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Adelantha Sunnály de Souza Dantas
1
 

 

 

Resumo: Serão analisados neste trabalho, os poemas publicados nas edições do Jornal 

O Assuense, periódico produzido em Assu-Rn e que circulou entre os anos de 1867 e 

1872. O acervo d’O Assuense esta disponível no Plano Nacional de Microfilmagem de 

Periódicos Brasileiros/Jornais Diversos RN (1867-1884) da Fundação da Biblioteca 

Nacional/Ministério da Cultura. A coleta das poesias está sendo armazenada em banco 

de dados (Access), classificando os seguintes termos: Título, Autor, Tema, Texto, 

Jornal/Página e Comentários. A análise da forma e conteúdo literários será realizada 

levando-se em conta o seguinte referencial teórico: representações (CHARTIER, 2002), 

crítica literária (CANDIDO, 1996) e perspectiva histórico-literária (BOSI, 2006). Os 

resultados parciais já apontam as temáticas e formas mais encontradas na poética 

publicada no jornal: quadras, nonas, poemas, poemetos, saudosismo, religião, sátira 

política e poesias épicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Literatura; Assu. 

 

O principal objetivo deste trabalho é estudar com mais afinco os poemas 

publicados no jornal O Assuense tendo em vista que não existem muitas antologias 

sobre os poetas dessa época no Estado do Rio Grande do Norte. Poderemos cumprir 

com a proposta de fazer um resgate das obras desses poetas, a partir da catalogação e 

análise destas poesias sobre o enfoque da História cultural pela influência teórica de 

CHARTIER (2002), tendo como metodologia a advinda da Hermenêutica, por 

CANDIDO (1996) e como tema principal a História da Literatura amparada por BOSI 

(2006).  

                                                           
 

1
 Licenciada em História pela UFRN/CERES/Campus Caicó e Bacharelanda em História pela 

UFRN/CERES/Campus Caicó. 
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Os jornais que estão sendo utilizados como fontes são as edições do Assuense. E, 

é um jornal político, moral e noticioso tipografado na cidade de Assu pela Typographia 

Liberal Assuense, que existiu entre os aos de 1867 e 1872. Os jornais analisados estão 

armazenados no Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiro que está 

dentro do Plano da Biblioteca Nacional, localizado na Fundação da Biblioteca Nacional 

no Ministério da Cultura.           

Nosso enfoque, que é o da História Cultural, trabalha a respeito das 

representações do ponto de vista social e cultural das massas das sociedades humanas 

através do tempo, tendo como principal teórico CHARTIER que defende que, segundo 

(CARVALHO: 2005:149/ CHARTIER: 1990: 17), 

As representações são variáveis segundo as disposições dos grupos ou 

classes sociais; aspiram à universalidade, mas são sempre 

determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam. O poder e a 

dominação estão sempre presentes. As representações não são 

discursos neutros: produzem estratégias e práticas tendentes a impor 

uma autoridade, uma deferência, e mesmo a legitimar escolhas. 

Culturalmente falando, os homens sempre duvidaram da sabedoria da 

mulher, destinando-as, a função do lar: casamento, cuidar de seus 

filhos, seu marido e seu pai, além de cantos e orações. 

A metodologia esta pautada nas correntes historiográficas da História Local, a 

partir da fundamentação sobre a História da cidade do Assú no Rio Grande do Norte 

pelos trabalhos de SANTOS ([20__]), e a partir da Hermenêutica e da História do 

Discurso, ambas fundamentadas em produções de CANDIDO (1996), onde este estuda 

a análise das estruturas das estrofes das poesias encontradas nas fontes e interpretam os 

discursos inseridos em suas entrelinhas, trazendo assim representações de fatos 

ocorridos na história do Brasil. Como articulador de nosso tema, no contexto da História 

da Literatura, baseamo-nos em BOSI (2006) nos aparando a respeito das principais 

correntes poéticas existentes no século XIX no Brasil.  

No presente trabalho iremos discutir primeiramente sobre os acontecimentos que 

permeavam o Brasil e o Rio Grande do Norte no período de circulação do jornal 

apresentado. Em seguida, abordaremos sobre a história da cidade de Assu e como este 

jornal surgiu na cidade e, por último, analisaremos todas as poesias encontradas a partir 

dos seus grupos de temas e estruturas, e faremos uma amostragem de análise 

interpretativa com duas delas. Criaram-se as aulas régias de Latim, Grego e Retórica, 



 

  10 

 

aulas estas avulsas ministradas por professores contratados pela Coroa. Eram aulas 

independentes e separadas. Com esta implantação, a atuação da luta contínua feminina 

na educação abriu espaços para sua inserção, que segundo Stamatto (2002, p. 3): 

 

O Brasil de 1867-1872. 

Nesse período, no que diz respeito à história de nosso país, estávamos sob a 

égide do Segundo Império, onde os liberais disputavam o poder com os conservadores. 

Essas forças tiveram divergências devido aos liberais pregarem uma defesa em favor da 

liberdade e da representação política mais ampliada e propondo uma descentralização 

do poder, o que fez com criassem rivalidade com os conservadores que priorizavam pela 

defesa da escravidão e pela manutenção da estrutura monárquica que mantinha a 

economia cafeeira. 

Outras questões que permeavam essa época. A questão do movimento 

republicano se instaurando no país, a partir das ideias difundidas pelo partido dos 

liberais, o que aumentou mais ainda a instabilidade política entre estes e os 

conservadores, que depois de algum tempo chegaram a um acordo. A questão da vinda 

dos primeiros imigrantes para o Brasil trabalhar nas grandes fazendas de café 

praticamente como escravos, devido a diminuição do tráfico negreiro, e principalmente 

devido a modernização capitalista, onde o governo monárquico impôs várias medidas 

para que se modernizasse a economia brasileira. Pode-se ressaltar sobre este último que 

1850 não assinalou no Brasil apenas a metade do século. Foi ano de 

várias medidas que tentavam mudar a fisionomia do país, 

encaminhando-o para o que então se considerava modernidade. 

Extinguiu-se o tráfico de escravos, promulgou-se a Lei de Terras, 

centralizou-se a Guarda Nacional e foi aprovado o primeiro Código 

Comercial. [...]. Esboçavam-se assim, nas áreas mais dinâmicas do 

país, mudanças no sentido de uma modernização capitalista; ou seja, 

nasciam as primeiras tentativas para se criar um mercado de trabalho, 

da terra e dos recursos disponíveis. (FAUSTO: 2009 : 197) 

Umas das pioneiras modernizações desse período e que ajudou na construção do 

mercado de trabalho e do comércio, foi a construção das ferrovias, que ajudavam no 

transporte das mercadorias fundamentais para a exportação para os portos de nosso país, 

adequando assim o fluxo desses produtos. 
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Um fator de grande importância para a economia brasileira nessa época foi a 

questão do trabalho dos imigrantes, cuja qual já nos foi apontada. Este reflete a situação 

política e econômica que vivenciávamos. Com a extinção do tráfico de escravos, a mão 

de obra existente não estava aguentando a grande expansão da economia cafeeira e o 

custo de se manter escravos cativos, então como melhor solução econômica investiu-se 

na imigração junto com o trabalho assalariado e exploratório. Essa imigração também se 

favoreceu de outras variantes, estando as mesmas presentes principalmente nas questões 

políticas e econômicas dos países de origem dos imigrantes, o que privilegiou o desejo 

destes virem para cá tentar outras oportunidades. 

Um dos acontecimentos mais importantes da segunda metade do século XIX, foi 

a conhecida Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1864, quando foi cometido o primeiro 

ato de hostilidade, até a última batalha em 1870. 

Existem quatro versões acerca da Guerra do Paraguai, a primeira versão é a da 

historiografia brasileira, que diz que o conflito foi resultado da megalomania e dos 

planos de Solano López de expandir o território paraguaio e no que tange as batalhas 

são destacados por esta os episódios que ressaltam os atos heroicos dos comandantes e 

do exercito brasileiro. 

A segunda versão é completamente oposta, de acordo com o que nos mostra 

FAUSTO (2009: 208) 

Atravessando a fronteira, encontramos no Paraguai uma historiografia 

oposta. O conflito é aí visto como uma agressão de vizinhos a um 

pequeno país independente. Essa versão serviu em anos seguintes para 

glorificar o ditador paraguaio Alfredo Stroesser, chefe do Partido 

Colorado e amigo dos governantes brasileiros desde a época de 

Getúlio Vargas. 

A terceira narrativa sobre a Guerra do Paraguai nasce nos anos de 1960 pelos 

historiadores esquerdistas, como León Pomer. Esta versão diz que o conflito entre 

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foi facilitado pelo imperialismo da Inglaterra, já 

que o Paraguai era um pequeno país cuja maioria de sua população era de pequenos 

proprietários e optou pela não dependência econômica externa, isso fez com que a 

Inglaterra, para garantir seus interesses comerciais, manipulasse os dois países 

dependentes economicamente mais próximos do Paraguai contra o mesmo. 

Após os anos de 1970 surge uma versão construída a partir dos trabalhos de 

historiadores como Francisco Doratioto e Ricardo Salles, esta era uma narrativa menos 
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ideológica e apoiada em fontes documentais e se concentra nas relações entre os países 

envolvidos no conflito, chama atenção pela vantagem que tem nas busca por entender a 

fisionomia própria de cada um desses países e sem que negue a influência da Inglaterra 

e seu capitalismo nestes. 

As possibilidades de aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai para um conflito 

com o Paraguai eram muito remotas até que Solano López decide iniciar a agitação, de 

acordo com FAUSTO (2009: 213) 

Especula-se muito sobre as razões que teriam levado Solano López a 

iniciar o conflito, com o risco de provocar a união contra o Paraguai 

de dois velhos rivais – o Brasil e a Argentina. Aparentemente, ele 

esperava neutralizar as ameaças de seus poderosos vizinhos e 

transformar o Paraguai em uma força no jogo político do continente. 

[...]. Essas expectativas não se realizaram. 

Assim, López iniciou o conflito que dizimou muitos tanto da tríplice aliança 

Brasil, Argentina e Uruguai, quanto do Paraguai, que após muitas batalhas teve seu 

último exército, composto por velhos, crianças e convalescentes derrotados pelas tropas 

brasileiras. Após isso, os soldados brasileiros cercaram o acampamento e assassinaram 

Solano López pondo assim fim ao conflito. 

Com o término da Guerra, o Paraguai passou a sofrer uma situação deplorável, 

tanto economicamente quanto social e politicamente. Enquanto que o Brasil, devido ao 

fortalecimento do movimento republicano e abolicionista, entrou em uma profunda crise 

política, econômica e social, que anos mais tarde poria fim ao regime monárquico no 

Brasil e assim nasceria um novo, a República. 

 

O Rio Grande do Norte de 1867-1872. 

Nessa época, no RN, devido a ocorrência da Guerra de Secessão nos Estados 

Unidos, a cotonicultura brasileira ganhou uma nova oportunidade, que permitiu um 

novo surto de produção de algodão no país, e tendo como grande produtor de algodão o 

Rio Grande do Norte.          

Entre os anos de 1850 e 1860, o RN passou por um intenso desenvolvimento 

comercial, que cresceu ainda mais com o novo surto de desenvolvimento do algodão e 

com a vinda de comerciantes estrangeiros, que trabalhavam com a importação de 
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produtos manufaturados da Europa e a exportação de matérias-primas locais como 

algodão, que se estabeleceram na região.          

Com a expansão econômica e consequentemente o aumento da produção e do 

comércio de algodão e açúcar, fez com que os povoados já existentes fossem crescendo 

ao ponto de serem transformados em vilas e terem administração própria.         É nesse 

período também que começa a surgir a imprensa no RN, como ressalta MONTEIRO 

(2007: 107) 

Nas capitais brasileiras, onde mais circulavam as idéias, liberais e 

conservadoras chegavam a fundar diferentes jornais em que 

defendiam seus pontos de vista, como foi o caso de Natal, onde, a 

partir de 1851, começaram a ser impressos os primeiros jornais 

políticos, que se caracterizaram pela sua curta duração. 

Após esse período de expansão econômica nos anos 1850 a 1860, o RN, entra 

em crise econômica e social nos anos de 1870, quando os Estados Unidos voltam a ser o 

maior produtor de algodão do mundo. Assim, o principal fator econômico da província 

se finda para não mais retornar. Nesse período, no que diz respeito ao social, houve 

algumas revoltas na região, sendo a principal delas a revolta do “Quebra-Quilos”, que 

foi um conflito contra o governo que quis compensar a diminuição das rendas do 

mercado econômico, que com a crise caíram drasticamente, com o aumento exorbitante 

dos impostos já existentes assim como a criação de novos, como o imposto sobre o 

consumo de carne seca. Com isso, a população se revolta e mercados e feiras são 

atacados por grupos de pessoas armados e todas as balanças são destruídas. 

O outro conflito que eclodiu no RN foi contra uma lei de recrutamento militar de 

1874, que devido as baixas no exército pelo conflito da Guerra do Paraguai, cuja qual 

teve a participação de mais de 2 mil soldados da província do RN nas batalhas, o 

Império mandou recrutar novos homens para compor a Guarda Nacional e a Tropa de 

linha do exército, mas a população mais uma vez não se fez satisfeita com estas 

medidas e , como ressalta MONTEIRO (2007: 117) 

Em resposta a essa lei de 1874, em várias províncias do Império, 

grupos formados sobretudo por mulheres invadiram as igrejas e, em 

meio a um quebra-quebra, rasgaram os papéis das Juntas de 

Alistamento. 

A História da cidade de Assú, O Assuense e suas poesias 
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Assu é muito conhecida pela produção dos intelectuais que lá viveram, e esse 

aspecto é significativamente estudado. Muitos de seus filhos se destacaram na vida 

pública do Estado. Foram, poetas e, políticos e, outros que foram agraciados com o 

direito de pertencer a célebre Academia de Letras do Rio Grande do Norte.          

A partir dessas figuras foi se formando uma historiografia sobre a cidade de Assú 

como terra de poesia e tradição, fazendo com que esta ganhasse o atributo de ser a 

“Atenas” do Rio Grande do Norte.           

A imprensa nesse município nasceu no ano de 1867, quando João Carlos 

Wanderley fundou o primeiro jornal da cidade, denominado de O Assuense. Após estar 

à frente deste jornal por cinco anos abriu, uma nova Typographia e, lançou o jornal 

Correio do Assu, que circulou de 1873 a 1876.          

O Jornal o Assuense, era um periódico político, moral e noticioso, que tinha 

como redator João Carlos Wanderley. Era semanário e cobrava 6$000 por ano e a 

metade disso por semestre, $100 pelo número avulso e $ 80 por um anúncio publicado.  

De acordo com MELO (1987: 13), era impresso na Tipografia L. Assuense, travessa da 

Concórdia, tendo como impressor José Rodrigues da Silva. Este era um jornal Liberal e 

por isso também fazia campanha para o Partido Liberal do Império. 

Partiremos agora para a análise estrutural das poesias encontradas nas edições do 

jornal O Assuense que chegaram até os dias atuais. Nestas foram encontradas, 

catalogadas e armazenadas em banco de dados (Access), classificando os seguintes 

termos: Título, Autor, Tema, Texto, Jornal/Página e Comentários. Vinte uma poesias nas 

mais variadas formas e temáticas.           

Para melhor compreensão decidimos analisar todas, a partir do seu grupo 

temático, no que consta a sua estrutura, relatando a partir do número de versos a 

denominação da estrofe, se é somente uma ou se são várias em um mesmo poema, qual 

seu ritmo métrico. Posteriormente, analisaremos interpretativamente sob a influência 

teórica de CANDIDO (1996) como amostra duas poesias sobre a Guerra do Paraguai.          

O primeiro tema encontrado é o saudosismo, onde se agrupam quatro poesias. A 

primeira é poema com vinte cinco estrofes feitas em quintilhas (estrofes com cinco 

versos ou linhas) e em redondilha maior (sete sílabas métricas). A segunda é um 

poemeto com oito estrofes feitas em trovas (quadras em que se rima o 1º verso com o 3º 

e o 2º com o 4º) e em decassílabo. A terceira é um poemeto com oito estrofes feitas em 

setilha (estrofes com sete versos ou linhas) e em redondilha maior. E última é um 

poemeto com cinco estrofes feitas três delas em quintilha e duas em quadra e em 
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redondilha maior. O segundo tema encontrado foi o da morte, este contém somente uma 

poesia. A poesia é um poemeto com quatro estrofes feito em quadra e em redondilha 

maior.          

O terceiro tema encontrado foi o da política, contendo três poesias. A primeira é 

poemeto com seis estrofes feitas em quadra e em redondilha maior. A segunda é um 

poemeto com cinco estrofes feitas uma em quadra e quatro em décimas (estrofes com 

dez versos ou linhas) e em redondilha maior. A terceira e última poesia é um poemeto 

com três estrofes feitas em quadra e em redondilha maior.         

O quarto tema encontrado foi o da religião, contendo duas poesias. A primeira é 

uma estrofe feita em décima e em redondilha maior e a outra poesia é um poema com 

treze estrofes feito em quadra e em decassílabos. O quinto tema encontrado foi o 

anatomia, contendo somente uma poesia. Essa poesia é um poemeto com quatro 

estrofes, sendo três delas em quadras e um em sextilha (estrofe com seis versos ou 

linhas) e em redondilha maior.          

O sexto tema encontrado foi o da briga, onde uma pessoa xingando a outra faz 

uma poesia, essa temática só contém uma poesia, que é uma estrofe feita em quadra e 

em redondilha maior. O sétimo tema descoberto foi o do trabalho, neste também só se 

tem uma poesia que é um poemeto com três estrofes feito em quadra em redondilha 

menor (versos com cinco sílabas métricas). 

O oitavo tema encontrado foi o da Guerra do Paraguai, este contém duas poesias. 

A primeira é um poema com sete conjuntos de estrofes, cada uma contendo três 

estrofes, todas feitas em décimas e em redondilha maior. A segunda é um poemeto com 

dez estrofes feitas em quadras e em redondilha maior. O nono tema encontrado foi da 

propaganda e contém uma só poesia. Esta é poemeto com duas estrofes feitas em 

quadras e redondilha maior.          

O décimo tema encontrado foi o da admiração que contém só uma poesia. Esta é 

uma estrofe feita em quadra e em redondilha maior. O décimo primeiro e último tema 

encontrado foi o da ambição, este contém somente uma poesia que é um poemeto com 

três estrofes feito em quadra e em redondilha maior.          

Para a amostra da análise interpretativa proposta por CANDIDO (1996) optamos 

por analisar duas poesias sobre o tema da Guerra do Paraguai, já analisadas 

anteriormente de modo estrutural, na primeira delas encontrar-se-á a narração da última 

batalha do conflito, de um modo bem detalhado e exaltando o exército brasileiro. Já na 

segunda poesia encontramos uma conversa entre um soldado paraguaio e uma civil 
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deste mesmo país sobre como López havia explorado os soldados paraguaios no 

conflito, é interessante notar que nessa poesia o verso final de cada estrofe é uma frase 

da oração religiosa conhecida como Pelo Sinal, que é o título da poesia. 

Podemos perceber a forte presença da poesia na imprensa da cidade do Assu, 

desde seu surgimento em 1867. Há também de se notar a diversidade das estrofes 

publicadas em seu jornal e a relação das temáticas com o que era contemporâneo aos 

poetas que para lá escreviam. A escrita dessas obras e sua publicação na imprensa da 

cidade é o início da construção da identidade de Assu como um território de poesia e 

tradição e como a “Atenas” do Rio Grande do Norte. 
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A Epitácio Pessoa é a principal Avenida da cidade de João Pessoa, pois é ela que 

faz ligação do Centro à orla e a cada dia se reafirma como via de trânsito indispensável 

na cidade. É possível encontrar uma diversidade muito grande de atividades comerciais, 

tais como: lojas de telefonia, informática, roupas, eletrodomésticos, móveis, 

supermercados, hipermercados, pizzarias, restaurantes, uma variedade de bancos, 

autoescolas, dentre outros. Além de ser uma das principais vias de acesso ao Espaço 

Cultural, Praça das Muriçocas, à Avenida Ruy Carneiro, ao Hospital de Trauma, por 

exemplo. Mas, não foi de uma hora para outra que isso aconteceu, foram necessárias 

várias décadas até que ela se estabelecesse como uma Avenida importante da capital 

paraibana. 

No início da década de 1920 ocorreu a abertura da Avenida Epitácio Pessoa, em 

homenagem a um paraibano considerado ilustre na época por ter chegado ao mais alto 

cargo do executivo: Presidente da República, nessa época o prefeito da cidade que na 

época se chamava Paraíba era Walfredo Guedes Pereira. Antes dessa intervenção 

urbanística, havia naquele local a Rua Bom Jesus dos Martírios, posteriormente 

denominada Trincheiras.  

Embora iniciada na gestão de Guedes Pereira, esta obra foi paralisada no mesmo 

governo, em 1924, pois enfrentou um limite físico em seu percurso, por conta da Lagoa 

dos Irerês ( atual Parque Sólon de Lucena). A passagem abaixo, ilustra o problema 

enfrentado: 

“O prefeito Walfredo Guedes Pereira (1935) mostrou o cenário antigo, 

em um comentário posterior às obras realizadas na Lagoa, dizendo: 

‘(...) O Parque Solon de Lucena, cartão postal da Capital, há trinta 

anos, pouco tivera descoberto os seus encantos virgens aos olhos dos 

citadinos. Mata densa, copada, numa trança de parasitas, lianas e 

liames de toda espécie. Reservas de essências e caças variadas ao 

longo do sítio imenso e charcoso. Um verdadeiro brejo circundando a 
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Lagoa dos Irerês. Bosque fechado aonde iam vez por outra os 

caçadores (...)’.” (AGUIAR, 1993; Apud SILVEIRA, 2004) 

Por conta dessas dificuldades os trabalhos só foram retomados na interventoria 

de Gratuliano de Brito, na década de 1930, atingindo seu estágio avançado, partindo da 

Praça da Independência. Em caráter estadual fez parte da idealização de vários gestores, 

a historiografia paraibana de influência positivista afirma que, Camilo de Holanda 

(1916-1920), a imaginou, Sólon de Lucena (1920-1924) projetou e a concepção final 

teve a contribuição de João Pessoa (1928-1930). A título de curiosidade, vale ressaltar, 

era desejo do governador João Pessoa que a Avenida Epitácio Pessoa ligasse, em linha 

reta, o Palácio do Governo à orla marítima, tendo imaginado essa concepção de uma das 

sacadas do Palácio, a ideia não se materializou provavelmente por erros nos 

levantamentos topográficos, levando à área da Praça da Independência, localizada em 

terreno de propriedade privada, servindo assim como referencial importante para a 

articulação da referida avenida. A partir da superação do limite da Lagoa, as novas 

Avenidas produzidas apresentaram nova dimensão, com largura bem superior às das 

antigas ruas existentes à oeste da Lagoa. 

 

 

Figura 01: Abertura da Avenida Epitácio Pessoa. 1920. Fonte: Acervo Walfredo Rodrigues. 

 

Após a finalização da abertura da Avenida Epitácio Pessoa, os locais que faziam 

parte da orla marítima passaram a ser mais frequentado, mesmo não havendo uma boa 
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infraestrutura na região de Tambaú, como se tem nos dias atuais. Sobre isso afirma 

SILVEIRA:  

“Com a conclusão dos trabalhos de abertura da Avenida Epitácio 

Pessoa, os espaços da orla marítima passaram a ser mais frequentados, 

embora a praia de Tambaú permanecesse sem infraestrutura e sem 

constituir-se ainda plenamente no espaço polarizador que é hoje.” A 

praia de Tambaú passou a ser frequentada mais assiduamente, com a 

abertura da via e com os passeios à praia mais constantes, não 

restringindo-se apenas aos poucos veranistas, que possuíam 

residência. O banho de mar deixava de ser visto apenas como 

tratamento de saúde e passava a ser percebido também como uma 

ocasião de lazer e prática desportiva, na perspectiva de mens sana–

corpore sano. (SILVEIRA, p.144, 2004) 

Mas o trabalho não parou, é bem verdade que até 1950 a Avenida Epitácio 

Pessoa permaneceu sem calçamento, porém em 1952, no governo de José Américo de 

Almeida, foi iniciado o calçamento da avenida, conforme nos mostra a reportagem do 

Jornal da União de 21 de fevereiro de 1952: 

 

  

Fonte: Jornal União, 1952 

Sendo assim, foi possível a melhoria das instalações de marinetes e bondes, 

seguidos posteriormente dos ônibus e lotações que contribuíram na acessibilidade e 

melhoria da mobilidade nas praias, tornando-se então o principal lazer dos habitantes de 

João Pessoa, durante os finais de semana. 

Porém, as mudanças ocorridas na cidade de João Pessoa, após a existência da 

Avenida Epitácio Pessoa, não se restringiram a aspectos físicos, cartográficos, mas, 

sobretudo podemos observar que ela também ocorreu na vida dos habitantes daquele 

contexto, no que diz respeito ao entendimento sobre modernidade e consequentemente 

ao “ser moderno.” 
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Os trechos que se seguem nos mostram algumas possibilidades, na passagem 

abaixo, o bairro de Tambiá, localizado no centro da cidade, é descrito como um dos 

mais populosos: “Estimava-se Tambiá o mais salubre e aprazível bairro da Paraíba e o 

escolhido para os passeios domingueiros, por causa de sua fonte.” (AGUIAR, p.116, 

1985). Porém após a abertura da Avenida Epitácio Pessoa, percebemos uma mudança 

de eixo, ou seja, eis que o Rio Sanhauá começa a se “afastar” ao passo que o mar 

começa a se aproximar dos roteiros de entretenimento da população pessoense, 

provocando uma nova visão sobre o moderno. Note que: 

Ainda sobre os fatores impulsionadores na abertura da Avenida, enfatiza-se o 

próprio imaginário da população em torno do mar, o qual passa a ser considerado, com 

o advento da modernidade, como um espaço de lazer da população mais abastada, de 

sua elite cultural e política. Desta forma, tomar banho de mar torna-se “um dos 

denotativos de saúde e bem estar, e o banhista passou a ser uma pessoa moderna, 

alinhada aos novos tempos.” (CHAGAS, 2004, p. 48, apud SANTOS,2011). 

Observa-se, portanto nesses trechos, que se antes a fonte localizada em Tambiá 

(a qual faz parte do Parque Arruda Câmara, conhecida como “bica”, nomenclatura pela 

qual esse jardim zoobotânico é mais conhecido) servia como meio de sociabilização, 

aos poucos a praia, outrora distante, vai sendo mais visitada. 

Embora a historiografia paraibana nos indique que a pavimentação da Avenida 

Presidente Epitácio Pessoa facilitou a ligação entre o Centro e à Orla marítima da 

capital paraibana, fato que faz parte da conjuntura atual, é possível constatar, que esse 

como tantos outros eventos que marcaram o processo histórico não ocorreram de forma 

rápida, vemos ainda na gestão de José Américo, uma maciça presença popular na área 

central da cidade durante o aniversário da cidade, conforme nos indica a manchete de 

jornal:  

                  

Fonte: Jornal União, 1954 
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Na legenda da imagem acima lê-se: “Esta foto, tomada do alto da Igreja de 

Nossa Senhora das Neves, mostra a afluência de povo aos festejos profanos.” Esse 

espaço atualmente passa a ter o incentivo da prefeitura nas festividades municipais, para 

se ter a participação popular de tempo passados. 

Porém aos poucos a elite foi investindo em outros espaços de lazer mais próximo 

da praia, nos espaços em que passavam o veraneio em suas casas para temporada. É o 

que nos informa a notícia abaixo: 

 

Fonte: Jornal União, 1954 

A notícia divulga uma festa que iria ocorrer no final de semana, na cidade de 

João Pessoa, em Tambaú. Estava sendo organizada pelas esposas de senhores 

pertencentes as elites paraibana. O ano em que ocorre esse evento é o mesmo da 

conclusão da Avenida Epitácio Pessoa, logradouro responsável por estabelecer a ligação 

entre o centro e a orla.  

Antes do estabelecimento desta Avenida, os espaços que caminhavam os 

habitantes da cidade se concentravam no centro, de acordo com as fontes bibliográficas 

que descrevem a história local. Em se tratando de locais de moradia, bem como de 

espaços de lazer frequentados por grupos sociais de prestígio na sociedade. A Rua 

Duque de Caxias era mais frequentada até a primeira metade do século XIX. 
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Portanto, essa fonte nos aponta para um deslocamento do centro para a orla no 

que diz respeito aos locais privilegiados pela sociedade e consequentemente 

frequentados, podendo esta Avenida ter contribuído para modificações de espaços na 

sociedade. O destaque dado a uma festa da elite paraibana, pode ser justificado por se 

tratar de um jornal estatal, por isso, ao mesmo tempo que identificamos os espaços 

elegidos pela classe dominante, também percebe-se uma lacuna em relação aos festejos 

dos populares nesta mesma localidade, nos apontando para a importância de outros 

registros de memória. 

Nas décadas que se seguem, é dada continuidade ao processo de urbanização da 

cidade de João Pessoa, tendo, portanto a Avenida Epitácio Pessoa, papel fundamental 

nesse processo, posto que serão intensificadas a partir de então a criação de novos 

bairros, tendo como base o percurso dessa avenida, é o que nos explicita a passagem a 

seguir: 

“Do ponto de vista da habitação, na gestão de Tarcísio Burity, houve 

também um incremento das moradias de melhor padrão construtivo, 

com um aumento de 51,9%, em relação ao período de 1975 a 1979, 

sobretudo nos espaços do percurso, situados no Bairro dos Estados e 

nos bairros da orla marítima, particularmente em Manaíra...” 

(SILVEIRA, p.251, 2004) 

Nos anos 1980 essa tendência continuou, por isso houve um aumento 

considerável da população urbana, que em relação a década de 1970 cresceu 63%, tendo 

a Avenida Epitácio Pessoa contribuído para esse processo. Nesse contexto já havia 

ocorrido um deslocamento no que diz respeito ao Centro da cidade, o qual, pouco a 

pouco, perdia o caráter de lugar moradia, sendo este ocupado principalmente em direção 

à Tambaú. O Centro da cidade passou a caracterizar-se a partir de então pelo comércio, 

serviços e pela concentração das repartições públicas. 

 Dessa forma, as indicações apontadas pelos jornais e livros, por exemplo no que 

diz respeito a evolução urbana da cidade de João Pessoa, serão relacionadas e 

intercruzadas com as vivências dos atores históricos que vivenciaram esse processo, as 

quais serão registradas através dos depoimentos dos habitantes do centro e da orla 

marítima. 

Também é importante destacar que inicialmente pretendemos analisar duas 

décadas, que de certa forma estão inseridas no contexto da avenida estudada, a saber, as 

décadas de 1920, 1950. As escolhas pela investigação desses dados históricos, não tem 
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a pretensão de tratar desses recortes temporais de forma linear, mas sim delimitá-los 

como marcos para reconfiguração do texto cidade, tendo em vista alguns indícios 

emblemáticos da História da Paraíba. A década de 1920 marca a abertura da avenida 

Epitácio Pessoa, a qual foi uma das obras do governo Camilo de Holanda,  no governo 

de José Américo de Almeida (1951-1956) é implementado um projeto de pavimentação 

na cidade, contemplando a avenida Epitácio Pessoa,  e a década de 1960 inaugura um 

novo capítulo dessa história, por conta da construção do anel viário, no governo de 

Pedro Gondim. Mesmo com os recortes temporais previamente estabelecidos, 

compreendemos que o passado não pode ser revivido, mas sim resignificado, por isso 

entendemos que “... as cidades escritas e as cidades faladas, são todas elas cidades 

imaginárias que um historiador da cultura busca recuperar.” ( PESAVENTO, 2007, p. 

20)  

A cidade pode ser lida como um texto polissêmico, conforme ressaltou 

(CERTEAU:1999), (PESAVENTO:2007), assim sendo estes são questionamentos 

pertinentes para um início de pesquisa: Como ocorreu esse processo de exclusão dos 

pescadores? De que forma a avenida Epitácio Pessoa contribuiu para que isso 

ocorresse? Como o saber histórico pode investigar essa memória dos primeiros 

moradores de Tambaú, os pescadores? Como foi possível historicamente o processo de 

tradicionalização/periferação do entorno do Rio Sanhauá e a crescente modernização do 

litoral pessoense?  Acreditamos que essas indagações podem ser melhor contempladas 

se levarmos em consideração o conceito de representação, posto que: 

“Representar é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é 

presentificação de um ausente, é um apresentar de novo, que dá a ver 

uma ausência. A ideia central é pois, a da substituição, que recoloca 

uma ausência e torna sensível uma presença. (...) A representação não 

é uma cópia do real, sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma 

construção feita a partir dele.” (PESAVENTO, 2003, p.40)  

Estas seriam, portanto as considerações no que diz respeito às contribuições da 

História Cultural, em relação a essa pesquisa que encontra-se em seus primeiros passos. 

Para um melhor entendimento dessa perspectiva, caminharemos em busca do resgate 

dessas representações da cidade, através de seus “rostos” e rastros.  Por ora essa 

passagem esclarecem nossas pretensões iniciais: 

“Ora, no caso da cidade passada, por vezes esses rastros-para usar a 

feliz expressão de Ricoueur- nem sempre estão aparentes, como 
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pegadas de guiar os passos e o olhar do historiador. Com frequência, a 

transformação do espaço foi de tal ordem, a modernidade, implantada 

tão avassaladora que apagou do espaço materialidades e sociabilidades 

do passado. E, como de praxe, o objeto da atenção do historiador 

passa por fora da experiência do vivido, nessa tarefa de resgate das 

representações da cidade passada que se produz por uma 

reconfiguração temporal- como mais uma vez assinala Paul Ricouer-

construído pela força do imaginário, que é capaz de dar ver e ler a 

temporalidade transcorrida.” (PESAVENTO, 2003, p.17)  
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EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE 

CULTURAL SERIDOENSE 
 

ALCIDES BRITO PEREIRA JÚNIOR 

 

Resumo:Através de documentos dos séculos iniciais da formação do espaço do Rio 

Grande do Norte em colônia, alguns pesquisadores como Câmara Cascudo e Olavo de 

Medeiros Filho conseguiram desenvolver uma historiografia que leva todos a crer que 

os luso-portugueses teriam desenvolvido “guerras justas” contra grupos indígenas na 

formação do estado do Rio Grande do Norte no período colonial, motivados 

principalmente pela resistência cultural e também por questões territoriais e religiosas, 

e que essas ações teriam gerado a morte de várias nações indígenas, levando á 

extinção total da presença desses povos na região seridoense. Neste contexto histórico 

e temporal, o Forte do Cuó surge como uma forma de expansão colonial e povoamento 

na cidade de Caicó, assim como em toda a região seridoense. Apesar de sua 

considerável importância patrimonial, a administração pública da cidade e do estado 

mostram incompetência em relação á conservação da estrutura do Forte e grande 

parcela da população da região não se identifica com tais vestígios culturais, que 

acabam tornando-se desvalorizados na História regional organizada pelos sistemas 

educacionais. Documentos mostram que o Forte do Cuó foi á primeira construção 

arquitetônica na região do Seridó do Rio Grande do Norte e sua importância foi 

reconhecida através das estruturas que foram tombadas municipalmente, 

transformando os vestígios em Patrimônio Histórico e também Cultural, o que torna á 

sua preservação uma propriedade jurídica. Apesar de sua importância, os vestígios do 

Forte do Cuó estão sendo depredados em função do avanço urbano e o seu significado 

patrimonial passa por um processo de decadência. Seguindo as leituras das cartas 

patrimoniais, fica clara a ideia de educação como uma forma de integrar a sociedade 

com sua comunidade, enaltecendo sua região e favorecendo suas reais características 

culturais, construindo uma identidade regional, porém, tais obrigações não são postas 

em prática na região do Seridó, pois a conscientização em relação a história e a 

preservação dos seus bens culturais não são colocados em prática com a população, 

que desconhece totalmente a construção social e cultural do seu lugar de origem e não 

sentem necessidades de preservar tais bens. 

 

Palavra-Chave: Patrimônio Cultural, Preservação Patrimonial, Educação Patrimonial, 

Historiografia. 

 

Introdução 

Caicó é uma cidade formada por cerca de 70.000 habitantes, segundo dados 

oficiais, a cidade tem um centro urbanizado de médio tamanho e grande parte de sua 
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economia é voltada para os trabalhos rurais. A cidade, por seu tamanho, é tida, por 

alguns, como a capital do Seridó, região localizada no sertão do estado do Rio Grande 

do Norte. Por sua localização, centrada em um clima tropical com estação seca, tipo Aw 

segundo a Classificação mundial de Köppen-Geiger e Tropical Semiárido segundo a 

classificação brasileira de Thornthwaite, com suas estações chuvosas sujeitas a se 

atrasarem para o Outono, com regime irregular de chuvas, a cidade de Caicó apresenta 

características naturais específicas de sua localidade, como o a variável da Caatinga 

mais adaptável aos solos pedregosos do Seridó Oriental, a fertilidade natural alta de seu 

solo e o relevo com sua altitude que varia entre 100 e 200 metros. Era de se esperar que 

por estar localizada em uma região tão específica e com características tão fortes, a 

cidade apresentasse, também, características culturais do mesmo nível de dimensão, 

porém, tal ideia não é posta em prática na realidade. 

A cidade é conhecida por sua Festa de Santana, padroeira oficial da região, 

evento tombado pelo IPHAN como patrimônio imaterial. A comemoração é tida como 

um orgulho para grande parte dos habitantes da cidade, dessa forma, seria de se 

imaginar que a Festa de Santana fosse uma representante patrimonial e cultural do local, 

com características específicas apenas suas, porém, mais uma vez tal ideia cai por terra, 

já que em basicamente todas as cidades do Brasil também ocorrem festas de padroeiras 

durante os anos. O Carnaval, que monopoliza grandes atenções e grandes custos por 

parte dos representantes públicos da cidade é conhecido nacionalmente como “o maior 

carnaval do estado do Rio Grande do Norte”, porém, ao contrário de outras cidades 

brasileiras, o carnaval de Caicó não apresenta características particulares de sua cultura 

local, parte de sua festa é inspirada nos carnavais de Olinda, Salvador e até do Rio de 

Janeiro, já que em períodos antigos, até escolas de samba desfilavam nas avenidas 

principais.  

De certa forma, até um dos principais mitos sobre a formação social da cidade de 

Caicó, a famosa “Lenda do Vaqueiro”, não representa a real formação da região. De 

forma romantizada, a tal lenda fala sobre um vaqueiro que tenta domar um touro bravo 

e digno de amedrontar um grande número de pessoas, dessa forma, é ignorado 

totalmente a existência de guerras, grupos indígenas e imposição colonial no discurso de 

grande parte da população caicoense. Visto dessa forma, seria até possível imaginar que 

Caicó ou a região do Seridó  seriam locais “sem história”, formadas sobre ideias erradas 

por grande parte da população sobre sua própria formação. Porém, tais fatos não anulam 

a importância e a dimensão cultural da região ao contrário do que no presente se é visto.  
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A região do Seridó é conhecida mundialmente como um dos maiores focos de 

vestígios arqueológicos do Brasil. Grande parte de suas pinturas são mostradas e citadas 

por diversas publicações importantíssimas, como no recente Brasil Rupestre
1
 e suas 

tribos principais citadas no clássico O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro
2
 pela 

importância que tiveram no período da colonização, dessa forma, a região do Seridó e a 

cidade de Caicó tem uma extensa importância histórica para a formação da identidade 

nacional no campo acadêmico, fugindo do conhecimento de parte da população. É de se 

perguntar por qual motivo teria gerado tanta negligência histórica, motivando tanta falta 

de identificação por parte dos habitantes regionais com sua própria formação. Tal 

resposta pode ser conhecida na própria formação do Seridó. 

Na historicidade do estado do Rio Grande do Norte existe um grande vácuo no 

que diz respeito à história indígena e sobre qual fim tiveram os nativos depois do 

processo colonizador europeu. Grande parte dos pesquisadores e historiadores que 

estudam sobre o tema, caso do grande Câmara Cascudo em sua História do Rio Grande 

do Norte, aponta para um suposto extermínio biológico que teria resultado o 

desaparecimento desses povos e facilitado á apropriação das terras pelos portugueses. O 

próprio ensino de história surge como “repertório sangrento da humanidade em que o 

assassinato em massa é heroicidade; a tirania e o despotismo, virtude, valor, nobreza, 

caráter.”, 
3
 e também fica-se sob “a sugestão de que a vida humana tem apenas por 

horizonte e alvo a luta, a guerra, o extermínio, e as vitórias e as derrotas” 
4
. Através de 

documentos dos séculos iniciais da formação do espaço do Rio Grande do Norte em 

colônia (séculos XVI, XVII, XVIII), alguns pesquisadores como o já citado Câmara 

Cascudo, e Pedro Puntoni, conseguiram desenvolver uma historiografia que leva todos a 

crer que os portugueses teriam desenvolvido “guerras justas” contra grupos indígenas na 

formação do estado do Rio Grande do Norte, motivados principalmente pela resistência 

cultural e também por questões territoriais e religiosas, e que essas situações teriam 

gerado a morte de várias nações indígenas, levando á extinção total da presença desses 

povos na região. 
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Apesar da importância que pesquisadores tradicionais como Câmara Cascudo 

tiveram para o desenvolvimento do tema indígena no campo acadêmico, é necessário 

uma renovação e um novo ponto de vista sobre este período da história do estado do Rio 

Grande do Norte. Através dos estudos de pesquisadores de áreas variadas como 

arqueologia, antropologia e linguística, Gabriela Martin em Pré História do Nordeste do 

Brasil
5
, Fábio Mafra Borges com sua dissertação 6e Greg Urban no capítulo A História 

da Cultura Segundo as Línguas Nativas
7
, ficou demonstrado que os povos que 

habitavam a região do Seridó se tratavam verdadeiramente de nações antiquíssimas, que 

tiveram sua presença datada em até 10.000 anos antes do período atual, o que torna 

essas nações além de importantes, culturalmente, também de bastante importância 

biológica para a formação da parte Sul do continente americano. O processo 

colonizador foi um grande acontecimento que acabou rompendo as tradições de diversas 

culturas e nações, principalmente dos Cariri e também dos Tarairiú, porém, a ideia da 

Guerra dos Bárbaros, com sua política de extermínio, ter barrado definitivamente o 

processo de sobrevivência biológica desses povos se mostra aterrorizante e 

perturbadora, pois renega totalmente as raízes existentes na região do Seridó até os dias 

atuais, diminuindo totalmente a importância dessas culturas ancestrais e elevando a 

ideia eurocêntrica de dominação.  

A Guerra dos Bárbaros tenha sido o ponto central do desenvolvimento da 

história do Seridó durante o período da colonização. Uma carta do governador geral do 

Brasil, Matias da Cunha, sobre a assim chamada Guerra dos Bárbaros na capitania do 

Rio Grande, de 14/3/1688, recomenda a um dos capitães-mores que “dirija a entrada e 

guerra que há de fazer aos bárbaros como bem entender que possa ser mais ofensiva 

degolando-os, e seguindo-os até os extinguir, de maneira que fique exemplo desse 

castigo a todas as mais nações que confederadas com eles não temiam as armas de sua 

majestade”. 
8
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Essa guerra se tornou conhecida posteriormente como um dos períodos mais 

sangrentos da colonização europeia, foi motivada diretamente pelas ações dos índios no 

período, segundo a historiografia tradicional, em uma tentativa aberta de tentar encobrir 

a importância das ações indígenas contra as tentativas de ocupação colonial, como 

explica Pisnky  

“os currículos [de História] consolidou-se a criação de diferentes 

mitos que até hoje se mantém impregnados nos manuais didáticos e no 

senso comum, mas que carecem de qualquer comprovação 

etnográfica, como é o caso da prática de antropofagia indígena, do 

suposto primitivismo e preguiça dos povos autóctones do Brasil”9.  

Impedimento á pregação da fé católica é apontado como causa justificada de 

guerra já em 1596, em Consulta da Mesa da Consciência e Ordens que reconhece ao rei 

o direito de punir e castigar todos aqueles que pusessem obstáculo à propagação da 

fé10, na Provisão de 17/10/165311, na Lei de 9/4/1655 e no Alvará Régio de 

28/4/168812. Porém, Perróne cita “A mera recusa à aceitação da fé não parece ter sido 

reconhecida legalmente como motivo de guerra justa, e chega a ser explicitamente 

negada, por exemplo, no parecer de um desembargador sobre guerra e escravidão de 

prisioneiros, datada de 1605, e na Lei de 9/4/1655 para o estado do Maranhão que 

afirmam não poderem os índios “ser constrangidos com armar e aceitá-lo e crê-lo [o 

Evangelho]”
13

.  

Além dos documentos e dos relatos históricos, outras fontes podem ser utilizadas 

como guias para se entender melhor sobre os acontecimentos do período histórico em 

questão. Na cidade de Caicó existem relatos orais a cerca de uma casa de pedra, que 

segundo alguns, teria sido provavelmente a primeira casa construída na cidade, porém, 

pesquisas a cerca da região apontam para a existência do Forte do Cuó, localizado nos 

dias atuais no bairro Penedo. A sua estrutura pode ser vista até os dias atuais, segundo 
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documentos mostrados por Olavo de Medeiros Filho14, o forte foi inaugurado 

oficialmente no ano de 1683, porém, existem relatos que apontam também para o ano 

de 1679, sua principal função era servir como sede da expansão geográfica colonizadora 

da região, foi utilizado como refúgio e moradia para vários combatentes da causa das 

“guerras justas” e se tornou cenário de vários momentos densos da Guerra dos 

Bárbados. Além de comprovar a existência dos conflitos, o Forte do Cuó também 

comprova o início da colonização e povoamento da região seridoense, como cita 

Valdeci dos Santos Júnior em sua obra Os Índios Tapuias do Rio Grande do Norte, 

“Essa casa forte teria sido o primeiro núcleo de ocupação pelas populações luso-

brasileiras, no território hoje chamado Sérido” 15. Olavo de Medeiros Filho também cita 

que a edificação teria servido de amparo “para as tropas coloniais durante os combates 

num conflito de proporções regionais que a historiografia chamou de Guerra dos 

Bárbaros, no fim do século XVII”16. 

O Forte do Cuó foi, também, durante a década de 90 do século XVII, moradia do 

paulista Domingos Jorge Velho, famoso por ter lutado nos Palmares e por ser um dos 

principais responsáveis pelas lutas mais violentas da Guerra dos Bárbaros, o próprio 

bandeirante construiu uma casa forte da região do Seridó segundo Valdeci dos Santos 

Júnior na obra Os índios Tapuias do Rio Grande do Norte17, localizado no município de 

Serra Negra, porém, seus vestígios desapareceram em relação com a ação do tempo. 

O Forte do Cuó tem uma importância gigantesca para a construção da identidade 

cultural seridoense, representante dos primeiros períodos da colonização, o forte está 

totalmente ligado a história da região. Tombado municipalmente, o Forte entra nas 

categorias de Patrimônios Histórico e Material. Fundado na década de 1930 no Brasil, o 

conceito de Patrimônio já ficou claro logo na primeira carta patrimonial, a Carta de 

Atenas:  

“a conferência, profundamente convencida de que a maior garantia de 

conservação dos monumentos e das obras de arte vem do afeto e do 
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respeito do povo e considerando que estes sentimentos podem ser 

bastante favorecidos mediante uma atuação apropriada dos poderes 

públicos, expressa o desejo de que os educadores ponham todo seu 

empenho em habituar a infância e a juventude para que se abstenham 

de qualquer atuação que possa degradar os monumentos...”
18

. 

Apesar das boas intenções, as legislações a cerca da questão patrimonial não se 

tornavam tão obvias para a população da região seridoense, que jamais recebeu uma 

educação ou conscientização histórica e cultural por parte das administrações públicas e 

acabaram desfavorecendo diversos de seus bens patrimoniais, caso do Forte o Cuó. A 

proteção legal existe desde 1937 como mostra a Lei do período: 

“Art. 1° - Constitui o patrimônio histórico artístico nacional, o 

conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. 
19

 

Porém, a falta de informação e integração social por parte da população acabava 

afetando a conscientização.  

Usando Morley (2000:371-374) como referência, Valdeci dos Santos Júnior fala 

que, “historicamente existem três causas principais para a destruição dos sítios 

arqueológicos (baseado em estudos feitos pelo IPHAN no Estado de Santa Catarina)”20. 

Sendo assim, as causas são apresentadas da seguinte maneira: 

1 – Obras de grande porte – Abertura de estradas, construção de 

hidrelétricas e crescimento de cidades. 

2 – Aproveitamento econômico de áreas de interesse arqueológico – 

Utilização de áreas para lavouras. 

3 – Vandalismo – crenças em tesouros fantásticos serve como 

justificativa para atos destrutivos. 
21
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Como ficou mostrado através das ideias citadas acima pelos historiadores 

Valdeci dos Santos Júnior e Morley, apenas a primeira característica apresentada se 

encaixa com a destruição empregada na Casa Forte do Cuó nos dias atuais, ou seja, a 

abertura de estradas. Tendo como base todos os conceitos relacionados a bens 

patrimoniais e conservação patrimonial, se torna claro que tais obrigações de 

preservação não são postas em prática na cidade de Caicó em relação à importância do 

Forte do Cuó, para a construção da identidade local e também sua importância histórica 

para a região. Os administradores da cidade tem total conhecimento sobre a importância 

da estrutura do forte, mas não investem em sua conservação, primeiramente ajudando 

na depredação (como pode ser mostrada nas fotos explanadas a baixo) e também no 

encobrimento educacional, não informando a população em relação a sua importância, 

favorecendo a ignorância. 

 

Estrutura do Forte do Cuó 
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Invasão Urbana e destruição de patrimônio 

 

Porém, apenas a abertura de estradas não respondem totalmente as dúvidas 

relacionadas á destruição da casa Forte do Cuó, tal fato esta encoberto sobre uma 

barreira histórica que impede a população regional de ter o conhecimento necessário 

sobre a formação de seu próprio lugar de origem. Se as respostas sobre esse mistério 

não podem ser respondidas apenas pelo fator do crescimento urbano, afinal de contas, o 

que leva isso a acontecer? O antropólogo espanhol Llorenç Prats apresenta um caminho 

interessante á ser discutido: 

  “Determinados objetos, lugares y manifestaciones, patrimoniales o 

no, se relacionan intensamente com la biografia de los individuos y 

com sus interacciones”
22

. 

Ou seja, tal colocação apresentada acima pode ser aliada facilmente como a 

destruição da Casa Forte do Cuó, já que a estrutura é ligada de forma direta com o 

povoamento da região seridoense: 

“O local daquele rio, mais adequado ao levantamento de uma casa-

forte e do arraial, destinados ao alojamento das tropas empregadas no 
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combate aos tapuias, seria o lugar onde presentemente ergue-se a 

cidade de Caicó. Primeiramente, o local ficava em um ponto próximo 

à confluência dos rios Seridó (à época, aquele trecho do rio Seridó era 

considerado como sendo o Acuaã), Quipauá (atualmente, Barra Nova) 

e Sabugi. Ademais, aquele local estratégico ficava relativamente perto 

do Rio Piranhas, bem próximo também às fronteiras entre o Rio 

Grande e a Paraíba”
23

. 

O Forte do Cuó, além de ser uma prova certeira sobre o início do povoamento da 

região, também está diretamente ligado com os “extermínios indígenas” que ocorreram 

no período, sendo um local onde os soldados da coroa portuguesa se alojavam para 

combater os rivais pela luta do espaço geográfico da região. A seriedade dos confrontos 

são mostrados em diversos documentos, “No início de janeiro de 1688, o coronel 

Antonio de Albuquerque Câmara, com trezentos homens e após travar um combate nas 

cabeceiras do rio Assu durante “todo o dia com mais de três mil arcos, recua para a casa 

forte do Cuó, trazendo 27 soldados mortos e muitos feridos, deixando a capitania em 

polvorosa. Os moradores começam a deixar a capitania. 201 Em carta datada de 22 de 

janeiro de 1689, os oficiais da Câmara de Natal solicitam ao governador de 

Pernambuco, Bispo Matias de Figueredo e Mello, que os soldados enviados 

permaneçam para dar segurança aos moradores da capitania, “já que somente 

permaneciam em Natal quatro homens, que ficaram à força”.24 Os primeiros habitantes 

da região foram testemunhas oculares das manifestações relacionadas à Guerra dos 

Bárbaros, e a própria região, palco de diversos momentos sangrentos e amedrontadores. 

Pensando por esse lado, não é de se estranhar e nem de se assustar que os 

vestígios do local estejam esquecidos e desvalorizados, passando por um claro período 

de esquecimento. Se o local remete a mortes, extermínios e imposição colonial, 

claramente, tais características não são nada positivas e logicamente não orgulham os 

habitantes da região. Mais uma vez, o antropólogo Prats mostra um caminho a ser 

trabalhado, quando apresenta o conceito de “patrimônios incômodos”, como pode ser 

visto a baixo: 
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“Quebre esto decir que, a otros niveles más amplios, el significado no 

es importante?  Sí, lo es, véase, sin ir más lejos, la dificultad para 

aceptar socialmente lo que em otros he denominado “patrimonios 

incómodos”, a pesar de que cumplan todos los requisitos de 

legitimación para sua puesta en valor y activación. Pero, em 

consecuencia, um caráter infinitamente más complejo. Entramos em el 

campo de la interpretación subjetiva (o intersubjetiva, si es 

compartida), y esto nos revela la verdadera natureleza del patrimonio 

local, que se basa em lá memória”
25

 

 

Como exemplos sobre o conceito de “patrimônio incômodo” pode ser 

apresentado os campos de concentração da época do nazismo na Alemanha e museus 

militares no geral. Ou seja, patrimônios ligados com uma parte negativa da história, 

memórias que muito prefeririam que fossem esquecidas, porém, para a construção de 

uma identidade histórica e cultural, é necessária a total preservação desses bens, já que, 

sendo incômodo ou não, fazem parte da construção e do desenvolvimento de suas 

regiões de origem. Historicamente falando, a Casa Forte do Cuó seja, talvez, o bem 

mais valioso da construção seridoense, como foi citado acima, foi o ponto inicial do 

povoamento colonial na região. Para a cidade de Caicó, as estruturas poderiam 

representar um ponto de formação de sua religiosidade, uma característica forte e 

essencial de sua formação. Como cita Olavo de Medeiros Filho “após a edificação da 

casa-forte do Cuó, surgiu uma capela, pelo final do século XVII, levantada também no 

penedo, a qual antecedeu a atual igreja-matriz do Caicó, cuja construção ocorreu a partir 

de 1748, com a criação da freguesia do Seridó (Caicó)”26. Ao lado do Forte foi 

construída a primeira capela de Santana, padroeira da cidade. A santa tem um número 

considerável de seguidores até os dias atuais.  

Talvez a mudança de localização da capela de Santana seja uma das razões para 

o abandono do local onde se encontra as estruturas da casa Forte do Cuó, como 

exemplifica Olavo de Medeiros Filho, “ficava a Capela Penedo em um local bem 

acidentado, de acesso penoso às pessoas já idosas, tornando-se, assim, conveniente 

edificar o novo prédio em um ponto mais acessível, precisamente aquele onde, até hoje, 
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ergue-se a matriz de Santana”27. Ou seja, como a região era de difícil acesso, foi 

necessário sair da região do Penedo e trocar a localização da capela de Santana. A 

região onde a matriz de Santana se encontra até os dias atuais é o centro da cidade de 

Caicó e foi através dessa mudança que a vila começou a se desenvolver para uma 

cidade. Outro ponto interessante que merece ser citado é o fato de a antiga capela de 

Santana ter se tornado posteriormente a capela de Nossa Senhora do Rosário, outra 

santa importante para a formação da religiosidade caicoense, ”a antiga capela do 

Penedo, que fora erigida sob a invocação de Senhora de Santana, ficou a partir do 

levantamento da matriz em um local mais cômodo para os fiéis, reduzida à condição de 

CAPELA DA SENHORA DO ROSÁRIO, conforme se constata em um termo de 

sepultamento ocorrido aos 3 de dezembro de 1788”. 28Através de tais fontes, temos 

uma ideia concreta sobre a importância do local das estruturas da Casa Forte do Cuó. 

Imposição social, mortes de índios e início da formação da religiosidade católica 

seridoense, foram através dessas três características que a cidade de Caicó foi formada, 

logo, tais características, provavelmente, não podem ser assimiladas historicamente na 

formação da região do Seridó.  Segundo a Carta de Veneza, de 1964, a ideia de 

patrimônio surge da seguinte maneira “monumento não pode ser separado da história da 

qual é testemunho e nem do ambiente no qual se encontra”29. Além disso, a 

importância patrimonial sobre a formação de alguma civilização também é enaltecida, 

“a noção de monumento histórico compreende tanto a criação arquitetônica isolada, 

como o ambiente urbano paisagístico que constitua o testemunho de uma civilização 

particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico”30. Tais 

características exemplificadas na Carta de Veneza também podem ser assimiladas com a 

importância da Casa Forte do Cuó, como já foi exemplificado a cima. 

Seguindo o panorama apresentado pelas leis ligadas á questão de preservação de 

patrimônio, o que poderia ser feito para ajudar na “sobrevivência” das estruturas da 

Casa Forte do Cuó? A arqueológica Anne Marie Pessis, ligada ao resgate cultural das 
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pinturas rupestres da região da Serra da Capirava, no Piauí, apresente uma visão 

interessante: 

“A integração da população local nas tarefas de preservação do 

patrimônio natural e cultural aparece como um dos objetivos 

fundamentais do projeto [Cultural]. Qualquer estratégia destinada a 

solucionar este tipo de situação deveria incluir uma vigorosa ação 

educacional em torno dos valores da cultura e sua importância para a 

comunidade. Seria necessário que esses componentes do patrimônio 

fossem percebidos como benéficos para a comunidade com um todo, 

através de processos educativos. Informar a população local, 

sobretudo ao nível de ensino formal, abrir espaços de participação 

integrando os setores mais jovens, que são os mais permeáveis e que 

precisam de novas alternativas de atividades, é absolutamente 

necessário.”
31

 

A educação surge, nas palavras da arqueóloga, como uma grande fonte de 

resgate cultural e histórico da região do Seridó. As estruturas do Forte do Cuó 

representam uma parte significativa das histórias da elite da região, talvez por isso, esta 

própria elite não sente necessidade de preservar os bens patrimoniais primários para a 

formação da região, porém, não se pode aliar a história da estrutura de pedra apenas 

com as elites, já que as camadas menos favorecidas das classes sociais da região 

também têm sua histórica ligada com o local. Por incrível que pareça, a educação da 

população surge, também, na Carta de Lausanne, de 1990: 

“Art. 6° -.......... O engajamento e a participação da população local 

devem ser estimulados como meio de ação para a preservação do 

patrimônio arqueológico. Em certos casos, pode ser aconselhável 

confiar a responsabilidade da proteção e da gestão dos monumentos e 

dos sítios às populações autóctones.”
32

 

Como, historicamente falando, as populações autóctones foram extintas, 

segundo as fontes historiográficas, se torna ainda mais complicado de se trabalhar com 

a preservação da região, já que a população local não se identifica como indígenas e 

nem como descendentes diretos desses povos. Ocorrendo um vácuo histórico, já que as 
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elites se consideram descendentes diretos da formação colonial europeia, enquanto as 

camadas menos favorecidas da região se veem perdidas historicamente, sem referências 

com a quais poderiam vim a identificar-se. 

Em outro trecho da carta de Lausanne, a educação e a informação surgem como 

características importantes:  

“A participação do público em geral deve ser integrada ás políticas de 

conservação do patrimônio arqueológico, sendo imprescindível todas 

as vezes que o patrimônio de uma população autóctone estiver 

ameaçado. Essa participação deve ser fundada no acesso ao 

conhecimento, condição necessária a qualquer decisão. A informação 

do público é, portanto, um elemento importante de “conservação 

integrada”.
33

 

Porém, como na própria historiografia clássica do estado do Rio Grande do 

Norte não se fala sobre assimilação dos povos indígenas com os colonizadores no 

processo de sobrevivência biológica dos povos autóctones, obviamente, a população 

regional seridoense não irá se identificar com as estruturas da Casa Forte do Cuó. Como 

poderia ser feito então um trabalho para o favorecimento das estruturas de pedra? Como 

a população poderá se conscientizar em relação á preservação patrimonial sem a 

necessária informação? Qual o papel do professor na formação da identidade dá 

população caicoense?  

Indo ainda mais fundo em relação à questão do papel da educação como uma 

fonte de sobrevivência patrimonial, podemos usar como referência um trecho utilizado 

na Carta de Atenas: 

“b) O papel da educação e o respeito aos monumentos 

A conferência, profundamente convencida de que a melhor garantia de 

conservação dos monumentos e obras de arte vem do respeito e do 

interesse dos próprios povos, considerando que esses sentimentos 

podem ser grandemente favorecidos por uma ação apropriada dos 

poderes públicos, emite o voto de que os educadores habituem a 

infância e a juventude a se absterem de danificar os monumentos, 
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quaisquer que eles sejam, e lhes façam aumentar o interesse de uma 

maneira geral, pela proteção dos testemunhos de toca a civilização”.
34

 

Tais questionamentos podem ser trabalhados através da aproximação da 

academia com as áreas escolares. Grande parte das novas visões históricas surgidas nos 

últimos anos foram apresentadas apenas dentro das áreas acadêmicas. Dessa forma, 

ocorre um distanciamento entre as duas áreas educacionais, não ocorrendo um diálogo 

necessário entre as duas partes, que seria necessário para o desenvolvimento da 

construção da identidade cultural da região. Dessa forma, o trabalho dos acadêmicos, 

que seria, pelo menos na teoria, o de colaborar para a renovação histórica, não passaria 

batido e as camadas menos favorecidas da região seriam trabalhadas para preservar as 

estruturas da Casa Forte do Cuó, uma memória triste da história do Brasil, mas que não 

merece ser esquecida e pode vim a ser representada pelas populações que estão 

esquecidas até os dias atuais dentro do processo histórico, os descendentes dos índios.
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Resumo: O presente artigo pretende discutir elementos culturais que permeiam a 

construção da Casa de Detenção da cidade de Natal, espaço prisional fundado em 

1911, num contexto de transformações urbanas da cidade, substituindo a antiga Cadeia 

Pública. A transformação da concepção acerca do espaço prisional na cidade sofre 

interferência das sociabilidades urbanas na medida em que se dá na convivência da 

cidade com problemas de superlotação e insalubridade da antiga Cadeia Pública, 

problemas de grande visibilidade, devido à localização do prédio na região central da 

cidade. Procuramos compreender a transformação do espaço prisional da cidade 

relacionando-o aos valores que se disseminavam por ela, que orientavam, pelo menos 

no plano do discurso, a organização, de modo mais amplo, do espaço urbano. Assim, os 

problemas da Cadeia Pública sensibilizavam naquele período, parte dos grupos 

urbanos e o poder público, que se encarregará da construção do novo estabelecimento. 

Atentando para a transformação da concepção acerca do espaço prisional, cuja nova 

configuração material deveria propiciar a reabilitação do preso através da ideia de 

salubridade, buscamos compreender a maneira como a cultura interfere na 

materialidade dos espaços construídos, definindo formas, localizações, orientando 

usos, dando a eles uma participação na tarefa pedagógica de corrigir os homens.  

Palavras-chaves: espaço prisional, salubridade, arquitetura. 
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Em maio de 1911, era inaugurada em Natal, capital do estado do Rio Grande do 

Norte, a Casa de Detenção, uma penitenciária construída no bairro de Cidade Nova, 

atual bairro de Petrópolis, como expressão arquitetônica de higiene e salubridade. Esses 

valores eram aclamados naquele momento na cidade pelas elites políticas,3 que, 

juntamente com setores abastados da sociedade, promoviam, desde o início do século 

XX, uma série de modificações urbanas da cidade de Natal, sob a forma de saneamento, 

distribuição de água, instalação de rede elétrica, transporte urbano, embelezamento de 

praças e avenidas,4 e criação de um novo bairro. Para a Casa de Detenção, sob a ideia 

de “reabilitação” dos presos, seriam conduzidos aqueles antes instalados na Cadeia 

Pública, espaço prisional fundado em 1722,5 e que permanecia em funcionamento, 

ainda nas primeiras décadas do Período Republicano, a despeito da superlotação e 

condições insalubres a que eram submetidos seus internos.   

São marcantes as diferenças entre os modelos arquitetônicos dos espaços 

internos da Cadeia Pública e da Casa de Detenção. A diferenciação do espaço prisional 

trazida pelas transformações urbanas desse período pode ser compreendida a partir de 

determinações do Estado no tocante à construção de espaços prisionais, que são 

elaboradas a partir de demandas das elites, entretanto, deve-se acrescentar as variações 

no que se refere à concepção acerca da finalidade da prisão, e que reverberam 

diretamente na conformação física dos espaços prisionais. Tais variações inserem-se no 

campo da cultura, por portarem valores, no caso, provenientes de trocas e interações 

culturais. 

No presente trabalho, a cultura será pensada em associação com o sistema social 

em que ela se desenrola, já que cultura se torna um vocábulo ambíguo quando 

dissociada dos grupos sociais.6 Leve-se em conta que a cultura, mesmo no âmbito de 

um grupo social, é algo dinâmico, não apenas no sentido de sua variação no tempo, 

como será demonstrado, mas da complexidade inerente à sua própria natureza, que 

inclui tensões, conflitos, heterogeneidades7, podendo as concepções de um grupo social 
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dialogarem e se moldarem na interação com esquemas culturais externos a ele, criando 

identificações ou, também, oposições a seus modelos de ação. 

A arquitetura do espaço prisional é permeada de significados que remetem a 

apropriações de modelos externos de espaços prisionais, no sentido que Chartier dá a 

essa palavra, de interpretações e usos específicos que se faz de algo.8 Cada um dos 

modelos de espaços prisionais que serão aqui discutidos são fruto de interações dessas 

elites com concepções expressas em modelos semelhantes, praticados no Brasil e fora 

dele, sendo, no caso da Cadeia Pública, as casas de câmara e cadeia, comuns nas 

administrações municipais do Período Colonial; e, no da Casa de Detenção de Natal, um 

modelo, que busca ultrapassar a ideia de mera punição, refletindo o ideal de reabilitação 

do preso, presente nos modelos das prisões de Auburn e Philadelphia (século XIX),9 

embora, diferentemente dessas prisões, a Casa de Detenção de Natal não adotasse o 

trabalho como meio para a pretendida transformação do preso. Como vemos, não se 

trata de uma reprodução pura e simples, já que existem especificidades na execução 

desses modelos, que se tornam possíveis através da experiência com realidades 

materiais e culturais específicas.  

 Vamos nos deter na Casa de Detenção, embora seja necessário se pensar a 

Cadeia Pública que a precedeu, para fins de compreensão da ruptura na arquitetura 

prisional da cidade, representada pela Casa de Detenção. É importante se levar em conta 

os novos padrões de arquitetura que adentravam a cidade nessa época. Em termos 

arquitetônicos, os anseios de modernidade representavam-se pela ornamentação em 

estilo art nouveau e por edifícios orientados por padrões eclético e neoclássico10 – a 

fachada da Casa de Detenção, por exemplo, se aproxima um pouco deste último estilo, 

segundo o que se constata ao se observar a fotografia publicada na matéria 

comemorativa de inauguração da penitenciária.11 Tais estilos arquitetônicos e 

princípios sanitaristas, que tinham na Europa seu centro irradiador, no final do século 

XIX, eram apropriados pelas elites em Natal e de outras cidades brasileiras. Através da 

variação histórica da arquitetura presidial na cidade de Natal, é possível perceber a 
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historicidade do modo como valores e códigos atuam sobre a materialidade dos espaços, 

e a maneira como estes os incorporam.  

Um olhar atento aos espaços materiais, nos quais nos deteremos, a partir da 

perspectiva do geógrafo Yi-Fu Tuan, enquanto “espaços construídos pelo homem”,12 é 

capaz de perceber que neles são impressos valores culturais e sociais, que se constroem 

na experiência. Tais valores dão forma aos espaços, modelando-os, definindo funções, 

localizações, buscando sugerir condutas através da determinação de seus usos.  

Os espaços construídos são instrutivos. Na perspectiva de Yi-Fu Tuan, a 

arquitetura é um elemento que atende a um “propósito educacional”, capaz de revelar 

visões de mundo e de promover uma dada instrução, de maneira informal, na ausência 

das letras. Para Tuan “Em algumas sociedades, o prédio é o primeiro texto para 

transmitir uma tradição, para explicar uma visão da realidade”.13 Tuan se refere a 

sociedades pré-letradas, entretanto não se limita a elas, visto que os espaços 

arquitetônicos continuam a afetar o conhecimento e as visões de mundo. O prédio é um 

texto escrito para ser lido e internalizado. Sua configuração arquitetônica articula a 

ordem social,14 definindo funções sociais e prescrevendo maneiras de se comportar. 

Ora, a arquitetura e as visões de mundo nela impressas possuem um lugar social de 

produção. O propósito educacional que dela emana atende a demandas dos grupos 

sociais que a elaboram, e isso pode ser aplicado aos espaços prisionais, como será 

demonstrado.  

Na historiografia, perspectiva semelhante é pensada por autores como Heloisa 

Barbuy,15 e Carl Shorske16. Os autores percebem e analisam a impressão de valores de 

determinados grupos sociais na configuração material do espaço urbano. Em A cidade 

exposição: comércio e cosmopolitismo em São Paulo (2006), a museóloga e arquiteta 

Heloísa Barbuy aborda as transformações do centro da cidade de São Paulo entre 1840 e 

1914, em função do ideal de modernidade e civilidade por parte da burguesia paulista, 

que buscava adaptar-se aos estilos de vida trazidos pelos imigrantes europeus, aspirando 

a uma estética cosmopolita. O historiador Carl Shorske, em Vienna Fin-de-Siècle 
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(1980), analisa a remodelação das formas materiais da cidade de Viena na segunda 

metade do século XIX  segundo os valores apropriados pelos grupos políticos que 

nela exerceram o poder, os quais imprimiam seus desejos na escolha dos estilos 

arquitetônicos do bairro da Ringstrasse, através de seus critérios simbólicos.   

Nossa perspectiva é semelhante à opção metodológica desses autores. 

Pensaremos a configuração material da Casa de Detenção enquanto moldada por valores 

e concepções que circulavam na cidade. Assim, nos discursos sobre a Casa de 

Detenção, percebe-se claramente o desejo de se criar uma antítese arquitetônica do 

modelo de prisão praticado anteriormente. 

Diante da dificuldade de acesso a documentos institucionais como as plantas 

baixas, os memoriais descritivos, e documentos de natureza administrativa, produzidos 

no cotidiano dessas instituições, o conhecimento dos dados arquitetônicos se dará 

através da pesquisa no periódico A Republica, como também em documentos 

transcritos por Luís da Câmara Cascudo em sua História da Cidade de Natal, além de 

relatórios de presidentes de província e de estado. 

 

Ares da República: prisão e higiene  

Foi assim que S. Ex. mandou construir no Monte Petrópolis a 

penitenciaria desta cidade, a qual, possuindo as condições de hygiene 

e segurança exigidas em estabelecimentos congêneres, satisfaz 

plenamente os seus fins. (...)
17

 

No feriado em comemoração à Proclamação da República, em 1911, era 

publicada uma matéria no jornal A Republica,18 periódico oficial do Partido 

Republicano, pertencente à família do então presidente de estado Alberto Maranhão, 

contendo francos elogios ao modelo prisional instalado na cidade com a Casa de 

Detenção do bairro de Cidade Nova, no mês de abril daquele ano, pautado na ideia de 

“reabilitação” do condenado, no sentido de transformação de seu caráter. Tanto no 

jornal quanto no trecho do relatório anual de presidente de estado destacado abaixo, o 

acento é posto em dois aspectos interligados que podemos considerar significativos para 
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as elites políticas naquele contexto de modificações urbanas, juntamente com a 

segurança: a higiene e o arejamento do prédio: 

Inaugurou-se a 20 de maio do corrente ano a nova Casa de Detenção 

desta cidade, que construí no Monte Petropolis em local que oferece 

as mais perfeitas condições de salubridade e segurança. O edificio, de 

forma retangular, dispõe de células arejadas duplamente por aberturas 

interiores e exteriores, deitando as primeiras para um claustro 

espaçoso e bem iluminado.
19

 

Tais elementos remetiam ao discurso de salubridade, que, segundo o historiador 

Rodrigo Silva, “vinha sendo gestado [na cidade de Natal] desde 1835”,20 em 

consonância com o discurso médico europeu do século XIX, que chegava ao Brasil 

através das faculdades de medicina. O discurso da higiene tinha forte carga 

normalizadora. Buscava combater o patológico e definir padrões de salubridade. Para a 

historiadora Marilene Silva, a concepção oitocentista de higiene vai além de “remoção 

da sujeira”, e deve ser entendida em seu aspecto problemático “de eliminação das 

impurezas do corpo (doença) e da mente (hábitos e valores)”,21 ideia que entra em 

consonância com a proposta de arquitetura da Casa de Detenção, que, através do 

arejamento e da divisão dos presos em celas, buscava imprimir neles a ideia de saúde 

física e moral, em contraposição à antiga Cadeia Pública, destacada em seu aspecto 

insalubre na matéria do jornal A Republica: 

(...) era o terror dos que nella entravam, que de lá traziam muitas 

vezes o germen da moléstia que mais tarde os tinha de victimar. 

Quando pela primeira vez visitei a prisão da Praça André de 

Albuquerque era o chefe da cadeia um pobre rapaz tuberculoso, cujo 

comportamento fazia jus, entretanto, a essa triste prerrogativa.
22
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Higiene e arejamento do prédio são colocados em clara oposição às 

características físicas e deficiência de asseio da Cadeia Pública. Na matéria, a cadeia é 

definida como “aleijão de arquitetura”,23 o que evidencia a ideia de antítese 

arquitetônica pretendida para a Casa de Detenção em relação ao que era considerado 

ultrapassado nos termos das exigências médicas e arquitetônicas da época24 para o 

sistema carcerário, evidenciado nos seguintes trechos da mesma matéria: 

(...) um casarão de aspecto colonial sem a mais elementar condição de 

hygiene, onde se acotovelavam, numa promiscuidade ignóbil, dezenas 

de infelizes criaturas humanas. (...) 

A todos nós contristava vêr semelhante monstro situado em um dos 

melhores pontos da cidade, provocando a critica ironica e por vêzes 

mordaz dos que nos visitavam.
25

  

O relatório de 1878 do chefe de polícia Dr. Joaquim Tavares da Costa Miranda, 

ainda no Período Imperial, apresenta uma rica descrição da Cadeia Pública, em que 

atribui a impossibilidade de reabilitação moral dos internos à insalubridade observada 

no local. O olhar empático do chefe de polícia se concentra no aspecto deletério do 

prédio prisional, e lança luzes sobre o cotidiano de seus habitantes: 

(...) é uma furna em que seres vivos se apodrecem, maldizendo a 

sociedade, que os condenou a uma morte lenta em uma masmorra 

infecta, repugnante e asqueirosa; o ar é insuficiente para a respiração 

dos sentenciados, (...); os presos fazem despejo d’águas servidas e 

urinam dentro da mesma enxovia , e o lixo e a podridão, saindo da 

cadeia pela fachada posterior, se escoam pelo cano, rampa abaixo, 

formando um espojeiro onde constantemente alguns porcos regalam. 

Dentro da mesma enxovia os detentos lavam carne e cozinham: tudo 

ali é tétrico e medonho: tudo denuncia uma postergação da lei da 

higiene; tudo diz que ali está um lugar em que a sociedade exerce a 

vindicta, e não a mansão de recolhimento e meditação em que a 
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consciência do delinquente sob a farpa dos remorsos o regenera para 

entrega-lo de novo à comunhão social.
26

 

Comoção semelhante em relação aos detentos pode ser observada no relatório de 

Alberto Maranhão no ano de fundação da Casa de Detenção: 

Si da modesta penitenciaria se não pode dizer que seja uma prisão 

modelo, consoante os ensinamentos da sciencia penal e do direito 

vigente, entretanto é manifesta sua superioridade sobre o velho 

casarão tenebroso da praça André de Albuquerque, onde agonizavam 

os infelizes detentos.
27

 

Essas condições da Cadeia Pública não parecem diferir da situação prisional em 

todo o país, naquele momento. A historiadora Regina Célia Pedroso apresenta as 

cadeias do final de século XIX e do início do XX “... como lugares sórdidos onde o 

preso vivia uma existência animal”, sendo tais condições “realidades concretas 

vivenciadas praticamente em todos os lugares destinados a esse fim”.28 A tuberculose 

era epidêmica nos espaços prisionais.29 Relatórios da Colônia Correcional de Dois 

Rios, no Rio de Janeiro, das primeiras décadas do século XX, retratam a precariedade 

das edificações, insalubridade do local e não cumprimento dos objetivos correcionais.30 

Os relatórios de presidente de estado do Rio Grande do Norte não trazem dados 

específicos sobre a tuberculose na prisão, embora a epidemia figure nos mesmos em 

números expressivos considerando-se a extensão do estado, sendo superada apenas por 

doenças características de recém-nascidos e pela gripe.31 

Por outro lado, no mesmo período, o país passava por um lento processo de 

reforma penitenciária, uma busca pela modernização da pena de prisão, para a qual o 

Código Penal de 1890 daria diretrizes. O final da década de 1910 e início da década de 

1920 foi um momento que vivenciou, por exemplo, a inauguração da Penitenciária do 

Estado de São Paulo (mais tarde denominada Presídio do Carandiru), que, dado o 
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aparato médico, proposta de separação dos presos por faixa etária, e disciplina através 

do trabalho, ficou conhecida no contexto de sua inauguração como “Instituto de 

Regeneração”.32 

No caso da Casa de Detenção de Natal, a salubridade como princípio pretendido 

no modelo arquitetônico executado espelhava também o processo de reformas urbanas 

nos três únicos bairros que compunham a cidade de Natal33 à época, dentre os quais, 

destaca-se o de Cidade Nova, que se formava próximo à praia de Areia Preta, que 

abrigaria, bem próximos um ao outro, a penitenciária e o Hospital de Caridade Juvino 

Barreto. Os paradigmas médicos do século XIX pareciam estar fortemente presentes no 

ideário das elites políticas locais que promoviam modificações materiais na cidade nas 

primeiras décadas do Regime Republicano, como abertura de ruas, praças, asilos para 

tuberculosos, serviços de saneamento.34  

 Rodrigo da Silva, em sua dissertação Sair curado para a vida e para o 

bem, sobre a construção do Hospital de Caridade Juvino Barreto, destaca esse contexto 

de transformações e sua relação com a cultura higienista praticada pelas elites políticas 

locais e que norteava tais intervenções no espaço urbano. Num período em que a teoria 

oitocentista dos miasmas,35 ainda se fazia presente na tradição médica da cidade, muito 

embora a teoria microbiana de Pasteur já fosse estudada no Brasil,36 a estreita 

vinculação entre higiene e espaços arejados permanecia na cidade como máxima do 

discurso higienista. Assim, segundo Rodrigo Silva, o local para a construção do 

Hospital de Caridade Juvino Barreto foi escolhido “segundo teorias médicas que viam 

no espaço [o Monte Petrópolis], bem como no clima da região, fatores essenciais na luta 

                                                           
 

32
 SANTOS, Myrian Sepúlveda. Os porões da República: a barbárie nas prisões da Ilha Grande: 1894-

1945. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 160. 
33

 SILVA, Rodrigo Otávio. Sair curado para a vida e para o bem: diagramas, linhas e dispersão de forças 
no complexus nosoespacial do Hospital de Caridade Juvino Barreto (1909-1927). Natal: UFRN, 2012. 
Dissert., p. 82 
34

 SILVA, R. Op. Cit., 79. 
35

 Miasmas eram emanações provindas do ar, e que poderiam causar doenças. Segundo Michel 
Foucault, “Era uma velha crença do século XVIII que o ar tinha uma influência direta sobre o organismo, 
por veicular miasmas ou porque as qualidades do ar frio, quente, seco ou úmido em demasia se 
comunicavam ao organismo ou, finalmente, porque se pensava que o ar agia diretamente por ação 
mecânica, pressão direta sobre o corpo. O ar, então, era considerado um dos grandes fatores 
patógenos”. FOULCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, p. 90. 
36

 SILVA, R. Op. Cit., p. 80. 
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contra as doenças”,37 e em oposição à localização geográfica do antigo hospital, no 

bairro da Ribeira, considerado por uma série de motivos, insalubre. 

A localização topográfica da Casa de Detenção e sua organização arquitetônica 

interna parecem seguir lógica semelhante à do Hospital de Caridade Juvino Barreto. 

Esperava-se dos ares do Monte Petrópolis a cura para os males físicos e morais. A 

experiência da cidade com os edifícios anteriores e suas respectivas localizações e 

formatos, articulada ao discurso higienista, mostram participar das diretrizes de 

construção desses espaços.  

  O propósito educacional do edifício da Casa de Detenção se percebe no 

discurso do jornal A Republica, bem como na ideia da materialidade do novo espaço 

prisional que ele nos comunica. A pretensão era de “reabilitar” os presidiários, do ponto 

de vista moral e da saúde física, para, após a pena, reinseri-los numa nova ordem: o 

mundo formal do trabalho, já que a saúde era, segundo Rodrigo Silva, entendida como o 

princípio fundamental para a reprodução da força de trabalho, e “questão estratégica” do 

Estado.38 Os valores impressos na estrutura do prédio aparecem, no periódico, 

conectados às pretensões de “reabilitação” dos internos:  

Com o aparelhamento indispensável para melhorar a situação physica, 

moral e economica dos detidos, ficará a nova casa de detenção de 

Natal em condições de operar a rehabilitação dos que nella forem 

internados, que outro não é o fim supremo da penalidade.
39

 

 A estrutura física, descrita na citação abaixo, pretendia ensinar aos presos, 

transferidos da Cadeia Pública, os valores de higiene e civilidade. A aquisição desses 

novos códigos deveria ser feita sob estreita vigilância e disciplina, possibilitadas pela 

arquitetura do prédio, que permitiria a visibilidade e fiscalização dos presos sob os 

aparelhos de controle, não ao modo do panóptico de Jeremy Benthan40 - devido à 

ausência da torre panóptica - mas de um modo que não diferia de todo, já que o modelo 

arquitetônico previa a visibilidade das celas. O jornal republicano, empenhado em 

difundir os valores do ideário modernizador, fortemente associados à República nesse 

contexto, descreve de maneira positiva e otimista a estrutura física da prisão: 

                                                           
 

37
 Idem, p. 43. 

38
 SILVA, R. Op. cit., p. 21. 
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 A Casa de Detenção. A REPUBLICA. Natal, 15, nov. 1911. 

40
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 21. Ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1999, Cap. III. 
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O edificio, de forma rectangular, dispõe de células suficientemente 

arejadas, formando no centro um claustro espaçoso, de onde se pode 

fiscalizar o interior das prisões, cujas entradas são guarnecidas de 

gradis de ferro. Possúe, alem disso, a nova penitenciaria salões para o 

corpo da guarda, carcereiro, oficinas e deposito de material.
41

 

 Assim, o arejamento do ambiente possibilitava tanto a profilaxia contra doenças 

quanto o controle visual dos internos por parte da guarda. A pretensão de higiene e de 

controle se constroem em contraposição e substituição à arquitetura da Cadeia Pública, 

e cuja profunda crítica no periódico republicano, num feriado em honra à Proclamação 

da República, parece identifica-lo como representativo do Regime Imperial.  

Conclusão 

O espaço prisional, em sua materialidade, é histórico. Nesse sentido, deve ser pensado 

levando-se em conta os valores e símbolos que o permeiam. Michel Foucault atrelava a 

transformação do sistema de punições à modificação na maneira de exercer o poder; 

assim, podemos pensar essa variação em seu caráter cultural, que se modela no tempo, 

através das interações culturais e da experiência. O espaço prisional “revela e instrui”,42 

no sentido de que faz emergirem intencionalidades e concepções de uma dada sociedade 

ou grupo social, além de ser portador de um “propósito educacional”, de transmissão de 

códigos de valores, que pretendem instituir uma determinada ordem, por meio de sua 

impressão na configuração material desses espaços.   
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VIVER “HONRADAMENTE NAS MATAS PERNAMBUCANAS: A 

FORMAÇÃO DA FREGUESIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA E SUA 

PRIMEIRA ELITE SENHORIAL (1580-1624)” 
 

Aledson Manoel Silva Dantas (UFRN) 1 

Este artigo pretende analisar a instalação dos primeiros engenhos na freguesia de 

São Lourenço da Mata e a formação de sua primeira elite senhorial. Esta localidade foi 

importante para a capitania de Pernambuco, principalmente, em função da produção de 

açúcar. Algumas famílias que se instalaram em São Lourenço buscaram viver de uma 

forma “enobrecedora”, tendo como espaço de prática política o exercício do poder local, 

por meio do acesso aos postos da câmara municipal de Olinda, tendo em vista que essa 

fregueia pertencia ao termo da vila de Olinda. Os indivíduos que compunham estes 

grupos consideravam-se como os “da governança” da capitania e tiveram uma grande 

influência nos seus assuntos políticos e militares, pois também compunham as tropas de 

ordenanças. Todas as ações destes sujeitos embasaram-se em uma teia de relações 

econômicas, sociais e culturais, uma rede social densa de parentesco e de reciprocidade. 

As práticas cotidianas eram uma forma de demonstrar uma posição social relativamente 

elevada, reforçando as hierarquias sociais. A análise que se segue centrar-se-á na 

trajetória das famílias que possuíram o engenho Massiape, buscando perceber o tipo de 

relações que mantinham com diferentes grupos na formação da sociedade açucareira de 

meados do século XVI. Os indivíduos destas famílias foram os primeiros senhores de 

engenho da freguesia de São Lourenço e exerceram cargos da “governança da terra”.  

A economia açucareira ganhou os seus contornos em Pernambuco em período de 

“atlantização do império e de decadência da Ásia portuguesa” 2, conforme analisou João 

Fragoso. Um contexto em que o Atlântico passou a ter uma importância econômica para 

a Coroa portuguesa gradativamente maior apesar de Índia ainda ser mais importante. 

Em meados do século XVI, o império português enfrentava, contudo, grandes 
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Bolsista de Iniciação a pesquisa – REUNI (UFRN). Orientador: Profa. Dra. Carmen M. Oliveira Alveal 
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FRAGOSO, João. A nobreza da República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do Rio de 

Janeiro (séculos XVI e XVII). Topoi, Rio de Janeiro, nº1, p. 50. 
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problemas militares e financeiros, o que não impediu o crescimento acelerado da 

produção de açúcar na América portuguesa, especialmente em Pernambuco.  

No seu estudo sobre a instalação da economia de plantation no Rio de Janeiro, 

João Fragoso analisou os mecanismos de acumulação de riquezas por parte das famílias 

de conquistadores, que mantiveram uma “continuidade temporal via descendência, entre 

diferentes domicílios” e que “se transformaram nas melhores famílias da terra”, por 

meio do estabelecimento de engenhos3. Parte da primeira elite senhorial do Rio de 

Janeiro formou-se na “Conquista”, durante as lutas travadas contra os franceses e 

tamoios nas expedições comandadas por Mem de Sá4. Em Pernambuco, os primeiros 

povoadores não tiveram que retomar nenhuma parte do território da América até os 

ataques das Províncias Unidas dos Países Baixos, a partir do segundo quartel do século 

XVII, embora, os ataques indígenas não tenham sido menos intensos e agressivos. 

Assim, por volta de 1570, segundo Evaldo Cabral de Mello, em Os alecrins no canavial, 

é que se delineou sob o nome de “moradores” e “povoadores”, nas palavras do 

donatário Duarte Coelho, “o estrato social que ocupou o primeiro plano da cena nas 

nossas regiões canavieiras: a açucarocracia” 5. Em outra versão deste artigo, este autor 

afirma que dos   

troncos primitivos, a primeira e a segunda gerações que acederam à 

açucarocracia deveram-no principalmente não à herança paterna mas 

às alianças com reinóis transplantados a partir de 1570 ou com seus 

filhos, vale dizer, predominantemente por via feminina.
 6

 

Evaldo Cabral de Mello, entretanto, afirma que a primeira geração de 

povoadores (1535-1560) não colheu os melhores frutos da economia do açúcar, pois não 

possuía uma grande capacidade de investimento·7. Neste estudo perceber-se-á que  que 

a agromanufatura açucareira demandava um duplo empenho de cabedal: defesa e 
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Ibid, p. 51. 

4
Ibid, p. 62. 

5
MELLO, Evaldo Cabral de. Os alecrins do Canavial: a Açucarocracia pernambucana ante-bellum (1570-

1630). Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Recife, vol. LVII, p. 145. 
6
MELLO, Evaldo Cabral de. Os alecrins do Canavial. In:           . Rubro Veio: o imaginário da restauração 

pernambucana. 3ed (revista). São Paulo: Alameda, 2008. p. 129. 
7
MELLO, Evaldo Cabral de. Os alecrins do Canavial: a Açucarocracia pernambucana ante-bellum (1570-

1630). Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, 1984, Recife, vol. LVII, 
p. 145. 
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produção. Os primeiros senhores de engenho de Pernambuco enfrentaram grandes 

dificuldades com os constantes levantes indígenas. 

Interpretação semelhante à de Evaldo Cabral de Mello é a de Stuart Schwartz8, 

embora não utilize o termo açucarocracia e sua análise seja menos centrada nas 

famílias. Os primeiros engenhos, em Pernambuco, foram instalados por incentivos de 

Duarte Coelho, por volta da década de 1540. O pioneiro foi o engenho Nossa Senhora 

da Ajuda de Jerônimo de Albuquerque, cunhado do donatário. Outros foram levantados 

por indivíduos como Cristóvão Lins, um agente dos Fuggers9, e Diogo Fernandes, 

cristão novo, em associação com alguns “companheiros de Viana, gente pobre” 10. 

Entretanto, segundo Schwartz, esta primeira tentativa não surtiu efeito. Somente depois 

de 1570 é que a indústria do açúcar ganhou força, concentrando-se nas capitanias da 

Bahia e Pernambuco11. Então, por que a primeira tentativa não logrou êxito? Acredita-se 

que entre 1545 e 1570 ocorreu um melhoramento das condições de segurança em 

Pernambuco, por meio do afastamento gradativo dos povos indígenas inimigos das 

zonas próximas da costa, facilitando o estabelecimento de engenhos. Foi um período, 

também de acumulação de capital: as guerras contra os índios permitia a escravização 

de prisioneiros e é possível que alguns que se tornaram senhores de engenho tenham 

trabalhado na comercialização de pau-brasil.   

A quantidade de engenhos aumentou nas décadas seguintes, confirmando uma 

conjuntura favorável ao aumento da produção. O quadro a seguir mostra a evolução da 

quantidade de engenhos no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia em 1589. Em termos 

gerais, foi neste contexto de crescimento da economia açucareira que a freguesia de São 

Lourenço tornou-se importante, pois nela localizavam-se engenhos de indivíduos que 

exerciam os cargos da câmara de Olinda, representado o poder local na capitania de 

Pernambuco. 

Tabela 01 – Evolução da quantidade de engenhos em Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Bahia. 
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SCHWARTZ, Stuart B. “A common wealth within itself”. The early Brazilian sugar industry 1550-1670. 

Revista de Indias, 2005, vol. LXV, n. 233. 
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Importante família da região da Alemanha que mantinha relações comerciais com Portugal e Espanha, 

sobretudo, para a exploração de metais preciosos. Existe uma grande bibliografia sobre o assunto.  Para 
uma leitura inicial, ver: GRAULAU, Jeannette. Finance, Industry and Globalization in the Early Modern 
Period: the Example of the Metallic Business of the House of Fugger. Rivista di Studi Politici 
Internazionali, n. 300, 4/2008. 
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CAPITANIAS 1583 1612 
Crescimento 

relativo (%) 

Pernambuco 66 90 36,36 

Bahia 36 50 38,88 

Rio de Janeiro 03 12 400,00 

Fonte: Retirado e adaptado de FRAGOSO, João. A nobreza da República: notas sobre a formação 

da primeira elite senhorial do Rio de Janeiro (séculos XVI e XVII). Topoi, Rio de Janeiro, nº1, p. 

45. 

 

Uma maneira de adquirir status social foi por meio da construção de fortunas, no 

usufruto dos lucros provenientes da venda de açúcar. Entretanto, aparentemente, não 

somente a posse de terras e de fábricas garantia uma posição elevada dentro da 

sociedade recém-formada nos trópicos. Diogo Fernandes foi um senhor de engenho, 

assim como Luís do Rego Barros. Todavia, o primeiro sofria com a infâmia de ser 

cristão-novo e, portanto, à margem dos grupos sociais mais proeminentes. Talvez estas 

e outras questões relacionadas às práticas cotidianas tenham influenciado mais sobre o 

prestígio social dos indivíduos do que a posse de um engenho.  

Comumente, verifica-se que as pessoas mais privilegiadas intitulavam-se como 

“principais” ou como “nobreza da terra”, em particular para o caso de Pernambuco, 

vastamente analisado por Evaldo Cabral de Mello12. O termo utilizado por este autor 

para se referir à elite da capitania de Pernambuco é açucarocracia, um grupo que se 

distinguia dos demais pela posse de engenhos e pelo exercício dos cargos da câmara 

municipal de Olinda. Para o caso do Rio de Janeiro, segundo Fragoso, a “nobreza da 

terra” era constituída por aqueles que conseguiram acumular riqueza e adquirir crédito 

por meio da escravização de indígenas e do descobrimento de terras, recebendo 

sesmarias e, posteriormente, levantando engenhos.  

Outro estudo que merece destaque é o de Regina Célia Gonçalves. Em Guerra e 

açúcares, esta autora analisou a trajetória de Duarte Gomes da Silveira, fundador da 

Santa Casa de Misericórdia da Paraíba e que se tornou o mais rico senhor de terras da 

Paraíba do final do século XVI e início do XVII. Silveira seguiu uma carreira militar 

exitosa. Foi um dos que lutaram contra os índios na conquista da Paraíba na década de 
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1580, tornando-se “um respeitável senhor de engenho e uma autoridade local” 13. Como 

poderá ser observado, Duarte Gomes da Silveira possuía relações estreitas com a família 

analisada neste artigo.  

Este estudo foi elaborado, sobretudo, a partir da análise de três processos 

arquivados na Torre do tombo14. A saber, um processo inquisitorial em acusação a Luís 

do Rego Barros, feito na década de 1590; um processo de limpeza de geração de seu 

filho, João Velho Barreto, datado de 1635; e um de diligência de habilitação para 

familiar do Santo Ofício de José Gomes de Melo, de 1700, mas que traz informações 

relevantes para o fim do século XVI. Nesses três documentos, sobressaem-se práticas e 

aspectos do cotidiano que funcionam como elementos distintivos da família de Luís do 

Rego Barros em relação aos outros habitantes da freguesia de São Lourenço. O casar 

“honradamente”, o viver “a lei da nobreza”, o ser da “governança”, ideias evocadas nos 

dois processos, são elementos da vida destes indivíduos que demarcaram a sua posição 

social, assim como o fato de que possuíam engenhos. Os laços familiares e a construção 

de uma tradição genealógica eram, também, de grande relevância na medida em que 

ajudam a construir e manter um patrimônio, seja em aspectos materiais, riqueza, seja em 

termos culturais e sociais, uma boa linhagem conhecida. Observa-se, nos casamentos, 

uma tendência à “formação de alianças”, que se traduz, muitas vezes, em trocas 

econômicas. Foram utilizadas, também, algumas cartas escritas por Duarte Coelho, 

donatário de Pernambuco, e referências encontradas nos Anais Pernambucanos, de F. A. 

Pereira da Costa. 

Essa forma de viver e de conduzir as relações sociais era própria deste grupo 

social. O conceito de elite utilizado neste estudo possui um caráter distintivo. Faz parte 

da elite aqueles grupos que estão em uma posição social diferenciada e superior aos 

demais, definida pelo volume global de capital, cultural e econômico, que possuem15 e 

que, por essas condições, tem legitimidade para exercer por um tempo posições de 

                                                           
 

13
GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e açucares: política e economia na capitania da Parayba – 1585-

1630. Bauru, SP: EDUSC, 2007.. 
14

Salvo indicações no decorrer do texto, basicamente, os fatos que são narrados tem como fonte de 
informação estes dois processos, um da Inquisição portuguesa e outro de limpeza de gerações. Seguem-
se as referências: Processo de Luís do Rego Barros, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 
12754. Processo de João Velho Barreto, Desembargo do Paço, Leitura de bacharéis, letra J, mç. 15, n.º 
50. Diligências de habilitação para o cargo do Santo Ofício de José Gomes de Melo, casado com Dona 
Jerônima de Almeida, Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações Incompletas, doc. 3263.. 
15

BOURDIEU, Pierre. O campo econômico: a dimensão simbólica da dominação. Campinas: Papirus, 
2000.  p. 41.. 
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mando. Entretanto, um grupo somente pode ser considerado elite quando o domínio 

econômico e político são efetivos em determinado espaço.  

A noção estamental e hierárquica da sociedade, típica do Antigo Regime, reforça 

a diferença entre homens ao definir a posição de cada um dentro de uma ordem 

considerada natural. Isto tem reflexo nas ações e nas preferências, no habitus16, dos 

grupos e na forma como é definido o que é próprio a cada um. Defende-se que as ações 

dos indivíduos são orientadas, não determinadas, por suas posições dentro desse 

conjunto17. 

As primeiras famílias que se instalaram na freguesia de São Lourenço foram: os 

Holanda, os Vasconcelos, os Rego Barros e os Barros Rego e os Silveira. Estas famílias 

estavam envolvidas entre si em uma sólida rede de parentesco. Casaram-se entre si. 

Vieram para a América Portuguesa e enriqueceram por atividades, provavelmente, por 

meio da atividade militar e com a comercialização de pau-brasil. Estes primeiros 

povoadores empreenderam uma série de práticas sociais que era reflexo de suas 

posições dentro de uma sociedade hierarquizada.   

Nesse sentido, afirma-se que as famílias anteriormente citadas tornaram-se elite 

porque eram importantes economicamente e socialmente. Foram famílias que fundaram 

engenhos e assumiram cargos da governança e que afirmavam ter uma linhagem e uma 

tradição familiar consolidada em Portugal. É com essa perspectiva que o artigo se 

desenvolverá. Seguem-se, então, os primeiros fatos que compõem esta análise.   

Mapa 01 – Provável localização de São Lourenço da Mata 

                                                           
 

16
Pierre Bourdieu, em O campo econômico, define habitus como a mediação entre uma “posição no 

espaço social e as práticas, as preferências”, como “uma disposição geral diante do mundo”. Em Razões 
práticas sobre a teoria da ação, Bourdieu afirma que os “habitus são os princípios geradores de práticas 
distintas e distintivas” e “estabelecem as diferenças entre o que é bom e mau” para determinado grupo. 
Para este artigo, pensa-se este conceito dentro do universo mental de grupos que se declaravam como 
da “governança” e, portanto, aptos para exercerem cargos de mando, distinguindo-se dos demais pela 
maneira de viver e pela tradição familiar, genealógica. BOURDIEU, Pierre. O campo econômico: a 
dimensão simbólica da dominação. Campinas: Papirus, 2000. BOURDIEU, Pierre. Razões práticas sobre a 
teoria da ação. 11ed. Campinas: Papirus, 2011. 
17

BOURDIEU, Pierre. O campo econômico: a dimensão simbólica da dominação. Campinas: Papirus, 
2000. p. 36. 
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Fonte: elaborado a partir de: Nova et accurata Brasilae totius tabula (1625), de Joan Blaeu. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53036655s/f1.zoom.r=BR%C3%89SIL.langFR 

 

A freguesia de São Lourenço localizava-se na margem esquerda do rio 

Capibaribe, região conhecida como zona da mata pernambucana. Esta foi uma das 

primeiras localidades de Pernambuco a possuírem engenhos. O estabelecimento deste 

tipo de fábrica, todavia, não parece ter sido fácil. 

Os constantes ataques de índios, sobretudo dos Caetés, parecem ter sido grande 

problema para a instalação de engenhos em Pernambuco. De acordo com Pereira da 

Costa, somente por volta de 1555 é que o território que se prolongava de Olinda a S. 

Lourenço e a Igarassú, tornou-se seguro, “por onde levantaram novos engenhos e 

fazenda”. Em carta de 10 de junho de 1555, dirigida a dom João III, Jerônimo de 

Albuquerque afirmava que, durante uma guerra travada contra os Caetés, dois engenhos 

foram destruídos. Um deles, o engenho Santiago pertencente a Diogo Fernandes, “não 

tinha escravaria, armas, nem artilharia que se pudessem defender, no qual tempo os 

índios o queimaram e roubaram” 18.  

De acordo com Pereira da Costa, São Lourenço da Mata era uma zona de 

extração e beneficiamento de pau-brasil. A madeira era transportada em carros para o 

“Paço do Fidalgo” 19, localizado na margem esquerda do rio Capibaribe 20. Pode ser que 

                                                           
 

18
COSTA, F. A. Pereira da. Anais Pernambucanos. Recife: FUNDARPE. Diretoria de Assuntos Culturais, 

1983, v 1. p. 316 – 318. 
19

Ibid, v. 1, p. 42. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53036655s/f1.zoom.r=BR%C3%89SIL.langFR
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a comercialização de pau-brasil tenha sido a atividade que permitiu um acúmulo de 

capital aos primeiros senhores de engenho nas décadas de 1540 e 1550, na capitania 

duartina. Não se sabe se alguma das primeiras famílias de São Lourenço envolveu-se 

com esta atividade. Seria bem provável que Arnau de Holanda e Duarte Gomes da 

Silveira, os mais antigos da freguesia, tenham trabalhado no comércio de pau-brasil. 

Contudo, é mais plausível que os primeiros senhores de engenho da capitania de 

Pernambuco ocuparam-se com a extração de pau-brasil e com o controle e 

aprisionamento de índios, necessários para a segurança do território.  

Duarte Coelho, em algumas cartas, apontava para uma separação entre aqueles 

que trabalhavam na edificação de engenhos e os que comercializavam pau- brasil. 

Utilizada por estas duas atividades econômicas a mão de obra indígena era bastante 

disputada. O donatário, em 1546, relatava ao rei que “uma das coisas que mais danifica 

ao bem e aumento destas terras é fazer-se brasil”, pois “está mui longe pelo sertão a 

dentro mui trabalhoso e perigoso de haver [...] e os índios fazem-no de má vontade”. 

Uma de suas queixas era o comportamento dos contratadores de pau- brasil, que 

armavam os índios com espadas e espingardas e que os recompensavam com “roupas de 

cores que o homem de cá não pode alcançar para seu vestir”. Duarte Coelho continuava 

afirmando que   

de três anos para que se corrompeu este fazer de Brasil [...] porque [...] 

ao fazermos nossas fazendas em especial os engenhos porque quando 

estavam os índios famintos e desejosos de ferramentas pelo que lhe 

dávamos nos vinham a fazer as levadas e todas as outras obras grossas 

e nos vinham a vender os mantimentos de que temos asaz necessidade. 

E como estão fartos de ferramentas fazem-se mais ruins [...] e 

levantam-se
21

. 

Na mesma carta, Duarte Coelho fornece pistas do perfil social dos primeiros 

senhores de engenho de Pernambuco e das demandas que a atividade açucareira criava. 

Ele afirmava que os que iam fundar engenhos em Pernambuco não tinham condições de 

defender o território dos índios, pois não eram “homens poderosos para resistir mas para 

fazerem seus proveitos”.  Afinal, ninguém teria “tanto dinheiro para pólvora e pilouros 

                                                                                                                                                                          
 

20
COSTA, F. A. Pereira da. Anais Pernambucanos. Recife: FUNDARPE. Diretoria de Assuntos Culturais, 

1983, v. 2, p. 111. 
21

ALBUQUERQUE, Cleonir Xavier de; MELLO, José A. Gonsalves de. Cartas de Duarte Coelho a El-Rei. 2ed. 
Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana, 1997. p. 49. 
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de artilharia e armas” 22. Percebe-se, todavia, que o problema de Duarte Coelho não era 

a extração de pau-brasil em si. O que queria, aparentemente, era controlar a atividade, 

que era um monopólio régio, designando ele próprio os que “fariam brasil”. Em outra 

carta sua de 1548, o donatário relatou ao rei que havia doado terras ao almoxarife Vasco 

Fernandes e lhe teria concedido licença para edificar um engenho. O donatário 

suplicava ao rei a permissão para Fernandes “mandar algum brasil de cá”, para que ele 

tivesse “alguma coisa de seu com que se sustente”, para fazer “fazendas” 23. O que 

Vasco Fernandes queria era a oportunidade de acumular a renda necessária, ou maior, 

para estabelecer engenhos, usando-se do comércio de pau-brasil. Logo, sob a tutela ou 

não do donatário, alguns indivíduos aproveitaram-se dos lucros obtidos com esta 

atividade econômica para fundar fábricas de açúcar. 

Sobre os primeiros povoadores de São Lourenço tem-se as seguintes 

informações. Sabe-se que Duarte Gomes da Silveira foi um dos que conseguiram 

dinheiro e crédito por meio da atividade militar, principalmente no aprisionamento de 

índios24. Os Rego Barros eram proprietários, antes de 1630, do sitio das Salinas, onde 

trabalhavam com o comércio de sal. Essas duas famílias mantiveram relações 

econômicas e de matrimônio e, provavelmente, participaram de muitas incursões ao 

sertão para escravizar índios. O engenho Massiape foi fundado pelos pais de Duarte 

Gomes da Silveira e depois vendido a Luís do Rego Barros. O filho deste, Francisco do 

Rego Barros, casou-se com Arcângela da Silveira, filha de Duarte Gomes, tornando-se o 

próximo dono do engenho, como herdeiro de Luís do Rego. Desta maneira, percebe-se 

uma espécie de conjunto de trocas econômicas e sociais, configurando-se a organização 

em sociedade dos primeiros senhores de engenho da freguesia de São Lourenço. 

A parte do texto que se segue foi um momento em que os indivíduos destas 

famílias já se identificavam como os “da governança da terra”. Foi um período no qual 

a economia açucareira desenvolveu-se mais rapidamente, quando os índios já estavam 

controlados o suficiente para não serem encarados como um perigo eminente. A tensão 

era outra. A Inquisição instituiu uma visita à América portuguesa, fazendo com que a 

manutenção de alianças fosse o imperativo mais premente. Procurar-se-á entender que 

tipos de relações os senhores do engenho Massiape mantiveram nesse período e o papel 
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que esses indivíduos acreditavam possuir dentro da sociedade, em especial, analisando-

se a trajetória de Luís do Rego Barros. 

 

TABELA 02 – Sequência de proprietários do engenho Massiape 

Nome do 

proprietário 

Pedro 

Alves da 

Silveira 

Luís do 

Rego 

Barros 

Francisco 

do Rego 

Barros 

João do 

Rego 

Barros 

João do 

Rego 

Barros 

Período de 

posse* 
1555-1590 1590 – 1605 1605 – 1625 1625 – 1699 

A partir de 

1699 

Relação 

com o 

anterior 

Fundador comprador Filho Filho Neto 

Fonte: AHU-PE, Papéis Avulsos, cx. 7, doc. 571. MELLO, Antônio Joaquim de. Biographia de João 

do Rego Barros. Recife: Typ. De M. Figueroa de Faria & Filho, 1896. ACIOLI, Vera Lúcia Costa. 

Jurisdição e conflitos: aspectos da administração colonial. Recife: Editora universitária de UFPE, 

1997. GONÇALVES, Regina. C. O capitão-mor e o Senhor de Engenho:os conflitos entre um 

burocrata do rei e um “nobre da terra na Capitania Real da Paraíba (Século XVII). Comunicação. 

Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico do Antigo Regime:poderes e sociedades. 2005.    

*Período de tempo aproximado. 

 

As correções do vigário Francisco Pinto 

 

Na década de 1590, o padre Francisco Pinto Doutel já era vigário da freguesia de 

São Lourenço da Mata. Os melhores anos da economia açucareira haviam começado. A 

produção crescia juntamente com o número de engenhos, que passou a ser o 

investimento mais rentável, convivendo com as feitorias de pau-brasil anteriormente 

instaladas. O senhor de engenho passou, então, a ter uma relevância social cada vez 

mais significativa dentro da sociedade colonial. 

Neste período, o padre Francisco fazia questão de ter todos os seus fregueses 

presentes nas principais celebrações da igreja católica. Francisco Pinto era, segundo 

suas próprias palavras, um “fidalgo de geração”, cristão velho, filho de  

Antonio Pinto, abade de Jenígio, no bispado de Miranda. Já vivia em 

Pernambuco há, pelo menos, 18 anos, quando teria vindo da cidade de Bragança.   

Durante a visitação do inquisidor Heitor Furtado de Mendonça a Olinda, que 

ocorreu na última década do século XVI, Francisco Pinto aproveitou a sua estadia nesta 

cidade e denunciou uma quantidade considerável de fregueses de São Lourenço e da 
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freguesia de Camaragibe. A maioria dos denunciados pelo padre eram cristãos-novos, 

acusados de alguns sacrilégios e de criptojudaísmo. Entretanto, o aparente pouco caso 

que Luís do Rego Barros, senhor do engenho Massiape, tinha com os seus deveres 

religiosos parece ter sido a denúncia de maior importância para o padre Francisco. Luís 

do Rego fora excomungado duas vezes pelo próprio padre Francisco por não se 

confessar e comungar na igreja de São Lourenço, no período da quaresma por anos 

seguidos25. 

Luís do Rego Barros tinha 41 anos na época da abertura do processo da 

inquisição contra ele. Teria chegado à colônia americana em 1585. Em Portugal, 

permaneceu sua família, com a qual mantinha comunicação. Conhecia bem os seus 

antepassados e orgulhava-se deles. Era descendente de indivíduos que assumiram 

funções importantes nas vilas do Reino. Declarava-se natural da vila de Viana, 

proveniente “da gente principal” e da “governança” desta localidade. Casou-se, na 

América portuguesa, com Inês de Góis de Vasconcelos, filha de Arnau de Holanda, 

brabantino ou “flamengo”, e de dona Brites Mendes de Vasconcelos, natural da vila do 

Crato. Este último casal já estava instalado em Pernambuco e a impressão que fica é que 

Luís dirigiu-se para esta capitania com um casamento arranjado. Este foi o caso de sua 

sogra, dona Brites Mendes, que viajou para o Estado do Brasil para casar com Arnau de 

Holanda, como “moça donzela” que era26. 

A documentação inquisitorial deixa transparecer parte do cotidiano desta 

unidade territorial produtora de açúcar. Por meio da leitura dos depoimentos contidos no 

processo inquisitorial aberto contra Luís do Rego Barros, é possível perceber que o 

religioso possuía uma relação estreita com os habitantes do engenho Massiape. Isso não 

impediu que o padre Francisco Pinto denunciasse o senhor deste engenho por andar 

como excomungado e não procurar reverter esta situação.  

No processo inquisitorial consta que todas as semanas o padre Doutel dirigia- se 

até o engenho Massiape para rezar missa com Luís do Rego e os outros moradores do 

engenho, chamados de “sua gente”. O padre também benzia o maquinário do engenho 

todos os anos, quando iniciavam os trabalhos de moagem. Nesses encontros, comia e 

bebia normalmente, sem haver nenhuma diferença de tratamento.   
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Processo de Luís do Rego Barros, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 12754. 
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Processo de João Velho Barreto, Desembargo do Paço, Leitura de bacharéis, letra J, mç. 15, n.º 50.. 
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Para o padre Doutel, era de grande importância manter contatos com, talvez, a 

pessoa mais proeminente da freguesia, o que não acontecia há, no mínimo, dois anos. 

As testemunhas confirmam as boas relações que Francisco Pinto Doutel mantinha com 

Luís do Rego Barros, o que causa certo estranhamento o fato de o padre ter sido 

“rigoroso” com Luís do Rego. Este, inclusive, teria recebido o santíssimo sacramento no 

engenho Massiape. Foram três as testemunhas ouvidas e todas possuíam algum tipo de 

ligação direta com Luís do Rego. 

Cristóvão de Holanda talvez seja a testemunha que tinha a maior proximidade 

com Luís, havendo, possivelmente, uma relação horizontalizada entre os dois, ou 

mesmo de parentesco. Cristóvão de Holanda, 34 anos, era casado com dona Beatriz de 

Albuquerque e era cunhado de Luís do Rego. No processo inquisitorial consta que 

Cristóvão era “meio framengo” e natural de Pernambuco. Era, ainda, irmão de Inês de 

Góis, mulher de Luís do Rego. Logo, era filho de Arnau de Holanda e de Brites Mendes 

de Vasconcelos, sogros de Luís do Rego. Mas, as relações entre este e Cristóvão de 

Holanda não se resumiam a questões familiares. Cristóvão foi arrendatário durante dois 

anos de parte da propriedade onde o engenho Massiape localizava-se. Aparentemente, 

as terras do engenho eram divididas em várias fazendas, ou lotes, aproveitadas por. 

Neste caso, entre parentes rituais, nesse caso os cunhados27. 

Outra testemunha, Gaspar da Costa, declarava-se feitor “da fazenda de Luís do 

Rego e de Cristóvão Holanda”. Gaspar confirma o bom relacionamento que havia entre 

Luís do Rego e o padre Francisco Doutel, afirmando que o vigário de São Lourenço ia 

todas as semanas “dizer missa no dito engenho ao dito Luís do Rego e sua gente e 

comiam todos juntos”. Todos os anos, o padre ia “benzer o engenho na sua safra e que 

também, o viu benzer o ano passado [1594]”, declarou Gaspar da Costa28. 

A última testemunha foi Inácio Pestana, 52 anos, natural do Porto. Inácio foi 

casado com Inês Alvares e trabalhava como lavrador do engenho Massiape. Afirmou 

ainda que morava “há oito ou nove anos” na “fazenda da Cristóvão de Holanda e de 

Luís do Rego”. Inácio Alvares afirmou que o padre Francisco Doutel sentava-se e 

conversava com o senhor do engenho Massiape e que ouviu o padre   
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Processo de Luís do Rego Barros, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 12754. 
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Idem. 
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ameaçar que havia de proceder contra o dito Luís do Rego, e mandar 

papéis disso ao Bispo por quanto ele não queria cumprir a satisfazer 

na sua freguesia as obrigações da igreja, mas que nunca ouviu dizer 

que o publicasse por excomungado
29

. 

Confirmava, assim, que havia um bom relacionamento, embora houvesse 

algumas pequenas rusgas, entre Luís do Rego Barros e o padre Francisco Pinto Doutel. 

No mesmo processo constam acusações a outras pessoas. Alguns eram 

moradores da freguesia de São Lourenço. Bento Dias Santiago, fazendeiro, e Ambrósio 

Fernandes, seu feitor. Havia, também, trabalhadores do engenho Moribara, localizado 

na mesma freguesia e que teria pertencido ao espanhol Gabriel de Pina: Simão 

Francisco, feitor, João Rodrigues, mestre de açúcar, “um purgador”, e Antonio 

Marinheiro, “escravo preto” de Jorge Lopes Brandão. 

O engenho Massiape era circundado por fazendas que pertenciam ou não aos 

proprietários da fábrica e que forneciam cana para a produção de açúcar. As terras que 

pertenciam a Luís do Rego eram arrendadas no sistema de “meias”, no qual o 

arrendatário concedia metade de sua produção ao senhor das terras. Entre 1588 e 1591, 

Cristóvão de Holanda cultivou as terras do entorno do engenho Massiape dentro deste 

tipo de relação de produção. O fato de as terras do engenho, neste período, terem sido 

consideradas dos dois pode relevar que o status social dos lavradores de cana não seria 

tão inferior em relação aos senhores de engenho, tal como afirma Schwartz. Muitos 

lavradores de cana teriam certo prestígio social na colônia, muito dos quais possuíam 

ligações sanguíneas ou rituais, como o casamento, com os senhores de engenho30. 

Voltando a questões relacionadas à genealogia, mais informações podem ser 

coletadas em um processo de verificação de limpeza de gerações de João Velho Barreto, 

filho do Luís de Rego Barros, de 1635. 

Do processo de limpeza, depreende-se não somente uma linha genealógica, mas 

a forma como algumas famílias conseguiram manter uma comunicação constante com 

os seus familiares no Reino e a tentativa de manter um padrão social de comportamento 

condizente com a sua posição. A importância que a genealogia possuía para estes 

indivíduos é perceptível, na medida em que cada detalhe era importante. Ter um bom 

nascimento, conhecê-lo e fazê-lo conhecido são premissas para o indivíduo que se 
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pretende distinto e pertencente a uma camada privilegiada da sociedade, tendo em vista 

que os critérios para acesso a títulos de nobreza, fidalguia, etc. tem como base a 

necessidade da limpeza de sangue, ou da pureza da linhagem. 

Embora Luís do Rego tenha vivido na América, seu filho, João Velho Barreto, 

fez carreira no Reino, formando-se em Cânones pela Universidade de Coimbra. Foi 

considerado um “bom estudante”, tendo sido provido no cargo de desembargador do 

Porto, na primeira metade do século XVII, segundo consta no documento. O processo 

de limpeza de geração concentra-se nas informações referentes à sua avó materna, 

Brites Mendes de Vasconcelos, que era natural da vila do Crato e que teria vindo para as 

“partes do Brasil” a chamado de seus parentes. Era filha de Bartolomeu Rodrigues, que 

teria sido almoxarife do infante dom Luís e irmã de Rui Mendes de Vasconcelos, 

proprietário do ofício de escrivão da vila referida. Casou- se, “honradamente”, na 

América portuguesa com Arnau de Holanda, conhecido como sobrinho direto do papa 

Adriano VI. 

Foi utilizado neste processo de limpeza de geração um grande número de 

testemunhas, todas moradores antigos da vila do Crato e de Viana. Nos testemunhos, 

consta que Brites Mendes de Vasconcelos, quando ainda vivia no Crato, havia sido 

madrinha de batismo de pessoas importantes como Cristóvão Leitão, que foi 

conservador em Coimbra. Brites Mendes era pertencente a uma família limpa de todas 

as “raças infectas”, “cristã velha dos quatro costados”, de pessoas “nobres” e que 

viviam “a lei da nobreza”. Um testemunho interessante é o de Manoel Mendes, tropeiro, 

de 59 anos. Este afirma que há 

trinta anos pouco mais ou menos estivera ele testemunha na vila de 

Pernambuco aonde conheceu a Ana de Holanda e seus filhos os quais 

eram filha e netos de Beatriz Mendes de Vasconcelos que foi desta 

vila do Crato para o Brasil,
 31

 

onde “residiu ele testemunha dez anos pouco mais ou menos e algum tempo em casa da 

mesma Ana de Holanda, sendo já viúva”. Ana e seus filhos eram 

cristão velhos inteiros sem terem raça de mouros nem judeus nem 

mulatos nem mecânicos antes era gente nobre e honrada e muito ricos 

e se tratavam a lei da nobreza com cavalos, ginetes na estrebaria de  
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Processo de João Velho Barreto, Desembargo do Paço, Leitura de bacharéis, letra J, mç. 15, n.º 50. 
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estada nos quais ‘inguavam’ as canas e saíam a todas as festas com os 

mais fidalgos da terra
32

 

Além disso, eram “tidos e havidos” como nobres; eram conhecidos como tais. Manuel 

Mendes teria vivido na América por volta de 1595-1605. A sua descrição dos costumes 

pode ser um pouco idealizada, o que não tira a validade de seu testemunho para a 

compreensão da sociedade da capitania de Pernambuco. 

Outras testemunhas afirmavam que os parentes de Luís do Rego Barros eram 

“fidalgos de geração”, da “principal gente” de Viana, possuindo muitos o hábito da 

Ordem de Cristo. Luís do Rego também possuía ligações de sangue com pessoas de 

cargos importantes em Portugal e no Estado do Brasil, gente da “governança”. Possuía 

algum familiar que trabalhava no Desembargo do Paço, de nome não citado. Todos os 

anos, no período da quaresma, consta no processo inquisitorial que Luís do Rego Barros 

dirigia-se à Olinda e que lá cumpria as suas obrigações de cristão. Teria conseguido 

rapidamente, segundo seu depoimento, duas certidões de cumprimento de seus deveres 

mostradas ao inquisidor, feitas pelo licenciado Diogo de Couto, ouvidor, e Diogo de 

Barbuda, coadjutor da matriz de Olinda. Isso mostra suas relações com os religiosos de 

Olinda que não se furtaram em providenciar um documento que resguardasse Luis do 

Rego Barros, mesmo o próprio tendo sido acusado por outro religioso. Provavelmente, 

quem residia na casa das irmãs de sua esposa, ou de seus irmãos. Seguem-se mais 

algumas informações sobre outras pessoas da família de Luís do Rego e Arnau de 

Holanda. 

Ana de Holanda era uma das muitas filhas de Arnau de Holanda. Segundo 

Evaldo Cabral de Melo, eram cinco, todas casadas com senhores de engenho33. Ainda 

de acordo com este autor, isso reforçaria o sentimento nobiliárquico34 dentro da 

constituição do grupo de maior prestígio social em Pernambuco, o qual chama de 

açucarocracia, ou, conforme citado no documento, “fidalgos da terra”. Isto significa, 

então, que a família de Luís do Rego Barros e seus mais variados ramos pertenciam à 

elite olindense, que dominava politicamente a capitania de Pernambuco. 
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Idem 

33
MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro Veio: o imaginário da restauração pernambucana. 3ed (revista). São 

Paulo: Alameda, 2008. p. 132. 
34

Ibid, p. 127. 
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A posição social deste grupo era um elemento que os tornava aptos para o 

serviço dos cargos da república. Infelizmente, constam poucos documentos que 

poderiam fornecer informações sobre os membros da câmara de Olinda, fazendo com 

que surjam mais perguntas do que respostas. 

Sabe-se que Luís do Rego Barros foi vereador daquela câmara em 159535. No 

seu depoimento, de 1595, afirma que tinha irmãos que pertenciam à “governança desta 

terra” em Pernambuco: Antonio de Barros Rego e João Velho Rego. Estes seus irmãos 

eram membros da câmara de Olinda no mesmo ano que Luís? O processo aberto nesse 

ano seria um tipo de vingança ou intriga de seus inimigos, em um conluio com o padre 

Francisco?   

Essas questões são difíceis de responder, em virtude da escassez de fontes e da 

exiguidade do espaço. O que se destaca da análise feita até o momento é a forma como 

os indivíduos das famílias estudadas viam-se dentro da sociedade. Aparentemente, a 

autoidentificação de um indivíduo como elite era por meio da expressão “da governança 

da terra”, repetida por alguns nessa época36. Estes senhores de engenho e seus filhos 

eram descendentes, por via materna ou paterna, dos primeiros povoadores que 

conseguiram acumular certo capital, inclusive simbólico, exercendo variadas atividades: 

aprisionamento de índios, comércio de sal e extração de pau-brasil, foram aqueles que 

acompanharam Jerônimo de Albuquerque e Duarte Coelho em jornadas que buscavam a 

redução das populações indígenas e que persistiram na defesa dos engenhos dos ataques 

destes povos, tendo que investir em armas e na produção. 
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“POR UMA MODERNIDADE PEDAGÓGICA”: A CRIAÇÃO DO 

INSTITUTO PEDAGÓGICO CAMPINENSE – 1919 
 

Alexandro dos Santos1 

Orientadora: Dr. Regina Coelli Gomes do Nascimento2 

No presente artigo buscamos discutir a criação do Instituto Pedagógico Campinense 

pelo Tenente Alfredo Dantas Correa de Góis no ano de 1919. A documentação utilizada 

para análise consta de jornais da época a exemplo do Evolução - Jornal (1934), Voz da 

Borborema (1937), A Imprensa (1959), O Estudante (1940), Comercio de Campina 

(1932), A União (1920) e Brasil Novo (1931), Revista de Ensino do Estado da Paraíba 

(1932), e da Revista Evolução, uma publicação do Instituto Pedagógico Campinense 

entre os anos de 1931 a 1932, que aborda em suas páginas assuntos do cotidiano do 

referido Instituto, assim como outros temas de interesse do público da época. A 

documentação se encontra na Biblioteca Atila de Almeida (Campina Grande - PB), 

Instituto Pedagógico Campinense, Espaço Cultural de João Pessoa e Instituto Histórico 

e Geográfico da Paraíba. Metodologicamente recorro aos pressupostos sobre a 

historiografia de Campina Grande - PB a exemplo de ALMEIDA (1978), ANDRADE 

(2012), ARANHA (2006), CAMÂRA (1988), DINOÁ (1993) e NASCIMENTO (1997) 

que com seus estudos a respeito da história de Campina Grande - PB no início do 

século XX, nos possibilita entender como ocorreu o processo de criação do Instituto 

Pedagógico Campinense. E também nos aproximamos de Marshall Berman (1986) para 

entender o processo de modernização de Campina Grande – PB nas primeiras décadas 

do século XX. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Instituto Pedagógico Campinense; Campina Grande – PB; 

Modernização.  

          O objetivo do presente trabalho é discuti a criação do Instituto Pedagógico 

Campinense3 pelo Tenente Alfredo Correa de Góes4 no ano de 1919. Esse trabalho é 
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Bolsista do Programa de Iniciação Cientifica PIBIC CNPQ/CAPs. Discente do Oitavo Período do Curso de 

História da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG – PB. Alexandrodossantos09@gmail.com. 
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3
Instituto Pedagógico Estabelecimento de ensino primário, secundário, normal, comercial e de Instrução 

Militar. O curso normal que é professado na “Escola Normal João Pessoa”, está equiparado ao da 
Normal Oficial do Estado, pelo Decreto nº 1615 de 9 de Dezembro de 1929. 
4
O Tenente Alfredo Dantas Correa de Góes nasceu na cidade de Teixeira, Paraíba, no dia 17 de 

novembro de 1870. Sua infância foi em João Pessoa. Depois foi para Fortaleza, onde ingressou no Tiro 
de Guerra como oficial de curso. Reformou-se no posto de 1º Tenente. Depois fixou residência na cidade 
de Campina Grande-PB, onde criou o Instituto Pedagógico Campinense, com sede na rua Epitácio 
Pessoa. “E é que o tenente Alfredo Dantas tem o contorno lendário de uma personalidade com duas 
vidas, apresentando: -- a do militar e a do educador”. (Evolução, 1932. P. 5-6).. 
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resultado de pesquisas que estamos desenvolvendo a respeito da história da educação 

em Campina Grande, nas primeiras décadas do século XX, que começou no Programa 

de Educação Tutorial – PET história da Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG5. A partir dessa pesquisa tivemos acesso a uma diversificada documentação 

sobre a história das instituições de ensino em Campina Grande, principalmente do 

Instituto Pedagógico Campinense. No dia 12 de fevereiro de 1919, é inaugurado na 

cidade o Instituto Pedagógico Campinense, ou como ficou conhecido na época, o 

instituto do professor “Tenente do exército Alfredo Góes Dantas, foi construído na 

antiga rua da Lapa”,6 hoje rua 15 de Novembro. Construído em uma localização 

geográfica favorável pelas recomendações higiênicas vigentes pelo discurso higienista 

da época. Em uma nota da Revista Evolução do ano de 1931, os diretores do então 

instituto tratam da difusão do ensino primário e secundário que buscava atender os 

discentes e docentes de ambos os sexos. Duas cadeiras eram regidas por seus criadores 

o Tenente Alfredo Dantas Correa de Góes e sua enteada Ester de Azevedo, que também 

era professora normalista do instituto.     

Sob os auspícios dos atuais diretores deste instituto de ensino, foi 

fundado em 1919, à Rua Barão do Abiaí desta cidade, com o título de 

epigrafa estas linhas, estabelecimento destinado então, a difusão do 

ensino primário e secundário, aos educandos de ambos os sexos; 

compondo-se de duas cadeiras regidas, respectivamente, pelos seus 

fundadores, tenente Alfredo Dantas Correia de Góes e professora 

normalista, Ester de Azevedo. 

Em maio de 1924, foi o educandário transferido para um novo prédio 

edificado, previamente, pelo mesmo educador, adaptado as condições 

higiênicas e pedagógicas, situado à mesma rua, n. 327, hoje, 

“Internato” do referido Instituto. (Evolução, 1931. P.7). 

Segundo nota da Revista Evolução de 1931, em 1924 a sede do Instituto 

Pedagógico Campinense passa por mudanças sendo transferido para um outro local, 

mais moderno e higiênico, atendendo as prescrições higienistas da época. Um local 
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Ver projeto “CARTOGRAFIAS DAS PRÁTICAS E SABERES DISCIPLINARES EM CAMPINA GRANDE – 

PARAÍBA (1900-1930)” desenvolvida no Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de história da 
UFCG. 
6
CÂMARA, Epaminondas. Datas Campinenses. Secretaria de Educação e Cultura do nosso núcleo cultural 

português, Rg Editora e gráfica. Campina Grande 1998. 
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mais arejado e espaçoso cabendo uma quantidade maior de discentes. A nova sede se 

localizava na mesma rua no número 327. A cidade de Campina Grande nesse momento 

presenciava a criação de mais estabelecimentos de ensino como o Instituto Olavo Bilac, 

de caráter particular, fundado em 1917, pelo professor Mauro Luna, que era “jornalista 

e poeta” e o Instituto São José, com o ensino primário e de caráter particular, criado em 

1910, pelo professor Clementino Procópio. Outra instituição de ensino que surge nesse 

mesmo período foi o Colégio Paroquial da Imaculada Conceição, que segundo 

Albuquerque Gaudêncio, funcionou entre os anos de 1920 e 1923, tendo como 

responsável o professor Jorge Muniz. No ano de 1924 é inaugurado o Grupo Escolar 

Sólon de Lucena, construído pelo Governo do Estado no local do Comércio Velho, o 

primeiro grupo estadual de Campina Grande.7 Nesse trabalho o Instituto Pedagógico 

Campinense merece um maior destaque pela sua importância na educação dos jovens 

campinenses no início do século XX. Algo que chama a nossa atenção sobre a história 

do instituto é o seu hino, composto pelo poeta Murilo Buarque. No hino percebemos o 

caráter educativo e também militar umas das principais características educativas do 

educandário.  

HINO DO INSTITUTO PEDAGÓGICO 

(Murilo Buarque) 

Quando alegre e felizes marchamos / Sob o azul deste céu impoluto / 

Sem querer a sorrir exaltamos / O áureo nome do nosso Instituto / Há 

do livro ser a couraça / E a caneta há de ser o fuzil / Para a glória 

eterna desta raça / Que é o orgulho do nosso Brasil / Ó bravos filhos 

do Norte / A Pátria quer nosso tributo / Nosso ideal excelso e forte / É 

ver a glória do Instituto / Se a nossa vida é uma liça / É mister tudo 

assim vencer / Só poderemos ter justiça / Com a luz sublime do saber / 

Não podemos perder um minuto / Precisamos lutar e vencer / Para a 

glória nosso Instituto / Excelso templo de imortal saber / Somos filhos 

das plagas do Norte / E vivemos à luz do cruzeiro / Defendendo tal 

qual o mais forte / O auriverde pendão brasileiro/ 

Honraremos o nosso Instituto / Propaganda sem trégua a instrução / 

Pois o nosso sublime reduto / Diz que o estudo é a melhor diversão / O 
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Ver GAUDÊNCIO, Bruno Rafael de Albuquerque. Memórias Escolares em Campina Grande (1907-1957).  
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Pedagógico é uma grande oficina / Ao clarão da áurea luz do saber / 

Quem estuda há de ter disciplina / Para um dia cumprir seu dever. 

(Hino do Instituto Pedagógico, DINÓA, 1993, P.245). 
8
 

O hino aborda algumas finalidades que passaram a serem pregadas pela 

sociedade brasileira nas primeiras décadas do século XX, propagadas nas campanhas 

cívicas da época como o controle social, normatização da família, controle da tacha de 

natalidade, moralização da mulher e do casamento, eugenia, higiene e a educação
9. As 

práticas cívicas fizeram parte da formação dos jovens brasileiros a partir da década de 

1930, ocorrendo uma intensificação no governo de Getúlio Vargas. Para Mauricio 

Parada,  

As grandes cerimonias cívicas produzidas durante esse período 

voltadas para a juventude foram, na maioria das vezes, lideradas pelos 

professores de educação física, tanto civis, como militares. Os temas 

da eugenia, da segurança nacional se faziam presentes numa 

pedagogia publicamente espetacularizada; o jovem “sadio”, 

“disciplinado” e “nacional” era apresentado como condição da 

modernização do país. (PARADA, 2009, P. 163).    

Nesse período a ideia de segurança nacional vai se intensificar cada vez mais entre os 

brasileiros, e a escola é posta com o lugar divulgador dessas ideias. A mulher seria 

educada para tomar conta do lar, cozinhar, lavar, passar, tomar conta do marido e dos 

filhos. Já ao homem era dedicada uma educação onde o mesmo estivesse apto ao 

serviço militar, econômico e ligados a assuntos como política. A Revista Evolução10 

produzida no Instituto Pedagógico Campinense foi nosso direcionador para dar 

sequência as pesquisas sobre a história da educação em Campina Grande. No primeiro 

exemplar da Revista Evolução de 1931, aparece uma nota que diz o seguinte:  

Evolução” Mensário pedagógico, literário, noticioso e de interesses 

gerais, especialmente os de instrução/ Diretor: Alfredo Dantas Corrêa 

                                                           
 

8
 Ver DINÓA, Ronaldo. Memórias de Campina Grande. 2º Volume. P. 245. 

9
 ANDRADE, Vivian Galdino de. A COMPREENSÃO DE UMA ‘MODERNIDADE PEDAGÓGICA’ ATRAVÉS DO 

INSTITUTO PEDAGÓGICO CAMPINENSE (1919-1950). IX SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL” Universidade Federal da Paraíba – João 
Pessoa – 31/08/2012 – Anais Eletrônicos – ISBN978-85-7745-551-5. P.2326. 
10

 A Revista Evolução foi produzida e publicada pelo próprio Instituto Pedagógico Campinense entre os 
anos de 1931 e 1932, ano que deixa de circular e em seu lugar é editado o Evolução jornal que seguia os 
mesmos fins da Revista. Na Revista Evolução tanto docentes quanto os discentes do instituto podiam 
fazer publicações de textos. “... a “Evolução”, - vexilário que representa o esforço de uma arrancada de 
pioneiros acantoádos neste socálculo da Borborema. 
O seu título equivale a um programa veiculado pelo sopro de vida emergente do seio pletórico, que é 
meio social de Campina Grande. (Evolução, 1931. P. 9). 
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de Góis – Redator Chefe: M. Almeida Barreto – Redatora-Gerente: 

Herundina Campêlo – Redatora-Secretária: Teté Campêlo. (Evolução, 

1931. P.4). 

          Segundo o historiador Josemir Camilo de Melo “Em 1931, portanto, brindava a 

cidade com mais um serviço de comunicação e sociabilidade, a Revista Evolução, cujo 

primeiro número saiu em setembro daquele ano”. A Revista Evolução foi um 

importante meio de comunicação para a cidade de Campina Grande entre os anos de 

1931 e 1932, ano em que deixa de circular e sede lugar ao Evolução Jornal, também 

editado e dirigido pelos diretores do instituto que seguia os mesmos propósitos em 

divulgar notícias locais, estaduais e principalmente da instrução do Instituto Pedagógico 

Campinense.  

Nas primeiras décadas do século XX, a cidade de Campina Grande começa a se 

destacar entre as demais cidades paraibanas pelo seu crescimento econômico advindo da 

produção e comercialização agrícola, comercializada pelo porto de Recife – PE, com 

destino a Europa. Para a historiadora Regina Coelli Gomes do Nascimento, 

Nesse período Campina Grande destacava-se das demais cidades 

paraibanas como espaço propício para centralizar o comercio do 

interior, condições que haviam sido construídas ao longo do seu 

surgimento e desenvolvimento. Provavelmente em função de sua 

posição geográfica, localizada entre litoral e o sertão, transformando-

se em ponto de encontro entre tropeiros e boiadeiros que se 

deslocavam do interior para o litoral, surgindo desses encontros a 

feira, que projetou a cidade a nível regional. (NASCIMENTO, 1997, 

p.4) 

 

Com o crescimento pelo qual a cidade passava, a sociedade se sentia no direito e 

no dever de se mostrar perante o Estado e o Brasil, enquanto uma cidade moderna e 

civilizada. A população local presenciou a chegada de novos símbolos modernos11. A 

historiadora Vivian Galdino de Andrade citando o historiador Gervacio Batista Aranha, 

afirma que os ícones modernos que chegaram a cidade de Campina Grande partem das 

                                                           
 

11
 Para Marshall Berman “Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 

alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo 
ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos” (BERMAN, 1986. P. 15). 
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novidades dos equipamentos urbanos, como por exemplo, os transportes e 

comunicações. Também a existência do sistema de telegráfico, telefone, ferroviário, etc; 

a adoção de equipamentos de higiene, como a adoção dos sistemas de água encanada 

e/ou esgotos, sistemas de iluminação pública e privada; na construção de prédios e 

logradouros públicos destinados ao lazer, como parques, praças ou passeios públicos 

estariam os símbolos da modernidade de Campina Grande. (ANDRADE, 2012, P. 2328, 

apud, ARANHA, 2005).  

As novidade que a cidade de Campina Grande passava interferia no modo como 

os pais educavam seus filhos, e isso acarretava a necessidade do surgimento de novos 

estabelecimentos de ensino substituindo aqueles que ainda disponibilizava de métodos e 

práticas pedagógicas antigas. O Instituto Pedagógico Campinense se apresentava de 

acordo com as normas de civilidade, em seu início se utilizava a palmatoria que não 

chegou a durar por muito tempo sendo retirada por não se encaixar nas metodologias 

desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino. “O decreto n. 1615 de 9 de Dezembro de 

1929, do Governo do Estado, integrou o “Instituto Pedagógico”. Nas prerrogativas da 

Escola Normal Oficial do Estado”. (Evolução, 1931. P. 8). O Instituto Pedagógico 

Campinense detinha um,  

“Grupo Modelo”, com três cadeiras primárias para o ensino de 

“Didática” às alunas do curso “Normal”, regidas por professoras 

normalistas; - técnico Comercial; a de Instrução Militar, incorporada 

ao Tiro de Guerra Nacional, com o número de 243; - destina-se ao 

preparo dos jovens na defesa da Pátria, aos quais confere caderneta 

militar. E ainda outros cursos profissionais de prendas domésticas, 

trabalhos, pinturas, etc. (Evolução, 1931. P. 8). 

No “Grupo Modelo” existia cadeiras do ensino de “Didática”, destinada as 

discentes do curso “Normal”, ministradas por professoras normalistas. O curso técnico 

Comercial, para preparação de profissionais de contabilidade. O de Instrução Militar, de 

formação de jovens reservistas com caderneta militar de aceitação em todo o país. Esse 

trabalho é pensado e discutido tendo foco os pressupostos teóricos e metodológicos da 

Nova História Cultural12. Com isso o historiador encontrou no trabalho com as imagens 

                                                           
 

12
 Ver De Certeau, Michel. A escrita da história. / Michel de Certeau; tradução de Lourdes Menezes; 

revisão técnica de Arno Vogel. – 2. Ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 
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uma importante via de trabalho historiográfico. Segundo o historiador Severino Cabral 

Filho, as imagens; 

[...] tornam-se um instrumento de conhecimento porque através das 

informações nelas contidas podemos vir a conhecer objetos, lugares, 

pessoa, desejos, e projeções mentais que contribuem para a 

compreensão dos embates próprios de sua época, para uma certa visão 

e interpretação do mundo. (FILHO, 2005. P.5). 

          Na imagem abaixo vemos o corpo docente do Instituto Pedagógico Campinense
13

, 

composto de sete homens e oito mulheres. Entre os discentes do instituto se destaca o 

seu criado o Tenente Alfredo Dantas, que junto com o Sargento Moises de Araújo, 

ministrava as aulas de “Gymnastica”
14

. O professor Elpidio de Almeida que escreveu 

livros de memórias
15

 e foi prefeito da cidade de Campina Grande, sendo também o 

responsável pelas as aulas de Biologia do instituto. E a professora normalista 

Francisquinha Amorim, que no segundo número da Revista Evolução, escreve um 

artigo intitulado “CULTURA FISICA: Para Família Campinense” saindo em defesa do 

ensino de “Gymnastica” para as discentes do instituto, por ser um fator de saúde e bem-

estar social: Segundo Francisquinha Amórim,  

Em todos os meios adiantados, já foi provada a grande importância da 

cultura física, porem em Campina Grande, cidade Leader do interior 

do Nordeste Brasileiro, esta verdade ainda não está evidente. 

Nossa gente tem ojeriza a tudo que se relaciona a esta instrução, para 

o sexo feminino. 

É tachada de leviana, de fútil, e, até de louca, a jovem adepta dos 

esportes. 

                                                           
 

13
 O corpo docente do Instituto Pedagógico Campinense é formado por professores de ambos os sexos. 

Se destaca o Tenente Alfredo Dantas e sua enteada Ester Dantas. 
14

 Segundo Celso Castro, “A hegemonia militar na área da educação física durante o Estado Novo foi 
inquestionável. Grande parte dos professores eram militares; outros, civis formados pelos militares, na 
Escola de Educação Física ou em cursos especiais ministrados em diversos estados. Dos 2187 
professores, instrutores ou monitores de educação física formados entre 1925 e 1942, 1289 eram 
militares (59%) e 898 civis (41%). Dentre os militares, 337 eram oficiais e 952 sargentos”. (CATARINO 
FILHO, 1982. Apud CASTRO, 1997, P. 17). 
15

 ALMEIDA, Elpidio de. História de Campina Grande. 2ºed. João Pessoa, Editora Universitária / UFPB, 
1978. 424p. ( Coleção Documento Paraibanos, 8). 
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Há quem censure a educação do “Instituto Pedagógico”, porque neste 

estabelecimento a gimnastica (um dos fatores da saúde humana) e 

outros exercícios físicos fazem parte integrantes de seus programas de 

ensino. (EVOLUÇÃO, 1931. P. 26). 

 

O corpo docente do Instituto Pedagógico Campinense é formado pelos seguintes professores: 

[Corpo docente do “Instituto Pedagógico”, vendo-se na primeira fila, de pé da esquerda para a 

direita: prof. M. de Almeida Barreto, sargento Moíses Araújo, instruto[r?]; dr. Severino Cruz, 

tenente Alfredo Dantas, diretor; Lino Fernandes, drs. Elpidio de Almeida e Antonio de Almeida; 

sentadas da esquerda para a direita: professoras Erundina Campêlo, Senhazinha Schuller, Teté 

Campêlo, Ester Dantas, Yaiá Dantas, Francisquinha Amorim, Maria Coutinho e Sizenia Galvão.] 

 

          No texto acima a professora normalista Francisquinha Amorim, que aparece na 

imagem sentada vestida de preto, terce serias críticas aos cidadãos de Campina Grande, 

cidade “Leader, do interior do Nordeste”, contrários ao ensino de “gymnastica”, e 

defende o ensino do instituto ao dispor a suas discentes a disciplina que segundo a 

mesma é fator da saúde humana, elevando a melhoria no desempenho escolar. O ensino 

do Instituto Pedagógico Campinense presava pela qualidade e eficiência de suas 

práticas. Na página seis do Jornal Brasil Novo de 1931, aparece uma nota que fala o 

seguinte sobre as práticas educativas do estabelecimento de ensino: 

Dos poucos estabelecimentos de ensino que temos no interior do 

Estado, é o “Instituto Pedagógico” o melhor conceito e que cumpre 

rigorosamente os methodos de ensino mais modernos, fundado em 

1919, vem em constante progresso, quer no melhoramento de seu 
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prédio e mobiliário, quer no aperfeiçoamento da instrucção. Mantem 

os seguintes cursos; Normal, Commercial, Gymnasial, Militar, 

Primário e Infantil, além dos citados cursos, mantem ainda as aulas de 

piano, costura, bordado, pintura, música flores e gymnastica, todas sob 

a direção de competentes profissionais. O internato funciona na 

própria residência do diretor, gosando assim os internos de assistência 

familiar. O externato remodelado a capricho e com todos os requisitos 

da hygiene escolar, oferece aos alunos e professores, todo conforto 

necessário. (Jornal Brasil Novo, 1931, p.6. apud ANDRADE,2012).   

          O Instituto Pedagógico Campinense seguia os propósitos modernos, possuía um 

prédio e mobiliário facilitando o dever da instrução, com precauções higiênicas. Na 

década de 1930 oferecia os cursos Normal, Comercial, Gymnasial, Militar, Primário e 

Infantil. Ainda disponibilizava as disciplinas de bordado, pintura, música, flores e 

gymnastica. O corpo docente era formado por profissionais com as mais diferentes 

formações. Mesmo o Tenente Alfredo Dantas Correa de Gois sendo de formação 

protestante, nas aulas de Ensino Leigo do Instituto Pedagógico Campinense, os diretores 

pregavam a liberdade religiosa entre os seus discentes, não interferindo na escolha 

religiosa dos mesmos. Isso se devia pelo fato do instituto se tratar de uma instituição de 

ensino particular, onde atendia filhos de grandes proprietários e comerciantes da cidade 

de diferentes formações religiosas. Cabia aos pais o destino religioso de seus filhos. No 

segundo número da Revista Evolução, aparece a seguinte nota a respeito da Escola 

Leiga:  

ESCOLA LEIGA 

Há muita gente ainda que combate escola leiga. E, entretanto, para as 

escolas públicas, ou semi-oficiaes, nada mais consetaneo que o ensino 

livre no intuito conciliatório e educativo de formar as novas gerações 

sem aquelas reações próprias do antagonismo de credos hostilisantes. 

O ambiente escolar deve manter uma temperatura igual, uniforme, que 

não altere, nem provoque a discórdia entre aqueles que se moldam 

pelo amor mutuo e pela tolerância. (Evolução, 1931. P.5). 

          O Ensino Leigo ministrado no instituto pregava a conciliação entre seus discentes 

sem a disputa por dogmas religiosos. Outro curso oferecido no Instituto Pedagógico foi 

o Ensino Comercial, na sexta página do segundo número da Revista Evolução, uma nota 
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faz referência ao curso de comercio do instituto que teve sua direção posta sobre a 

responsabilidade do professor e contabilista Lino Fernandes de Azevedo.  

Ensino Comercial 

A esperada lei, ahi está. O Decreto a 20238 de 30 de junho do corrente 

ano organisa o ensino comercial, regulamenta a profissão de contador 

e da outras providencias de caráter equitativo e justo, de proteção aos 

institutos de ensino Comercial que fazem da lei e do seu integral 

cumprimento, e maior cabedal. (Evolução, 1931. P. 6). 

          No Decreto de número 20238 de 30 de junho de 1931, se regulamentou o ensino 

de Comercio, no instituto oficializando a profissão de contador. Ao lado desses cursos 

citados o instituto ainda disponibilizava o curso de formação militar. Com pré-requisitos 

e traços típicos das escolas militares no Instituto Pedagógico Campinense os discentes 

tinham a possibilidade de adquirir a caderneta militar. No Instituto Pedagógico 

Campinense também se notava as práticas tidas como culturais. Para Andrade, o 

instituto “Como atividades culturais tinham o teatro, exposição de artes plásticas, 

trabalhos manuais e prendas domésticas (richelieu, bordado (matis e branco), desenhos 

e pontos diversos) música e canto orfeônico para as alunas da Escola Normal João 

Pessoa”. Essas atividades ganhavam destaque em Campina Grande, pelo seu caráter 

beneficente em prol do Hospital Pedro I
16

.   Na página oito do terceiro número da 

Revista Evolução aparece um texto com o título “Uma festa de arte pelos alunos do 

Instituto Pedagógico”, que trata da fasta artística promovida pelo Instituto Pedagógico 

Campinense, que ocorriam no Cine Teatro Apolo
17

. Entre os números apresentados 

pelas discentes e docentes do Instituto Pedagógico Campinense se destacava o; 

N’ O Castigo da Cubiça – Elias Àraujo, Esdras Victoria, Faustino 

Costa foram felizes, sendo que o primeiro vai se popularizando. 

No Bailado Classico – um dos melhores números – dobrado aplauso 

mereceu da plateia, pois viam-se, naquele conjunto, as silhuetas 

                                                           
 

16
Segundo Andrade, “Criado pelo Dr., Severino Cruz, o Hospital Pedro I é um hospital marçon, ainda em 

funcionamento, que surgiu em 1932 (ano de inauguração)”. 
 
17

Para Andrade, “Foi o primeiro cine-teatro da cidade. Localizado na atual Rua Maciel Pinheiro, surgiu 
em um amplo salão com fundos para a Rua Barão do Abiaí, sendo inaugurado em 26 de maio de 1912. 
Fruto dos anseios comuns do empresariado local e da elite que pretendia estabelecer na cidade um 
lugar indo fossem postas em prática as atividades artísticas, recreativas, econômicas e políticas”.  
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indefiníveis e graçis das distintas senhoritas – Tété Campelo, 

Herotides de Oliveira, Carmen Eloi, Nair Gusmão, Lourdes Barbosa, 

Consuelo Cavalcanti, Euná Paiva, Isaura Galvão, Inalda Lobo, Ivanete 

Saldanha e Amenaide Pimentel, todas formando a troupe da Graça na 

brancura de seus espíritos de estilizado arminho. 

Mas, n’ As Garotas – Tété Campelo, no papel de Coronel desafiou a 

quem mais bem o representasse. Esta coroa (Parte Inlegivel) perolas e 

gemes faiscantes, que tem os nomes de Inalda Lobo, Avaí Borborema, 

(Inlegivel) Miranda, Amenaide Pimentel, Herceilia Cavalcante e Auda 

Pinto. (EVOLUÇÃO, 1931. P.8). 

As discentes encenavam as peças do “O Castigo da Cobiça”, o “Bailado 

Clássico” e “As Garotas e o Coronel”. O papel do Coronel foi interpretado pela 

professora normalista Tété Campelo. Além das discentes os próprios docentes do 

instituto participavam interpretando papeis nas apresentações artísticas ocorridas no 

Cine Teatro Apolo. As discentes apareciam vestidas interpretando diferentes papeis 

artísticos. Além da Revista Evolução outros meios de comunicação divulgavam as 

apresentações artísticas e culturais organizados pelos diretores do instituto. As festas 

promovidas pelo instituto enchiam de encanto e beleza a todos os campinense que se 

encontravam presentes no Cine Teatro Apolo. Essas atividades também buscavam 

consolidar a boa imagem pelo qual desfrutava perante a sociedade campinense as 

instalações do Instituto Pedagógico Campinense, durante as primeiras décadas do século 

XX. Estabelecimento de ensino que disponibilizava uma gama cursos de formação 

prática e educativa elevando o padrão intelectual de Campina Grande. Ao lado se outros 

estabelecimentos de ensino que foram criados nas primeiras décadas do século XX, o 

instituto buscava elevar o nível de escolaridade dos jovens campinenses.    
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A DEFESA DA ESCOLA “LEIGA” PELO INSTITUTO PEDAGÓGICO 

CAMPINENSE (1919-1932). 
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2
 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a percepção dos educadores do 

Instituto Pedagógico Campinense sobre o ensino “leigo” na década de 20 e 30 do 

século XX, e também abordaremos a construção da concepção educacional laica no 

Brasil Republicano e a nova metodologia da “Escola Nova”. O Instituto Pedagógico 

foi fundado em 1919 pelo Tenente Alfredo Dantas Correa de Góes na cidade de 

Campina Grande–PB. Esse instituto possuía um discurso centrado na disciplinarização 

dos estudantes, disponibilizando uma educação baseada em princípios pedagógicos do 

ensino “leigo” com intuito de possibilitar uma convivência agradável entre os 

indivíduos e para isso o ambiente da escola deve afastar-se dos ensinamentos religioso-

cristão. Utilizamos nesse trabalho a documentação consultada dos jornais Brasil Novo, 

Comércio de Campina, Jornal-Evolução e principalmente a Revista Evolução 

produzida pelo Instituto Pedagógico durante os anos de 1931 e 1932 que hoje se 

encontra arquivada na biblioteca Átila de Almeida da UEPB em Campina Grande. E 

para a concretização desse estudo nos aproximamos dos pressupostos teórico-

metodológico de Ranqueta Jr. (2007) e Pe. Leonel Franca (1931) para compreender o 

processo do ensino religioso e “leigo” nas escolas do Brasil e também as contribuições 

teóricas proposta por Michel de Certeau (2012) acerca do cotidiano.  

 

Palavras-chave: Instituto Pedagógico, ensino “leigo”, ensino religioso, Escola Nova. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é resultado de pesquisas que está sendo realizada no 

projeto PIVIC/CNPq/UFCG: “CONSELHO HIGIÊNICO”: SENSIBILIDADES E 
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SABERES ESCOLARES EM CAMPINA GRANDE – PARAÍBA (1920-1940), cujo 

objetivo é de investigar a construção do corpo educado, disciplinado e obediente a 

códigos prescritos por autoridades politicas, religiosas, jurídicas e educacionais dos 

estudantes nos espaços educacionais3 da cidade de Campina Grande-PB entre 1920 a 

1940, através da analise dos discursos cívicos, patrióticos, militaristas e pedagógicos 

divulgados na época.  

Nesse artigo buscamos discutir a percepção dos educadores sobre a escola 

“leiga” como uma das atribuições do Instituto Pedagógico Campinense, criado em 1919, 

localizado na Rua Barão do Abiaí em Campina Grande-PB, e possuía ensino exclusivo 

para o primário e secundário, com educadores de ambos os sexos, sendo composto de 

duas cadeiras oferecidas por seu fundador e diretor, o Tenente Alfredo Dantas Correa de 

Góis e a professora normalista Ester de Azevedo. Durante a primeira metade do século 

XX essa instituição ganha destaque perante outros educandários, pelas varias disciplinas 

que oferecia a seus discentes com base no ensino “leigo”. E o desenvolvimento 

econômico, político e intelectual da cidade contribuíram para esse avanço e corroborou 

também na chegada de novas instituições de ensino na cidade. 

O estimulo para pesquisar esse tema veio de um trabalho
4
 na mesma temática 

sobre o ensino “leigo” analisado como uma das preocupações pedagógicas da direção 

do Instituto Pedagógico Campinense e no artigo aprofundarei nos embates e percepções 

desse tipo de ensino nesse educandário e na sociedade campinense. E, além disso, tenho 

o interesse de estudar história das religiões e com a oportunidade de participar desse 

projeto da área de educação me deparei com esse tipo de ensino. Então, para cooperar 

com a pesquisa sobre a história das instituições educacionais e suas praticas educativas 

na cidade de Campina Grande com os jovens campinenses do passado venho 

demonstrar a importância desse tema também na sociedade atual, pois os pressupostos 

religiosos e laicos no campo educacional fazem parte de discussões pedagógicas, sociais 

                                                           
 

3
A exemplo do Colégio 15 de Novembro (1905), Colégio – Instituto Spencer (1915 e 1917), Instituto 

Pedagógico Campinense (1919), Instituto São Sebastião (1920), Colégio Imaculada Conceição e Colégio 
Diocesano Pio XI (1931). (CÂMARA, 1988, p. 87 – 93) 
4
SANTOS,A. ; JERONIMO, R. A . Ensino 'Leigo' no Instituto Pedagógico Campinense 1919-1932. In: I 

Simpósio Regional Nordeste da Associação Brasileira de História das Religiões, 2013, Campina Grande. 
Religião, a Herança das Crenças e as Diversidades de Crer., 2013. 
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e ideológicas até hoje. Buscamos, portanto, contribuir para a construção de uma 

historiografia da Educação na cidade de Campina Grande. 

A escola “leiga” foi assunto defendido na Revista Evolução (1931-1932), uma 

das fontes de nossas pesquisas, produzida pelos educadores e alunos desse Instituto 

Pedagógico. Focamos o exemplar número 2, publicado em Outubro de 1931 em 

especial o artigo intitulado Escola Leiga, que defende uma proposta pedagógica 

educacional laica, ou seja, desvinculada de pressupostos religioso-cristão. Esse “novo” 

sistema educacional contrariou as correntes religiosas da cidade que almejavam uma 

educação religiosa. E a partir do inicio da década de 30 do século XX surgem escolas de 

ordens religiosas, no caso o Colégio Imaculada Conceição e o Colégio Diocesano Pio 

XI em Campina Grande que possuí um discurso pedagógico baseado nos ensinamentos 

religiosos. Além disso, contextualizaremos a respeito da formação da laicidade 

educacional no Brasil a partir da instauração da República em 15 de Novembro de 1889 

e o movimento da “Escola Nova”. E levantamos as seguintes problematizações. No 

Brasil Republicano como foi construída a concepção de ensino laico na legislação e o 

discurso da “Escola Nova” na primeira metade do século XX? Como se deu a defesa e a 

pratica do ensino “leigo” no Instituto Pedagógico Campinense? Ocorreu um possível 

embate pedagógico entre esse Instituto e as outras escolas de ordem religiosa, que se 

instalou na cidade de Campina Grande no inicio da década de 30? 

A Educação Laica no Brasil Republicano e o discurso escolanovista da década de 

30. 

 Desde os primórdios da educação no Brasil Colonial a religião está atrelada em 

seus ensinamentos com os princípios moralizadores da doutrina católica, principalmente 

transmitidas pelos jesuítas, considerados o marco inicial do ideário pedagógico do país, 

então esse padres possuíam uma dupla função, “[...] eram os professores e 

catequizadores.” (RANQUETAT, 2007, p. 164). No Brasil Republicano esse cenário 

começa a mudar provocando transformações, não somente nas estruturas politicas, mas 

também no sistema educacional brasileiro que culminou com um novo discurso a 

respeito de novas politicas educacionais na primeira metade do século XX, chamado de 

“Escola Nova”. 

Nos primeiros momentos da República a educação no Brasil no víeis oficial 

passou por uma grande mudança nas escolas primárias a partir da Reforma de Benjamin 
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Constant
5
 em 1890. O mesmo ficou com a incumbência de cuidar das questões 

educacionais, focando na gratuidade, liberdade e na laicidade do ensino, ou seja, formar 

uma educação afastada de conteúdos religiosos e de seus agentes, o clero e a igreja. 

(PALMA FILHO, 2010, p. 2). Então, o ensino religioso nas escolas públicas passou por 

varias reformas e foi palco de discussões nas instancias educacionais, politicas e 

religiosas e segundo Ranquetat: 

O ensino religioso nas escolas públicas é uma constante na história 

brasileira, com exceção do período que vai do Decreto 119-A, de 7 

de Janeiro de 1890, de autoria de Rui Barbosa que oficializa a 

separação entre igreja e Estado até o Decreto nº 19.941, de 30 de abril 

de 1931, que reintroduz o ensino religioso nas escolas publicas, ele 

sempre esteve presente nas Constituições Federais e na prática escolar. 

(RANQUETAT, 2007, p. 163, grifo nosso). 

Essa constante que Ranquetat cita na citação acima sobre o ensino religioso na 

história do Brasil não é derivada somente de aspectos do cotidiano escolar, também 

passa pela vida privada e pública dos brasileiros com a chegada de novos discursos, por 

exemplo, a laicidade trazendo princípios de liberdade até então pouco praticado, mas 

ainda velado em perspectivas moralizadoras. E com isso permeando no discurso 

político, principalmente quando o Decreto nº 119-A, de 7 de Janeiro de 1890
6
 de Ruy 

Barbosa, rompe os laços do Estado com a Igreja, findando o padroado que teve seu auge 

no Brasil Império. E logo após, culminou na primeira Constituição Republicana 

(1891)
7
, colocando a plena liberdade de culto e o ensino como “leigo” nas escolas 

públicas. Nesse período, os conteúdos religiosos foram retirados do currículo para poder 

caracterizar um ensino público como laico e só observamos uma nova modificação em 

1931 com a reintrodução do ensino religioso na grade escolar. (CUNHA L.A., 2010). 

                                                           
 

5
“[...] militar de formação positivista que esteve à frente do primeiro ministério criado para cuidar das 

questões educacionais (ministério da instrução pública e dos correios e telégrafos).” (PALMA FILHO, 
2005, p. 2). 
6
Art. 4º Fica extincto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. (Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d119-a.htm> Acessado em: 10 de 
Novembro de 2013.) 
7
Art 72. § 6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. (Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm> Acessado em 10 de 
Novembro de 2013.)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d119-a.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm
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Durante a primeira metade do século XX ganha força um movimento que 

pretendia reconstruir o sistema educacional do Brasil. O movimento reformista da 

“Escola Nova”, trazido por Ruy Barbosa no fim do século XIX sendo mais expressivo 

na década de 1930 no Governo Provisório de Getúlio Vargas, principalmente quando 

uma elite intelectual do país lança em 1932, “O Manifesto dos pioneiros da Educação 

Nova”, com principal objetivo de reconstruir o sistema educacional do país apontando 

diretrizes para uma nova politica educacional. Entre suas disposições se destaca: 

A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e 

disputas religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o 

educando, respeitando-lhe a integridade da personalidade em 

formação, à pressão perturbadora da escola quando utilizada como 

instrumento de propaganda de seitas e doutrinas.
8 

Como observamos na citação a cima do referido manifesto coloca a laicidade 

como principio norteador para uma boa convivência no cotidiano escolar. E essa e 

outras prerrogativas abriram para um debate nacional e a Campina Grande da primeira 

metade do século XX, também se inseriu nesse contexto, onde vamos observar em suas 

instituições de ensino. 

“Escola Leiga” no Instituo Pedagógico Campinense (IPC): pelo olhar da Revista 

Evolução. 

No Instituto Pedagógico Campinense (IPC), observamos em suas praticas de 

ensino um discurso defendendo o ensino “leigo” pelos seus educadores, considerando 

como um dos princípios norteadores para uma boa convivência no cotidiano escolar, 

corroborando também em seu discurso uma nova proposta educacional, chamada de 

Escola Nova, escolanovista ou Pedagogia Nova. E por isso esse educandário se 

destacava entre as outras instituições de ensino da cidade de Campina Grande e também 

por possuir uma diversidade de cursos disponível em sua grade curricular oferecida aos 

discentes, por exemplo, os ensinos “Comercial”, “Militar”, “Gymnastica”, “Domestico” 

e também o Ensino “Leigo” que tinha por finalidade “[...] aproximar os homens, pelo 

                                                           
 

8
Ver em: O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. (Disponível em < 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm> Acessado em 15 de Novembro de 2013.) 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm
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respeito mútuo, sem distinção de raças nacionalidade de dogmas sociais e religiosos”.
9
 

E segundo o redator do Jornal-Evolução, Orlando Santos: 

O Instituto Pedagógico foi instalado, nesta cidade, em 1919 pelo 

Tenente reformado do Exercito Alfredo Dantas Correia de Góis, á rua 

Barão do Abíai. Desde o início tem internato e, graças ao tenaz 

esforço do seu incansável diretor, conseguiu galgar a posição de 

destaque que hoje desfruta no meio local. Mantém 4 cursos: Primário, 

com matricula de 150 alunos. Admissão, com 23, Normal, equiparado 

á Escola Oficial, com 72 e comercial (propedêutico fiscalizado pelo 

Governo Federal), com 64. O total da matricula elevou-se, por tanto, 

este ano a 309 alunos a cifra muito significativa e que é uma prova 

frisante do bom conceito que gosa. (Evolução-Jornal, 1934).  

 Toda essa estrutura do Instituto citado pelo Jornal-Evolução naquele período 

possibilitou um processo de ensino-aprendizagem mais completo.  E como cita Michel 

de Certeau (2012) a respeito do conceito de estratégia
10

 podemos observar como os 

educadores do IPC se relacionavam com esse tipo de metodologia do ensino “leigo” 

nessa instituição para com seus estudantes, montando estratégias pertinentes a uma boa 

conduta na defesa e na pratica desse ensino em seu cotidiano escolar. E com isso 

tentando demonstrar a diversidade de crenças religiosas do nosso país e chamamos a 

atenção para a formação teológica do fundador e diretor desse Instituto, o Tenente 

Alfredo Dantas que era protestante e compartilhava dessa visão “leiga” e para confirmar 

esse posicionamento o professor Severino Lopez Loureiro, que lecionou nesse 

estabelecimento no ano de 1941 afirma que oficialmente o tenente “[...] proibia 

qualquer discussão religiosa ou politica dentro do colégio.” (DINOÁ, 1993, p. 262). A 

“Escola Nova” emerge nesse sentido de trazer novas estratégias de politica educacional, 

rebatendo os princípios da pedagogia tradicionalista e também discutindo os benefícios 

de uma “Escola Leiga”. Então, os educadores do IPC mostravam-se favoráveis a esse 

novo modelo de educação escolanovista que surge nos Estados Unidos e Europa no fim 

                                                           
 

9
 Ver Revista Evolução, 1931, Nº 2, “Escola Leiga”. 

10
Para Certeau, estratégia é “[...] o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna 

possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma 
cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser 
circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem geriras relações com uma exterioridade 
de alvos ou ameaças [...]” (CERTAU, 2012, p. 93). 
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do século XIX, e no Brasil esse novo ideário ganha espaço no país a partir da década de 

20 do século XX, exercendo um papel muito forte na construção de uma educação livre 

de ensinamentos dogmatizados, principalmente da Igreja Católica.  

           E para chegarmos a essa conclusão sobre a concepção de “escola leiga” no 

Instituto Pedagógico veio através do periódico, chamado Revista Evolução (1931-1932) 

que ficou conhecida por trazer em suas paginas uma diversificada gama de temas 

relacionados à história de Campina Grande - PB e cidades circunvizinhas além de 

noticiar fatos e propagandas que tinham como tema o próprio Instituto Pedagógico 

Campinense. E segundo Lima (2012): 

Esta revista foi produzida pelos próprios professores e alunos (as) do 

Instituto, e apesar de ser produzida pelo corpo docente do Instituto e 

de trazer nomes e relatos sobre os (as) alunos (as), ela se destinava ao 

público em geral, ou seja, ela apresentava problematizações escolares, 

permitindo articular elementos a serem transmitidos ou divulgados 

para o público. Propostas pedagógicas baseadas em ideais 

republicanos, definindo o modelo do aluno (a), perpassando desde ao 

currículo dos cursos oferecidos e formação dos docentes seriam 

elementos presentes nesse modelo de escola e nos textos que a 

divulgaram para a sociedade. (LIMA, 2012). 

E notamos na citação acima que o periódico possuí um discurso com narrativas 

embasadas de práticas cotidianas do referido Instituto a partir de um lugar social de 

poder e de saber, através das publicações dos textos na “Revista Evolução”. E notamos 

diversas técnicas pedagógicas novas ou reformuladas entre suas publicações, entre elas 

está inserida a percepção metodológica da escolanovista ao lermos seus textos, por 

exemplo, “Educação Feminina”, “A importância dos pais na educação dos filhos”, 

“Escola Nova” e “Escola Leiga” que nos interessa no momento e, entre outros, sempre 

defendendo um modelo de ensino com dinamismo, atualizado e livre de credos 

religiosos hostilizam-te. (BRASIL, 2012, p.9). 

 Como já citamos, analisamos o conteúdo da Revista Evolução, entre 1931 e 

1932, especialmente o exemplar número 2 de Outubro de 1931, no artigo intitulado 

“Escola Leiga”, onde defende um “[...] ambiente escolar [que] deve manter uma 

temperatura igual, uniforme, que não altere, nem provoque a discórdia entre aqueles que 

se moldam pelo amor mutuo e pela tolerancia.” (EVOLUÇÃO, 1931, p.5). Se olharmos 
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mais atentamente para outras parte desse texto observará mais passagem defendendo 

esse tipo de ensino como pratica educacional mais correta nos atuais moldes da “Escola 

Nova”. 

Não devemos requerer o que nos trouxe a inquisição, os dias nefastos 

de São Bartolomeu e tantos feios crimes que a historia registra como 

para nos avisar que não devemos mais competir consciencias contra 

consciencias, religiões contra religiões, povos contra povos. Levar as 

religiões para escolas publicas é reconstruir a torre de Babel no seio 

amoravel e harmonico que deve ser o templo cívico da educação. Ora 

a concepção social hodierna é aproximar os homens, pelo respeito 

mutuo, sem distinção de raças nacionalidades de dogmas sociaes e 

religiosos. (Evolução, 1931, p.5) 

A citação acima demonstra a vontade de uma educação afastada de pressupostos 

religiosos e para isso recorrem a fatos históricos para mostrar os perigos da religião 

quando levadas a uma leitura fundamentalista de seus dogmas. E notamos essa critica 

em especial aos Católicos Cristãos que predominavam na conjuntura politica e social da 

primeira metade do século XX. “A inquisição e o massacre de São Bartolomeu serão o 

grande exemplo da influência religiosa [...] que não poderiam se observar na construção 

das mentes dos jovens do século XX.” (JERÔNIMO E SANTOS, 2013). Portanto, o 

ensino “leigo” era entendido pelo Instituto Pedagógico, como uma prática escolar 

possível naquela época em seu cotidiano, pois iria colocar os preconceitos afastados da 

escola para construir nas mentes dos seus discentes uma consciência de respeito mutuo 

com a alteridade.  

Então, podemos levar essas considerações da Revista Evolução a respeito do 

ensino “leigo” como “[...] o reflexo pedagógico do Instituto e da escola normal João 

Pessoa” (EVOLUÇÃO, 1931, p.9). E sendo esse periódico um grande meio de 

divulgação na cidade de Campina Grande na década de 30 do século XX, possibilitando 

nos dias de hoje a nossa compreensão a respeito de sua posição em relação aos novos e 

reformulados métodos educacionais, inclusive o ensino “leigo” no ambiente escolar. 

Embate educacional entre os educandários campinenses: a construção de uma 

pedagogia ideal. 

Com a efetivação do Instituto Pedagógico Campinense, o ensino em Campina 

Grande passa a ganhar em qualidade, cedendo espaço para o surgimento de outros 
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importantes centros de ensino na cidade, principalmente os ligados a ordens religiosas, a 

exemplo do Colégio Imaculada Conceição
11

 (conhecido por Colégio das Damas com o 

ensino exclusivamente para mulheres), e o Colégio Diocesano Pio XI, criado pelo 

vigário José Delgado, dedicado ao ensino religioso no inicio da década de 30. 

(CAMARA, 1988, p. 116). Nesse sentido essas instituições de ensino com base nos 

preceitos Católicos Cristão saíram na defesa e na efetivação de um ensino religioso 

compreendendo na época uma pedagogia tradicional em contraposição ao ensino 

“leigo” em voga naquele período pelos intelectuais, educadores e outros setores da 

sociedade brasileira e inclusive, campinense. E acreditavam que a formação do homem 

em uma escola “leiga” pode ser passível ao desconhecimento de sua natureza e de seus 

destinos, fugindo de uma pedagogia como um ideal, onde ficaremos como um navio 

sem bússola. (FRANCA, 1931, p. 9). 

Em âmbito nacional como vimos no primeiro item, entre em voga a laicidade do 

Estado com sua efetivação a partir da instauração da República em 1889. E Ranquetat 

(2007) coloca um período de mais de 40 anos iniciado no fim do século XIX com 

diversos discursos e embates pedagógicos, religiosos e políticos, pois não só o estado 

secularizou, na educação ocorreu o mesmo. “Muitas foram às discussões ocorridas na 

década de 30 do século passado entre os laicistas que advogam um ensino laico e os 

grupos religiosos, principalmente à Igreja Católica que defendia o ensino religioso nas 

escolas públicas.” (RANQUETAT, 2007, p. 168-169). Nesse sentido a Igreja Católica 

entrou em um embate ferrenho contra essa laicização dos órgãos públicos, em especial 

na área da educação. Exemplo disto foi em 1931 com o Padre Leonel Franca, com seu 

livro intitulado “Ensino Religioso e Ensino Leigo”, considerado uma autoridade nesse 

assunto, demonstrando nessa obra essas duas praticas pedagógicas no ambiente escolar 

com seus pontos positivos e negativos. Para demonstrar que o melhor para educação 

naquele período era o ensino religioso considerando vital para o futuro daquela geração 

                                                           
 

11
 Sobre a criação do “Collégio da Imaculada Conceição”, ver o jornal “Brasil Novo”, que no ano de 1931, 

traz em suas páginas uma nota informando a seus leitores da inauguração do presente colégio: 
“Inaugura-se amanhã nesta cidade, mais um estabelecimento de ensino denominado “Colégio da 
Imaculada Conceição.  
A direção deste educandário está entregue as Damas Christãs, anciosas e competentes religiosas que 
muitos serviços têm prestado ao ensino no Brasil. 
O referido Colégio manterá os cursos: INFANTIL, PRIMARIO, PREPARATORIO E SECUNDARIO e aulas de 
Piano, Pintura, desenho e flores”. 
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de alunos da primeira metade do século XX. Pois, considerava o ensino “leigo”, “[...] na 

incapacidade insanavel de educar, isto é de formar o homem para sua perfeição, de 

desenvolver-lhe a natureza para os seus fins.” (FRANCA, 1931, p.20).  

E finalmente em 1931 com o decreto 19. 941
12

 reintroduz o ensino religioso nas 

escolas públicas de forma facultativa e confessional pela Igreja Católica por possuir na 

conjuntura da época certa hegemonia na política com a bancada católica bastante forte 

na câmara dos deputados. E durante esse período a forma como foi construído esse 

embate ia além das prerrogativas politicas, pois eram os católicos que queriam a volta 

do ensino religioso nas escolas públicas, e para contrapor essa hegemonia do 

catolicismo os protestantes, espiritas e maçônicos eram contrários esse tipo de ensino 

defendendo a escola “leiga”. E esses discursos, observamos também em Campina 

Grande nos jornais da época, lamentando a volta do ensino religioso pelo apoio do então 

Ministro da Educação, Francisco Campos. 

Com a Revolução, o ministro Francisco Campos, achando poucos os 

complicadissimos <casos> que têm entravado a marcha do Governo 

Provisorio, criou, com o decreto que officialisa o ensino religoso, o 

mais grave e complexo de todos [...] O decreto tem, como se vê, uma 

apparencia liberal, mas, na pratica, attenta contra a liberdade de 

consciencia das minorias, que é tão sagrada e tanto respeito quanto a 

das maiorias. (Comércio de Campina, 1932). 

Nesse contexto, levamos esse cenário para a cidade de Campina Grande que 

como observamos possuía um discurso em defesa de um ensino “leigo” em alguns de 

seus espaços educacionais, no caso o Instituto Pedagógico Campinense que contrariava 

as prerrogativas do ensino tradicional com base em ensinamentos religiosos. E notamos 

esse embate nas primeiras linhas do artigo publicado em Outubro de 1931 da já referida 

“Revista Evolução”, intitulado de “Escola Leiga” em respostas a chegada de 

educandários de ordens religiosas na cidade, poucos meses antes da publicação desse 

artigo:  

                                                           
 

12
 Em seu “Art. 1º: Fica facultado, nos estabelecimentos de instrução primária, secundária e normal, o 

ensino da religião.” (Disponível em: 
<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/5_Gov_Vargas/decreto%2019.941-
1931sobre%20o%20ensino%20religioso.htm> Acessado em: 11 de Outubro de 2013.) 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/5_Gov_Vargas/decreto%2019.941-1931sobre%20o%20ensino%20religioso.htm
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/5_Gov_Vargas/decreto%2019.941-1931sobre%20o%20ensino%20religioso.htm
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Há muita gente ainda que combate a Escola Leiga. E, entretanto, 

para escolas publicas, ou semi-oficiaes, nada mais consentaneo que o 

ensino livre no intuito conciliatório e educativo de formar as novas 

gerações sem aquelas reações próprias do antagonismo de credos 

hostilisantes. (Evolução, 1931, p.5, grifo nosso).  

Notamos na citação acima nesse artigo publicado pela Revista Evolução, 

segundo Santos e Jerônimo (2013) como uma possível resposta aos críticos do Ensino 

Leigo da cidade, pois, como já observado anteriormente a partir de 1931 à cidade de 

Campina Grande ganha escolas de ordens religiosas ligadas a Igreja Católica 

defendendo a manutenção de um ensino religioso, por exemplo, o Colégio das Damas e 

o Pio XI. Então, esse artigo veiculado pela Revista Evolução do Instituto Pedagógico, 

podemos coloca-lo como tipo de narrativa defendendo essa abordagem de ensino, 

mostrando suas qualidades nas suas praticas escolares com intuito de combater o 

ambiente de desavenças que era produzido em locais que possuíam ensinamentos 

religiosos como base. 

Um dos fatos bastante concreto que corroborou para confirmação desse embate 

entre os que pregavam uma educação no modelo tradicional e os defensores do ensino 

“leigo” naquela conjuntura ocorreu na visita do presidente Getúlio Vargas em Campina 

Grande no dia 9 de Setembro de 1933, segundo Epaminondas Câmara em sua obra 

“Datas Campinense” (1988). Nesse episódio a Coligação pró-Estado Leigo
13

, usou de 

táticas para mudar o itinerário do presidente que pretendia fazer uma visita ao Colégio 

das Damas, que possui pretensões religiosas, mas antes é recebido por freiras pedindo 

sua ajuda e logo após a coligação recomenda desnecessária a visita a esse educandário, 

pois a ida das freiras já foi suficiente. 

O presidente desistiu, enquanto as damas cristãs com todas as alunas 

ficaram no colégio à sua espera e ele não apareceu lá. Tinha havido 

sabotagem contra o colégio católico. As freiras eram irmãs da casa de 

caridade, que, inocentemente, tinham servido para tal, e visitaram o 

presidente a conselho dos tais figurões. (CÂMARA, 1988, p. 120). 

                                                           
 

13
“[...] composta de comunista, protestantes, espíritas e alguns mações, dirigida no Estado pelos drs. 

Osias Gomes, Horácio de Almeida, João Santa Cruz, etc. e em Campina pelo dr. João Arlindo Correia, 
pastor João Ximenes, professor M. Almeida Barreto, etc.” (CÂMARA, 1988, p. 120). 
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.Esse episodio, colocado por Câmara vem comprovar essa disputa entre 

intelectuais, educadores, políticos e religiosos que apoiavam a implantação de uma 

Educação “Leiga” e nos padrões da escolanovista, bastante em voga nesse período e os 

que defendiam uma Educação Religiosa nos moldes da doutrina moralizadora católica e 

na Pedagogia tradicional na cidade de Campina Grande na década de 20 e 30. 

(BRASIL, 2012, p. 13). Com isso, podemos levar essas considerações para uma 

compreensão do embate nacional exercido entre os defensores da Pedagogia Tradicional 

e da Pedagogia Nova.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que a República inovou em relação à educação, foi justamente a laicidade do 

ensino nos espaços educacionais públicos, colocando essa questão religiosa a parte 

dessa lógica, pelo menos no plano oficial, gerando embates dos dois lados. E com o 

ideário da “Escola Nova”, principalmente na década de 1930 com o “Manifesto dos 

pioneiros da Educação Nova” (1932), veio justamente acentuar esse conflito na busca 

por uma escola gratuita, única e também laica colocando em isonomia a Igreja, Estado e 

Educação. 

  Na Campina Grande da metade do século XX, percebemos uma 

formação de uma consciência “leiga” em relação às suas praticas pedagógicas de 

ensino, em especial o Instituto Pedagógico Campinense desde sua fundação em 1919 e 

possuía esse principio como um valor referencial muito importante em sua praticas 

escolares, não é a toa que sai em defesa abertamente em seu periódico, Revista 

Evolução pela manutenção desse ensino “leigo” nos demais educandários da cidade, 

pois acreditava nessa pratica para afastar os preconceitos para construir nas mentes de 

seus alunos uma consciência de respeito mutuo. Como observamos com surgimento de 

outras instituições de ordens religiosa na cidade em 1931, como Pio XI e o Colégio 

Imaculada Conceição notamos um embate de princípios pedagógicos laicos e religiosos, 

mas muitas vezes sem vencedores, pois essas praticas possuem pressupostos 

educacionais dinâmicos e diferentes entre si e muitas vezes podem corroborar para uma 

educação plena, mesmo assim para alguns o ensino laico pode ser considerado como um 

modelo que representa os anseios de uma sociedade moderna, “racionalista” e 

possuidora de pluralidades de sentidos e dizeres que necessitam serem respeitados no 
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cotidiano entre os discentes e docentes e demais pessoas que corroboram o ambiente 

escolar.  

 Acreditamos que os pressupostos da laicidade servem para fortalecer a 

convivência pacifica entre o religioso e o não religioso, seja dentro do convivo escolar 

ou no ambiente doméstico. E não podemos colocar essa questão como ideias de 

pensamento anticlerical ou antirreligioso, pois a laicidade garante direitos de igualdade 

permitindo autonomia nas nossas escolhas de vida. Então, no âmbito escolar o ensino 

“leigo” também não pode seguir o principio de antirreligioso e sim proporcionar um 

ambiente de múltiplas sociabilidades para que o aluno consiga compreender os diversos 

ambientes culturais que permeiam o nosso cotidiano em relação às diversas praticas 

religiosas, não como base de ensino, mas como um das possibilidades inerentes ao 

ensino. 
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O CARATÉR CIVILIZATÓRIO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA 

PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE (1835 - 1838) 
 

Ana Carolina da Silva Santana
1
 

Orientadora: Juliana Teixeira 

Souza 

O respectivo trabalho pretende analisar a forma como as câmaras municipais da 

província do Rio Grande do Norte, especificamente das vilas de Apodi, Príncipe e 

Princesa, conduziram a instauração dos seus códigos posturas. Neste intento, tornou-se 

necessária a reflexão sobre a relevância das câmaras municipais durante o período 

imperial. Com intuito de atentarmos para o fato de como estas instituições conduziam e 

interferiam diretamente na condução e transformações urbanísticas dos mais diversos 

municípios, visto que foi através de intervenções políticas de cunho civilizatório 

conduzidos pelos membros da “boa sociedade”2, em relação às questões e ações 

cotidianas exercidas que foi possível identificar a relevância da impregnação destas 

concepções.      

Quando questionada a relevância das câmaras municipais durante o período 

imperial, verifica-se certa estagnação e unanimidade em relação aos discursos 

historiográficos sobre o irrelevante papel exercível desta instituição, pois estas análises 

em grande medida se pautam especificamente no fato que foi durante este período que 

as câmaras perderam suas prerrogativas e atribuições, na qual incluíam funções de 

caráter administrativos, adquiridas e exequíveis durante todo período colonial. Desta 

forma é possível observar enfaticamente a nulificação de seu poderio, devido à 

instauração da Lei de 1º de outubro de 18283, uma vez que passou a alegar as câmaras 

apenas a prática do poder administrativo nos municípios as quais pertenciam.  

                                                           
 

1
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestranda do Programa de Pós-Graduação em História - 

PPGH. 
2
Ver Ilmar Rohloff de Mattos. O tempo saquarema. 5º ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

3
Esta lei foi instaurada pelo Governo Imperial com a finalidade de restringir efetivamente o papel de 

todas as câmaras municipais, cujo objetivo principal era manter o controle sobre estas instituições.  
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No entanto, apesar da eventual restrição de seu poderio, torna-se necessário destacar que 

as câmaras tinham um papel essencial no ordenamento dos espaços urbanos, nas quais 

suas ações eram baseadas em prerrogativas de caráter civilizatório que visavam à 

modelação e transformação destes espaços, dentro de parâmetros advindos do centro 

irradiador de poder que neste momento se encontrava no Rio de Janeiro. Segundo o 

autor Mike Savage é esta concepção ideológica que irá definir o quanto “a mobilização 

política depende da criação de vínculos entre lugares específicos”. Nesta perspectiva, é 

possível definir o quanto a organização do Estado Imperial se estabeleceu por meio do 

federalismo
4
, entendido como conjugação entre a autonomia provincial e participação 

das elites provinciais no governo central.       

 Neste contexto torna-se necessário perceber que certas medidas adotadas pelos 

membros da “boa sociedade” passam a irremediavelmente a impregnar os códigos de 

leis municipais, possibilitando assim, a apreensão da forma como os vereadores 

implantaram normas que permitiram a modificação dos espaços em determinadas 

localidades. Para Ilmar Rohloff de Mattos estes membros da boa sociedade “propunham 

a tarefa de construção de um Estado soberano, levavam a cabo o seu próprio forjar 

como classe”. (MATTOS, 2004: 66)   

Será mediante este objetivo que se tenderá promover e realçar certo entendimento 

sobre estas dinâmicas, nas quais se concretizaram através de relações sociais e de poder, 

tornando-se necessário ressaltar que o espaço é constructo do ser humano, logo 

estabelecido pelo próprio homem por meio da construção de uma lógica. De acordo 

com Mike Savage: 

A formação de classe depende fundamentalmente não apenas da 

densidade de redes sociais, mas também de seu alcance. Quaisquer 

redes sociais de longo alcance depende de uma infraestrutura social 

técnica e cultural que permita a manutenção de contatos além do nível 

face a face. [...] Além disso, pode ser admitido que aqueles grupos 

sociais que estão aptos a expandir-se em diferentes lugares, e que 

estão aptos a valer-se de meios institucionais e tecnológicos e 

estabelecer redes em escalas espaciais mais amplas, são os mais bem-

                                                           
 

4
Ver Mirian Dolhnikoff, O pacto imperial. Origens do federalismo no Brasil, São Paulo, Globo, 2005. Vale 

salientar, que esta autora é a única a defender esta ideia.  



 

  102 

 

sucedidos em instaurar sua presença social e em assegurar sua 

hegemonia. (SAVAGE, 2011: 27) 

Seguindo esta lógica, é possível perceber a atuação das elites locais em relação à 

ordenação e o domínio do espaço, visto que esta reflexão sobre a formação e 

consolidação do Estado Imperial e do grupo responsável por sua direção, à classe 

senhorial, tornou-se extremamente relevante neste processo. Devido ao fato que grande 

parte das resoluções fundamentadas e estabelecidas por estas elites locais repercutiam 

diretamente sobre as decisões tomadas pelas câmaras municipais, pois inegavelmente 

foram equacionadas e normatizadas para atuarem em prol do estabelecimento da ordem 

e civilização, algo essencialmente vislumbrado no Brasil Imperial. 

Vale salientar que será nas primeiras décadas do Brasil Independente que o 

sentimento aristocrático se reafirmará com maior intensidade, realçando assim, a 

relevância da diferenciação social que era composta pelas grandes massas da população 

e pela fina “flor da sociedade” arraigada na província do Rio Grande do Norte. 

(MATTOS, 2004: 125). 

Assim, com a emancipação política e a organização de um Estado soberano, 

houve a tendência de reproduzir uma estrutura social que proporcionasse uma 

significativa satisfação aos interesses dos integrantes da boa sociedade. Estes membros 

em grande medida se destacavam pelas suas capacidades e habilitações político-sociais, 

devido à liberdade e por serem em sua maioria detentores de imensas porções de terras 

e/ou de grandes estabelecimentos comerciais. Portanto, exímios portadores destas 

premissas, devido ao fato de possuírem características essenciais para fazerem parte do 

denominado “mundo do governo”. 

Foi durante o século XIX que determinados grupos da elite se articularam com 

intuito de formular e fundamentar questões que permitissem a consolidação de um elo 

que possibilitasse a construção do Estado e da Nação brasileira. “O projeto de 

construção da ideia de nação brasileira deve ser compreendido como um “autêntico 

projeto de Estado” em que a elite letrada e os agentes estatais mobilizam uma série de 

recursos políticos, econômicos e simbólicos a serviço de sua criação”. (GUIMARÃES, 

2011: 12 – 3) 

Com a instauração da lei de 1º de outubro de 1828, instituída pelo Governo 

Imperial se observa o início do processo de reestruturação dos parâmetros políticos 
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vigentes desde o período colonial, cujo principal objetivo era disciplinar as Câmaras 

Municipais, estipulando medidas restritivas para sua atuação como instituição. 

Resultando assim, na ascensão gradual do poder assumido pela Assembleia Legislativa 

a partir de 1834, na qual começa a exercer funções e atribuições de centro provincial das 

ações políticas, sendo apenas submetidas ao Estado Imperial. Logo, houve uma 

importante ampliação de controle por parte do governo provincial sobre os assuntos da 

municipalidade, por enfatizar que caberiam apenas as Assembleias Legislativas 

Provinciais aprovar as deliberações das Câmaras Municipais sobre a fixação de 

despesas, além de inspecionar diretamente aspectos atinentes às demandas internas das 

câmaras, como a criação, supressão e nomeação para os empregos municipais.  

A lei constituída em 1828 previa em seus decretos o estabelecimento de 

parâmetros de atuação das câmaras para que estipulassem formas de condução para suas 

eleições, funções municipais, aplicações das rendas, até medidas sobre as posturas 

policiais. Portanto, serão nas normas das posturas policiais que estarão contidas todas as 

medidas sobre o ordenamento dos espaços urbanos, sendo estas leis diretrizes centrais à 

condução e organização de um espaço civilizado.   

No entanto, caberiam aos membros Câmaras Municipais, a obrigatoriedade de 

delegar e implantar leis que pudessem abarcar as necessidades concretas e imediatas das 

cidades. Deste modo, os vereadores deveriam contribuir também com a idealização de 

soluções que permitissem sanar as eventuais carências das cidades por conhecerem e 

estarem sensíveis às peculiaridades dos comportamentos sociais de cada 

municipalidade. Tornando os municípios espaços restritos do âmbito de atuação destas 

elites locais. 

Mediante esta percepção tornou-se relevante demonstrar neste trabalho uma 

análise pautada nas relações de poder entre os grupos que assumiram a direção político-

institucional da província, acarretando assim, um melhor entendimento sobre os líderes 

locais dos municípios a serem analisados, nos quais foram elencadas as vilas de Apodi, 

Príncipe e Princesa. Objetivando perceber como estes grupos idealizaram a percepção 

de civilização, tendo em vista que este ideal foi fundamentalmente importante para a 

consolidação de uma elite local. Com intuito de enfatizar como estes ideais 

possivelmente foram conduzidos, modificados e incorporados pela população.  

AS NUANCES DA CIVILIDADE NAS CÂMARAS MUNICIPAIS 
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Adentrando na perspectiva que as câmaras municipais durante a primeira metade 

do século XIX estimulou o processo civilizacional, utilizando-se essencialmente da 

concepção de urbanidade, de embelezamento, de transformação edificatórias e de cunho 

sanitário das cidades, cuja principal finalidade e estratégia eram a normatização dos 

comportamentos das pessoas que circulavam pelos espaços da cidade que são em 

grande medida espaços hierarquizados, em prol da consolidação de um ideal de 

civilidade.  

Neste intento, a cidade foi se transformando em nome da técnica, cujo principal 

intuito era redefinir seus papéis e cenários, deste modo o espaço da cidade é 

frequentemente testemunha das batalhas simbólicas e prêmio convertido às mãos do 

vencedor, caracterizado essencialmente pela elite local. Portanto, o espaço não tem uma 

natureza cristalizante, não está impregnado de uma essência prévia. Seus significados 

derivam dos investimentos simbólicos que por vezes se materializam e/ou executáveis 

pelos membros destas elites por meio de rituais promovidos pelo Estado e/ou certos 

grupos sociais.  

Vale salientar que apesar das câmaras municipais serem verdadeiros 

instrumentos administrativos, logo substancialmente úteis para o poder central, estas 

instituições tendiam a viabilizar certo controle social, pois estes órgãos do poder local 

buscavam fundar costumes e reprimir reações contrárias aos interesses das elites locais 

e centrais. Neste intuito, a obra denominada A cidade e o Império. O Rio de Janeiro na 

dinâmica colonial portuguesa, séculos XVII e XVIII, da autora Maria Fernanda Bicalho 

destaca a atuação do Senado da Câmara da cidade, apesar da relevante diferença deste 

cenário durante o império, como autêntico mecanismo da representação local.  

Logo, é possível enfatizar que essas instituições possuíam vitalidade, poder de 

influência, pois atuavam principalmente de forma efusiva nos centros em que 

governavam. Sempre objetivando servir aos interesses imperiais visando a normatização 

da sociedade que até então se encontravam em constante processo de formação. Neste 

contexto, os espaços urbanos passaram a incorporar uma concepção civilizadora a partir 

do momento em que os líderes locais absorviam os ideais de transformação e 

civilização, estritamente interligada à noção de trabalho e progresso. 

Conquanto, é estritamente necessário estabelecer as diferenças entre civilização 

e civilidade, devido ao fato destas categorias não deterem um contexto hermeticamente 
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delineado e fundamentado. Utilizando-se de um retrospecto analítico é possível 

perceber que a definição do vocábulo civilização foi uma invenção dos setecentos. 

Portanto, detinha uma conotação que está diretamente relacionada à maneira de ser do 

homem civilizado e de um ideal, logo a possibilidade de se civilizar apenas será 

necessariamente viável e possível através de um processo evolutivo. (SOUZA, 2012: 

32) 

Seguindo a lógica que apenas os “homens de bem” são os que conduzem grande 

parte do processo de urbanização, por causa da atuação direta na administração diretiva 

das câmaras, torna-se possível perceber as configurações adotadas no cotidiano 

citadino, nos quais estes homens visivelmente atuavam durante o exercício de seu 

poder. Conquanto, será necessário ressaltar que a perspectiva adotada nesta análise esta 

essencialmente permeada pela definição da palavra urbanidade estabelecida por Luiz 

Maria da Silva Pinto, contido no glossário publicado em 1832, cuja definição evoca o 

sentido da noção de civilidade, cortesia, modos de gente civilizada.    

Foi através do processo de civilidade do espaço público, implantado pelas 

câmaras que tornou possível perceber a forma como foram concebidos os códigos de 

posturas municipais durante o período imperial. Devido ao fato destes ideais 

perpassarem pela idealização e normatização da sociedade, porém não pode ser 

esquecida a receptividade social durante este processo. Neste intento, torna-se 

necessário refletir sobre o cotidiano urbano dos respectivos municípios, visto que esta 

análise permite a revelação de eventos que se configuram como demandas orientadoras 

do proceder de tais instituições, uma vez que são norteadoras do exercício da pena 

legisladora dos pares componentes da casa burocrática do Império.  

AS POSTURAS DAS CÂMARAS DO RIO GRANDE DO NORTE (1835 - 1838) 

Neste contexto, foi possível perceber através da análise de diversos códigos de 

posturas de alguns municípios, mas especificamente os códigos da Vila do Apodi 

(1835), da Vila do Príncipe (1837) e Vila da Princesa (1838), o quanto as medidas 

adotadas repercutiam diretamente na execução das leis, pois estas detinham como foco 

principal a normatização das vilas, cuja principal finalidade era regular a vida pública. 

Tendo em vista que estas posturas revelam os esforços destes membros da “boa 

sociedade” em implementar uma política de disciplinamento urbano, criando um espaço 

próprio e necessariamente livre de qualquer imperfeição. Vale salientar que estas leis 
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propostas pelas câmaras municipais eram avaliadas pela Assembleia Legislativa 

Provincial, apenas após o seu parecer, sendo enviadas ao presidente de província para 

serem aprovadas ou não. Podendo de tempos em tempos ou até anos seguidos, serem 

estas posturas confirmadas ou renovadas através de novas leis. 

Apesar de a historiografia evocar que apenas o poder central era única força 

capaz de empreender as reformas desejadas para um Estado moderno. Em especial 

autores como Miriam Dolhnikoff, esta ideia de um Estado Moderno significa a 

determinante adaptação das Câmaras Municipais às ações disciplinadoras impostas 

pelas Assembleias Legislativas. As câmaras deveriam atender aos objetivos desse 

Estado normatizador, cuja sede se encontrava distante, no Rio de Janeiro, tornando os 

vereadores agentes diretos e subordinados ao governo central. 

Nesta perspectiva, ao analisar os Códigos de Posturas das Câmaras da Vila do 

Apodi (1835), da Vila do Príncipe (1837) e da Vila da Princesa (1838) é possível 

verificar que somente passados em torno de 10 anos da implantação da lei de 1º de 

outubro de 1828, ainda se inicia a aplicação de algumas medidas que evidencie o 

empenho mais efetivo por parte dos gestores das câmaras municipais para concretização 

dos artigos instituídos. Sempre partindo da lógica de que as leis eram implantadas 

quando surgisse sua necessidade. Neste instante, a implantação e efetuação destas leis 

seguiam a lógica civilizatória difundida pelos membros da “boa sociedade”, na qual 

permitiam a efetiva transformação nos municípios. Uma vez que estas ordens eram 

concretizadas pelos vereadores, pois estavam a par de todos os problemas cotidianos. 

Para solucionar estes problemas, esses representantes municipais deveriam demonstrar 

o quanto estavam em sintonia com as ideologias vinculadas ao modelo civilizador 

exigido e adotado pelo Governo Imperial.  

Em relação ao Código de Posturas da Câmara da Villa do Apodi referente ao ano 

de 1835, dentre os seus 34 artigos contidos na documentação, há um número expressivo 

destas normas sobre as melhorias da estruturação física da referida vila. Cerca de 10 

referem-se essencialmente a necessidade de alinhamento, conservação de ruas, estradas 

e edificações, como também evidenciam certa preocupação quanto aos prédios em 

péssimos estados de conservação. Sendo estas normas enfatizadas no Artigo 66, nos 

incisos 1º e 3º do código de Lei de 1828, nos quais estipulam que haja uma maior 

preocupação no alinhamento, limpeza, iluminação das ruas, praças e cais. Além de 
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enfatizar a necessidade de manutenção e reparos de todos os tipos de edificações de 

benefício comum aos habitantes. Mas, que foram aplicadas no município apenas sete 

anos após sua promulgação. De acordo com as posturas:  

1º - Os proprietarios das casas d’esta Villa a povoação do municipio 

ficão obrigados a [...] e calsar de pedra ou tijolo as frentes das mesmas 

dentro de hum anno depois da confirmação e publicação da presente 

postura. 

Pena de trez mil reis pela primeira vez na reincidencia o duplo e assim 

progressivamente. 

7º - Os proprietarios de edifficios arruinados que a meacar perigo 

serão obrigados a reparalos dentro do praso de dois meses depois 

publicação d’esta. 

Pena de serem demolidas pelo respectivo Fiscal. 

Referente aos demais artigos inseridos na elencada postura, há certa 

predominância de normas que visam estabelecer condutas mais severas e que permitam 

introduzir efetivamente códigos civilizatórios para o meio rural, especialmente no que 

tange aos cuidados referentes as formas de como conduzir os animais, criados nos 

meios rurais, mas que também circulavam nos locais urbanizados da vila, causando 

assim, discrepâncias quanto ao modelo a ser seguido, pois repercutiam diretamente 

sobre as medidas sanitárias que estavam sendo gradualmente adotadas.  

11º - Ninguem poderá traser porcos, caens de qualquer qualidade que 

sejão e cabras soltas nas ruas d’esta Villa e povoações e nem mesmo 

nas fazendas onde hajão casimbas se conservarão porcos soltos. 

Pena de dous mil reis pela primeira vez e na reincidência o duplo e 

oito dias de prisão. 

17º - Ninguem botará animaes mortos nas ruas d’esta Villa nem para o 

lado d’esta lagoa da mesma: os donos serão obrigados a mandalos 

lançar fora d’onde não chegue o máo cheiro as ruas ou enterralos a sua 

custa, e o mesmo se  observará nas povoações. 

Pena de dous mil reis e de hum dia de prisão. 

Quanto ao Código de Posturas da Villa do Príncipe redigido no ano de 1837, 

dentre os seus 23 artigos, percebe-se uma diversidade de assuntos ressaltados, mas que 



 

  108 

 

essencialmente abarcam em sua maioria questões de cunho econômico e referentes à 

saúde pública. Neste sentido, pode-se destacar em um dos decretos a questão relativa à 

comercialização de gado e carne, devido ao fato de ser a principal atividade econômica 

da região. Algo já evidenciado em grande medida pela lei de 1828, especificamente no 

artigo 66, inciso 8º, na qual visa proteger os criadores que vendem seus animais de 

corte, contra as opressões dos empregados de registros e Currais dos Conselhos. 

Mediante este contexto, percebe-se também a extrema preocupação para a 

aplicabilidade da lei, visto que esta norma já havia sido sancionada pela Assembleia 

Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte. 

Artigo 1º - Ninguem poderá conduzir para fora do minicipio da Villa 

do Principe gados de qualquer espécie ou carnes seccas, sem lavar 

huma nota do Inspector do respectivo quarterão dos gados ou carnes 

que conduz que forão examinadas pelo inspector e que vão sem 

duvida, sob pena de pagar o contraventor vinte mil reis de multa e na 

falta de moeda, prizão correspodente a mil reis por dia, metade dessa 

pena será paga pelo inspector que for omisso em fazer dito exame, e 

dar a competente nota. Os gados, ou carnes aprehendidos sem essa 

formalidade serão postas em depozito no primeiro quarteirão do 

município, por onde passarem este que o conductor prove o legitimo 

domínio e não fazendo o Juiz de Paz do Districto procederá contra elle 

na forma do Tit. 3º Cap. 1º Artigo 257 do Codigo Criminal.  

Martha Abreu destaca que em relação à atuação das câmaras sobre o 

abastecimento das cidades, torna-se necessário destacar o quanto esta medida é apenas 

uma das várias atribuições destas instituições, pois estas primavam além da 

regulamentação das atividades econômicas locais, também atuavam diretamente em 

relação às políticas de saúde públicas e do ordenamento do espaço urbano (ABREU, 

1999: 197).  Nesta perspectiva, como evidencia Juliana Teixeira Souza, estes conjuntos 

de leis incidiam diretamente sobre a vida da população local. Logo, estes códigos de leis 

não escapavam a quase todas as atividades que envolviam a venda de comestíveis a 

varejo, conforme foi prescrito no referido código de lei (SOUZA, 2007: 32-3).    

Outro fator presente no mencionado documento é a necessidade da adoção e 

correta estipulação dos pesos e medidas adotados na feira e tabernas públicas por parte 

dos comerciantes que possuem estabelecimentos na Villa do Príncipe. Podendo ser 

encontradas esta mesma reivindicação explícita no Regimento das Câmaras, artigo 66, 
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contido no inciso 10º, que explicita a necessidade da regulação de todos os pesos e 

medidas utilizados nas feiras e mercados sobre as mercadorias. 

Artigo 19 – Todo negociante que vender ou comprar por medidas, ou 

pezos falsos pagará de multa seis mil reis, e na falta de moeda prizão a 

mil reis por dia, além das penas impostas pelo Código Criminal.   

Artigo 22 – Qualquer individuo que na Villa e povoações do 

município tiver taberna publica deverá ter hum termo de medidas de 

flandres para molhados, hum de páo de quatez a quateirão para seccos, 

assim como hum termo de pêzos de bronze, ou ferro de libra à meia 

quarta, sob pena de quatro mil reis pela de alguma peça dos termos, e 

na falta de moeda prizão a mil reis por dia.   

Referente aos códigos de posturas da Vila da Princesa, datado de 1838, foi 

encontrado em seu dorso documental a alcunha de 38 artigos de leis, nele é possível 

constatar o quanto as normatizações repercutiam diretamente na estrutura física da 

cidade, cuja maior incidência das normas estão diretamente relacionadas a autorização 

para construção de prédios, além de reforçar a necessidade do regulamento dos 

arruamentos e alinhamento das mais diversas construções. Um fator relevante é a 

preocupação com os parâmetros sanitaristas que não incidiam apenas na dimensão 

pública, mas também privada. Em grande medida, esta medida foi fundamentada pelo 

Artigo 71 da Lei de 1º de outubro de 1828, na qual em um dos seus termos incumbiam 

as câmaras de deliberar meios para manter o asseio e elegância das povoações.   

Artigo 9º - Os fiscaes desta Villa e os das Povoações do Municipio ou 

seus supplentes avizarão por Editaes aos moradores de seus Distritos 

para no prazo de trez mezes, contados da publicação dos Editaes 

tirarem os entulhos que tiverem nos fundos dos seus quintaes, com 

que possão offender, e prejudicar á saúde publica, ou concorrer de 

qualquer forma pª o desaformoseamento das ruas da Villa, ou 

Povoaçoens: os transgressores serão multados á Juizo dos respectivos 

Fiscaes de dois á seis mil reis para as rendas da Camara, e o duplo na 

reincidência, até o maximo estabelecido no Artigo 71 da Lei do 1º de 

Outubro de 1828.  

Algo bastante presente neste código de postura é a preocupação com a moral e 

bons costumes pública dos seus citadinos. Visto que esta premissa é elencada no Artigo 

66 do regimento das câmaras, parágrafo 4º das leis de atribuições das câmaras 
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municipais, na qual evidencia a necessidade de contenção das vozerias nas ruas em hora 

de silêncio, injurias e obscenidades contra a moral pública. 

Artigo 16º - Só poderão aprezentar espetáculos públicos nas ruas desta 

Villa, e Povoações do Municipio com licença da Camara, ou do 

respectivo Fiscal, mediante huma gratificação de mil reis para as 

rendas da mesma Camara; era falta de licença soffrerá o Autor do 

espetáculo a multa de dois mil reis, e não tendo com que a satisfaça, 

prizão correspondente á mil reis por dia. 

Artigo 17º - Os espetáculos só terão lugar quando não offendão a 

moral publica; e qual que seja o fundamento dos mesmos espetáculos, 

será levado por seu Autor ao conhecimento da Camara, ou do Fiscal 

respectivo, para ter lugar a licença determinada no Artigo antecedente; 

pena de dois mil reis de multa ao contraventor, e na falta de moeda, 

prizão correspondente á mil reis por dia. 

Alguns destes pontos elencados tornaram-se eixos centrais para esta discussão, 

pois foi através da identificação operada por estes códigos de posturas geridas pelos 

gestores municipais citados, que se verificou a evidente constatação da incorporação 

dos princípios civilizatórios adotados e difundidos neste período. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar de enfatizar o poder exercido pelo governo central na administração do 

Império, autores como José Murilo de Carvalho ressaltam a imensa dificuldade do 

governo central de se impor, implantando determinadas medidas e sanções nas 

localidades mais distantes do Rio de Janeiro, o centro do poder. Parece-nos então ser 

possível pensar que os poderes locais condicionavam a capacidade de acomodar esse 

projeto do governo central ao atendimento de suas próprias demandas locais, que são 

expressas nas posturas. (CARVALHO, 1996: 48). Mediante este fato, torna-se 

indispensável entender os códigos de posturas dos municípios analisados, assim, como 

os discursos dos vereadores, com intuito de possibilitar um melhor entendimento sobre 

as necessidades e interesses das elites locais, sobretudo a forma como estes interesses 

foram sendo adaptados, devido às necessidades de cada localidade. 
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Neste sentido, pretendemos incorporar à pesquisa a análise de outras fontes 

como: as Atas das Assembleias Legislativas Provinciais, os Relatórios dos Presidentes 

de Província e os Livros de Leis e Decretos, por considerá-los relevante à averiguação 

das relações de poder entre as diversas instâncias, objetivando entender melhor os 

discursos elaborados pelos vereadores através dos projetos de posturas, pois procuravam 

atender as eventuais necessidades dos citados municípios. Assim é possível verificar a 

atuação dos vereadores no que tange aos aspectos do comércio local e da saúde pública, 

para entender como concebiam a organização das respectivas cidades, demonstrando 

como repercutiram os debates ideológicos da época, voltados em grande medida às 

questões do ordenamento urbano. Além disso, a identificação e análise de projetos de 

posturas municipais que não foram sancionados pela Assembleia Legislativa podem 

apontar indícios de conflitos de interesses entre as instâncias provinciais e as câmaras 

municipais. 

Em suma, ao enfatizar como estes códigos repercutiam no cotidiano dos 

municípios envolvidos, pretendeu-se verificar a preocupação dos vereadores com as 

questões referentes às ocupações e ordenamento do espaço, cuja finalidade em grande 

medida era respaldada pela Lei de 1828. Estas normas viabilizam um melhor 

recondicionamento das técnicas agrícolas utilizadas no meio rural, para que as medidas 

efetivadas proporcionassem resoluções mais eficazes. Como também se destacam pela 

constante preocupação sobre a referente ordenação urbana das vilas e/ou cidades, na 

qual detêm como meios norteadores o ordenamento e regularidade dos espaços, sempre 

conduzido por um ideal civilizatório. 
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DISPUTAS POLÍTICAS NO SERIDÓ POTIGUAR EM UMA VISÃO                 

MICRO-HISTÓRICA: O CASO DE LINDOLPHO ADOLPHO DE ARAÚJO 
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RESUMO: Esta comunicação é fruto do trabalho que vem sendo executado no projeto 

História Política e Micro-História no Seridó/RN, desenvolvido desde o primeiro 

semestre de 2013 sob a orientação do professor Almir de Carvalho Bueno. A finalidade 

da pesquisa é encontrar uma personagem singular, pertencente ou não á elite 

dominante na região do Seridó potiguar que tivesse participado de algum 

acontecimento percebido como representativo de práticas políticas costumeiras na 

Primeira República, tendo como recorte espacial e temporal a cidade de Caicó entre 

meados dos anos de 1890 até início de 1910. Para tanto, utilizou-se como principal 

fonte o acervo documental do LABORDOC do CERES/UFRN-CAICÓ, onde foi 

realizada a catalogação e análise dos processos-crimes sobre supostas irregularidades 

eleitorais ocorridas no período estudado.  

 

Palavras-chave: Micro-História; História Politica; Seridó 

 

Introdução 

O projeto Micro-História e História Política no Seridó/RN vem se 

desenvolvendo a partir do dialogo entre esses dois campos. Levando em consideração 

que apesar de terem sido elaborados muitos trabalhos sobre o cenário político 

seridoense durante finais do século XIX, recorte temporal delimitado pelo projeto, são 

escassas ou quase inexistentes abordagens micro-históricas, fato observado durante as 

pesquisas realizadas no acervo da Biblioteca Setorial do CERES Caicó de monografias 

produzidas no próprio curso de História.  

A primeira meta do projeto foi tecer uma problematização sobre o tema central 

da pesquisa: a História Política. Para isso tivemos contato com o trabalho de René 

Rémond, exposto no artigo “Por uma história política”, onde ele aborda a retomada do 
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interesse pela história política, seu alcance, significado e mudanças (RÉMOND, 2003, 

p.13-14). 

A partir dessa discussão e da leitura de textos relacionados a produção 

historiográfica do Seridó percebeu-se que ainda são muito escassos trabalhos que 

mantenham o dialogo micro-história/ política local, o que denota a importância do 

desenvolvimento de um trabalho nessa perspectiva. Motivado por isso a pesquisa teve 

como principal meta a catalogação de crimes eleitorais ocorridos na cidade de Caicó, 

em busca de uma personagem singular que de algum modo tivesse participado política 

da cidade.  

Foi durante essas pesquisas que encontramos uma série de processos contra e a 

favor de Lindolpho Adolpho de Araújo. Personagem que apesar de não poder ser 

classificada como pertencente a uma classe marginalizada, ideia inicial do projeto, ao 

que nos parece pode revelar informações relevantes sobre o cenário de disputas políticas 

na cidade de Caicó, em finais do século XIX. Fizemos um levantamento quantitativo 

dos processos-crime ocorridos em Caicó, entre os anos de 1890 e 1910, e foi constatada 

a recorrência do nome de Lindolpho Adolpho de Araújo em cinco extensos processos, 

onde ele aparece tanto como réu quanto como vitima, pois fazia parte do grupo de 

opositores ao partido pedrovelhista, muito forte no Seridó, no cenário nacional os 

pedrovelhista representassem uma das maiores forças políticas do país. Diante disso, 

viu-se montada na cidade de Caicó, um verdadeiro campo de batalha entre esses dois 

grupos.  

Revisão de Literatura 

A História uma disciplina cujo objetivo primordial é acompanhar as mudanças 

da sociedade não é capaz, por consequência disso, escapar ela mesma dessas mudanças. 

Da mesma maneira, o historiador é fruto do seu tempo e “mesmo quando se opõe, ele 

ainda se determina por referência aos postulados de sua época” (REMOND,2003, p.13). 

Nesse sentido observamos que as mudanças surgem e dão espaços a novos ramos, como 

que se para ir de encontro ao avanço se tivesse que apagar o antigo, passageiro, só 

podendo progredir rejeitando a herança da geração anterior. Dessa forma era quase 

inevitável que o desenvolvimento da história econômica e social viesse ás custas do 

declínio da história política (RÉMOND, 2003, p.13-14).  

Rémond nos mostra que, nos anos de 1990, há um movimento de resgate da 

História Política, já que durante muito tempo ela permaneceu adormecida. O período 
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em que ela esteve em alta foi na época em que imperava a história positivista, que 

privilegiava a utilização de documentos oficiais como fontes, pois se dava grande 

respaldo a história oficial do Estado. De modo que, a História Política estava atrelada as 

relações de poder, limitando-se a análise dos comportamentos das grandes personagens 

da história. Com o advento das transformações sofridas pela historiografia, com o 

surgimento de novas técnicas e correntes, principalmente com a Nova História, essa 

abordagem foi deixada à margem. Nesse momento a critica que se fazia a História 

Política girava em torno da sua essência tradicionalista, factual e psicologizante, sendo 

trocada pela economia como meio de explicar as relações sociais do homem com o 

meio em que vivia (RÉMOND,2003,p.15-20).  

Conforme o desenvolvimento da historiografia surgiu a necessidade da 

aproximação da disciplina histórica com outros campos do saber, Antropologia, 

Geografia, e que se desse atenção aos mais variados tipos de fontes a História Política 

foi voltando à cena, no entanto sob uma nova roupagem. Essa reconfiguração foi 

liderada pelos historiadores franceses, que reformularam a noção que até então se tinha 

sobre política, incluindo aí a evolução das atitudes do homem com relação a ela, o 

comportamento da sociedade durante as mudanças nesse campo e suas consequências 

para a época em que ocorreram e a contemporaneidade. O que sofreu mutação foi 

essencialmente o tratamento das fontes, não houve uma exclusão de determinado 

documento histórico ou a hierarquização de uma fonte em detrimento de outra, mas 

instaurou-se a possibilidade de trabalhar de maneira mais critica com esse material.  

Junto com essas transformações surgiu um método que trouxe para a 

historiografia uma nova forma de “escrever a história”. Seu berço foi a Itália, em 

meados do século XX, trazendo como proposta um método cientifico a ser utilizado 

pelas ciências humanas, que consistia em reduzir a escala de observação, delimitando 

um pequeno recorte temporal e espacial da história para analisar os detalhes, antes 

considerados descartáveis por serem microscópicos, banais que possam nos revelar mais 

informações que os detalhes que estão explícitos. Além disso, buscava-se captar a 

história daqueles que por muito tempo permaneceram a margem da sociedade e da 

história, pobres, mulheres, loucos, a fim de lhes dar voz e redimir a história por lhes ter 

excluído.  

Ao partir do estudo de casos singulares a micro-história sofreu duras criticas, 

pois tendia a se tornar mera ficção, correndo o risco de tomar por objeto uma história 

irrelevante. Ser alvo dessa critica beneficiou esse método nascente ao exigir que seus 
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adeptos desenvolvessem técnicas de estudo mais criticas quanto ao seu objeto de estudo. 

Como não se podia impor a historia o rigor das experiências das ciências exatas, visto 

que as experiências destas podem ser repetidas inúmeras vezes em oposição ao passado, 

os micro-historiadores desenvolveram um método rigoroso de investigação, ao retirar da 

marginalidade os excluídos problematizando o ambiente em que se inseriam 

(LIMA,2006, p.9-19). O fato é que como aponta Ronaldo Vainfas, “havendo pesquisa 

histórica séria, problemática, relevante e clareza expositiva, estarão preenchidas as 

condições essenciais para que um trabalho historiográfico possa dar contribuição 

valiosa.” (VAINFAS, 2002,p.151-152). 

No Brasil a micro história chegará por volta de meados da década de 1980, com 

a publicação da tradução de “O queijo e os vermes”, de Carlo Ginzburg, um dos ícones 

da micro história italiana. Seguindo essa linha alguns historiadores brasileiros irão 

dedicar a utilização desse método como modelo para a realização dos seus trabalhos. 

Um bom exemplo disso foi a pesquisa que deu origem ao livro “Um herege vai ao 

paraíso”, de Plinio Gomes Freire, cuja estrutura foi baseada na obra de Ginzburg 

(GRINBERG, 2009, p.122).  

Em consequência disso fervilharam, em todo o país, diversos estudos históricos 

e antropológicos que tinham como principal fonte os processos crimes. Foi nesse 

período também que a História Social se firmava e por outro lado a tradução de Vigiar e 

Punir, de Michel Foucault, causava grande impacto (GRINBERG, 2009, p.123).  

Os primeiros trabalhos no campo da História Social, que se baseavam em fontes 

processuais, se concentravam no resgate do cotidiano dos trabalhadores, aqui se 

encaixam também os escravos. Embora o uso de processos judiciais se difundisse cada 

vez mais muitos pesquisadores agiam com certo ceticismo quanto a eles. Questionava-

se a natureza da sua construção, já que o objetivo da elaboração desse tipo de 

documento não era reconstituir um acontecimento, mas produzir uma verdade, acusando 

alguém. Os depoimentos seriam então ficções. É importante lembrar que não é possível 

descobrirmos o que “realmente se passou” por meio de um processo crime. O fato é que 

perceber como as versões são construídas, trabalhar com a verossimilhança dos 

discursos e ler as entrelinhas, perceber relacionamentos sociais e condutas, isso sim é 

que pode nos levar a entender como se organizava uma sociedade. De modo que até a 

mentira pode ser relevante, basta analisá-la criticamente (GRINBERG, 2009). 

Material e Método 
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Para a realização desta pesquisa foram utilizadas como fontes base os processos 

de crime eleitorais do acervo do Laboratório de Documentação Histórica 

(LABORDOC) do CERES, em Caicó. Para se trabalhar com qualquer tipo de fonte é 

necessário saber, ao certo, do que ela trata e como deve ser trabalhada (GRINBERG, 

2009, p.119-120). A historiadora Keila Grinberg define os processos crime como 

aqueles relativos a atos considerados criminosos pelo Estado, cujas definições foram 

sendo modificadas conforme a época e os costumes. Um ponto fundamental quando se 

trilha o caminho do uso de processos crime como fontes é conhecer a legislação em 

vigor no período trabalhado. É importante também ler documentos, como jornais e 

revistas da época, para se saber quais as repercussões da lei na sociedade em geral 

(GRINBERG,2009,p.120). 

Sendo assim para se trabalhar com processos crime, principal fonte para a 

realização deste artigo, foi de fundamental importância saber como eles se constituíam. 

Para entender qual o contexto social que esses processos estavam inseridos foi feita a 

leitura da tese de doutorado de Almir de Carvalho Bueno, intitulada Visões de 

República: ideias e práticas políticas no Rio Grande do Norte (1880-1895), que traz 

uma discussão detalhada de como se deu o desenrolar da carreira política de Pedro 

Velho e de como se formou, no interior do Estado do Rio Grande do Norte, a oposição à 

sua política oligárquica.  

Ao realizar esta pesquisa a intenção maior não é cair no senso comum de 

cometer juízos de valor sobre os processos envolvendo crimes eleitorais analisados, 

nem buscar os “verdadeiros” culpados ou inocentes e muito menos acreditar piamente 

que eles trazem consigo uma versão totalmente verídica dos fatos. “Ler processos 

criminais não significa partir em busca do que realmente se passou, por que esta seria 

uma expectativa inocente, da mesma forma como é pura inocência objetar à utilização 

dos processos criminais porque eles mentem”. (CHALHOUB, 1986, p.23). Nesse 

sentido podemos afirmar ainda que: 

À medida que se atribui importância às interpretações que as pessoas 

fazem a respeito de um acontecimento ou assunto, isto implica um 

estudo mais particular, que entre em contato com especificidades, com 

o que é heterogêneo. Retomando o que foi posto por Bourdieu (1999), 

aqui se compreende que os sujeitos podem não deter a verdade 

objetiva de seu comportamento e que o discurso não é propriamente a 

explicação do comportamento. Mas, conforme está sendo visto, 
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importam mais as interpretações que as pessoas fazem para explicar 

um comportamento ou posição diante de um fato. (OLIVEIRA E 

SILVA, 2005,p.246-247) 

A proposta é então traçar o perfil daqueles que se envolveram em “picuinhas” 

políticas durante a Primeira República, quando Pedro Velho exercia grande influência 

no Poder Federal, e entender como essas disputas , mais acirradas no âmbito nacional, 

se refletiram na pequena cidade de Caicó, interior do Rio Grande do Norte. 

Resultados 

Os processos que envolvem Lindolpho Adolpho de Araújo datam de 18 de 

março de 1894 até 28 de dezembro de 1896. Analisemos primeiro o cenário político que 

permitiu o delineamento da política dessa época. Levando em consideração que 

Lindolpho Adolpho apoiava Pedro Velho e que na região seridoense existia uma forte 

oposição ao sistema oligárquico que ele estava implantando no Rio Grande do Norte 

assim que assumiu o poder do Estado. 

Pedro Velho, como se esperava saiu vitorioso das eleições de 15 de novembro, a 

direção do PRRN ficou centralizada nas mãos do líder do partido e na sua família, tendo 

como resultado a instauração de um sistema oligárquico forte no Rio Grande do Norte. 

“A eleição (e todas dali em diante) soterrara qualquer esperança de vitória da oposição 

dentro dos marcos da luta eleitoral”. (BUENO,2002; p.114). Foi a partir daí que surgiu 

o termo “pedrovelhismo”. Diante dessa situação a única saída da oposição, Oliveira 

Santos e Joaquim Guilherme, era denunciar a situação republicana do RN, através do 

seu     porta-voz, a Gazeta do Natal, posteriormente O Nortista e O Estado. 

Após a Proclamação da República os partidários de Pedro Velho montaram sua 

tática de guerra para manter o poder sobre o RN: aproximar-se do poder central para 

consolidar seu poder no âmbito estadual; acusar de monarquistas todos os seus 

adversários; e controlar os mecanismos de eleição para assim controlar o revezamento 

de partidos no poder. 

A oposição a Pedro Velho se tornou mais forte quando João Gomes Ribeiro 

assumiu o cargo de governador do Estado, em 1890, quando a nova Constituição 

Federal estava em fase de aprovação. Devido a sua posição de luta contra as oligarquias 

e grupos autoritários, logo se uniu a Gazeta do Natal e deu inicio a campanha 

antipedrovelhista. Uma de sua primeiras medidas foi a nomeação de opositores de Pedro 

Velho aos cargos administrativos, o que causou o descontentamento dos Albuquerque 
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Maranhão, recém-vitoriosos na eleição federal objetivavam tomar também o poder a 

nível estadual. Aproveitando-se da vitória dos seus aliados, Pedro Velho. utilizou-se da 

influencia do poder central no Rio de Janeiro para afastar seu inconveniente adversário. 

Obtendo sucesso em seu objetivo rapidamente cuidou de inserir seus aliados na 

administração do Estado, em 7 de dezembro de 1890 (BUENO,2002,p.115-116). 

Antes de assumir o poder do Rio Grande do Norte, Pedro Velho precisou romper 

sua aliança com Deodoro da Fonseca para se colocar ao lado de Prudente de Moraes, 

votando neste nas eleições presidenciais, e dos “paulistas”, pois viu que só seria 

possível garantir a permanência da sua família no poder estadual por meio da 

aproximação com o Partido Republicano Paulista, sem a interferência dos militares, que 

embora tivessem sido uteis na derrubada da monarquia representavam perigo a 

estabilidade dos novos governos estaduais. Garantiu também sua aliança com José 

Bernardo, pois sabia da sua influência sobre o Rio Grande do Norte, o que facilitaria a 

vitória em todas as eleições nessa região (BUENO, 2002, p.117-120). 

Deodoro da Fonseca foi deposto do cargo de presidente por um movimento 

apoiado a nível estadual por Pedro Velho e José Bernardo, em seguida levaram Miguel 

Castro ao mesmo destino, história que “ficou célebre na mitologia politica do inicio do 

regime republicano do Rio Grande do Norte” (BUENO,2002,p.126). Na versão de 

Pedro Velho, o ato de deposição de Miguel Castro, não passou de um mero instrumento 

da vontade do povo e que o ato seria uma consequência da renúncia de Deodoro. Já para 

Miguel Castro o povo sequer sabia o que se passava, diante das manifestações 

“pedrovelhistas”.  

Foi então formada uma Junta Governativa, que levou finalmente Pedro Velho ao 

governo do Estado, objetivo que almejara durante todo o tempo, retirando os 

deodoristas da administração em favor dos seus aliados e marcando novas eleições para 

o dia 31 de janeiro de 1892. “Sem concorrência da oposição, a chapa oficial para o 

legislativo estadual foi simplesmente homologada na eleição de 31 de janeiro”. 

(BUENO,2002, p.129).  

Pedro Velho e seus aliados tomaram posse do governo em 28 de fevereiro de 

1892 e logo reestabeleceram sua politica oligárquica manteve o Rio Grande do Norte 

sob seu poder por quase 30 anos. No, entanto ao contrário do que se imaginava os anos 

de governo de Pedro Velho foram bastantes turbulentos, visto que se tornaram mais 

intensas as disputas entre facções militares e civis, dificultando a manutenção da 

estabilidade política pelo poder central e estadual, além do reavivamento da oposição 
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republicanos/monarquistas, que levaram a manifestações violentas nas ruas, como a 

Revolta da Armada, em 1893 e 1894 (BUENO,2002,p.128-139).  

 

Foi nesse cenário de intensas disputas políticas que emergiu a figura de 

Lindolpho Adolpho de Araújo descoberto pelo Projeto História Política e Micro-

História no Seridó/RN.  

Pelo que foi possível descobrir sobre sua vida, Lindolpho não era um homem 

desprovido de posses e regalias, já que ocupou o cargo de delegado de Caicó, fora Ten. 

Cl. Da Guarda Nacional, e de membro da Intendência Municipal. O pouco que 

conseguimos encontrar sobre a origem da sua família está no livro “Caicó cem anos 

atrás”, de Olavo de Medeiros Filho, que nos apresenta a transcrição da ata de batismo de 

Lindolpho, retirada de uma nota do jornal “O Povo”. 

“Filho legitimo do casal Cel. Manoel Batista Pereira - Izabel 

Sabina de Araújo desta Freguesia. Neto paterno de José 

Batista dos Santos e Josefa Freire de Araújo, proprietários da 

fazenda Timbaúba, no Caicó: materno, de Joaquim de Araújo 

Pereira e Maria dos Santos Silva, também residentes e 

proprietários na referida fazenda (...). 

O termo de batismo de Lindolpho Adolpho de Araújo acha-se 

lavrado em um dos livros, pertencentes ao arquivo paroquial de 

Caicó: 

“LINDOLPHO filho legitimo de Manoel Batista Pereira, e de 

Izabel Sabina de Araújo desta Freguezia, nasceu a vinte de 

junho, e foi batizado com os santos óleos por mim na Matriz, a 

dez de julho de mil oito centos e cincoenta e oito: padrinhos 

Joaquim Apollinar Pereira de Brito, e sua mulher Maria Izabel 

Fernandes; de que mandei fazer este assento, que assigno. – 

O Vir° Encom°. Francisco Rafael Fernandes.” (MEDEIROS 

FILHO, 2004,p.190) 

Lindolpho era aliado do partido antipedrovelhista e embora não ocupasse 

pudesse ser considerado membro da mais alta sociedade norte-riograndense tinha certo 

prestigio, pois era comerciante de tecido na cidade de Caicó e chegara até mesmo a 

ocupar o cargo de delegado da cidade, segundo uma nota do jornal O Povo:  
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13 de abril de 1889. Chegada: Do Natal acaba de chegar o Sr. 

Lindolpho A. de Araújo com um esplêndido sortimento de fazendas 

ali compradas. Informou-nos que as vantagens que está oferecendo a 

praça de Natal são as mesmas que a do Recife. Como nesta, no Natal 

há grandes estabelecimentos comerciais, fábricas de fiação, de sabão, 

etc. Por ser um mercado novo prima pela serenidade pela seriedade e 

pelos altos descontos. (MEDEIROS FILHO, 2004;p.90) 

 

Em nota no jornal “O Povo”- Em março de 1891 foi demitido o 

delegado da cidade de Caicó Olegário Vale, tendo tomado posse do 

seu cargo o cidadão Lindolpho Adolpho de Araújo, que a muito 

ansiava o cargo a fim de liberar os jogos que Olegário havia proibido. 

(MEDEIROS FILHO, 2004;p.71) 

Podemos perceber aqui que Lindolpho possuía bastante influência na sociedade 

caicoense, principalmente no que se refere a política, pois ocupara cargos bastante 

importantes. O LABORDOC nos revelou uma série de cinco processos de crime 

eleitoral envolvendo essa personagem, ora como vitima, ora como acusado.  

No primeiro processo envolvendo Lindolpho o mesmo e alguns correligionários, 

Joaquim Martiniano Pereira, Manuel Salvino de Araújo, Manuel Hipolito da Costa e 

José Eustaquio de Araújo, acusam Joaquim Apolinario Pereira de Brito, Manoel Felipe 

de Araújo, Francisco Justino Gonçalves Valle, João Francisco Gorgonio da Nobrega e 

Manoel Rodrigo de Medeiros, de aparecerem com o resultado de uma secção, cuja 

eleição não ocorreu, pois eles haviam sido designados como mesários desta e não 

apareceram até ás onze horas, tendo por isso ido embora todos os eleitores. No entanto, 

logo que foi solicitado o resultado da eleição o grupo apareceu com o seguinte edital, 

em favor dos seus aliados. 

Edital- Resultado da Eleição presidida na 1° seção deste município 

- Para Presidente 

Doutor Presidente José Prudente de Moraes Barros- 146 votos 

- Para Vice- Presidente 

Doutor Manoel Teotonio Pereira- 146 votos 

- Para Senador  
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Doutor Amaro Cavalcanti- 120 votos 

Doutor Aluísio Alves – 26 votos 

- Para Deputados 

Doutor Janúncio da Nobrega Filho- 120 votos 

Joaquim Alonso Moreira de Almeida- 120 votos 

Justino Carlos Fernandes- 120 votos 

Augusto Severo de Albuquerque Maranhão- 26 votos 

Doutor Augusto Tavares de Lira- 26 votos 

Doutor Francisco Gurgel de Oliveira- 26 votos (LABORDOC/FCC/ 

Séc. XIX/ N° de Ordem:145; Registro:06/1896; Espécie de 

documento: crime eleitoral)  

O processo não apresenta uma conclusão no mesmo ano, tendo se arrastado 

pelos dois anos seguintes entre “idas e vindas”. Os acusados neste processo se 

defenderam acusando seus delatores como inimigos políticos, daí terem atestado falso 

testemunho. Ao longo dos cinco processos percebemos que ele causou bastante 

perturbação no cenário político da cidade de Caicó, pois fazia parte do partido 

“antipedrovelhista”, grupo de bastante representação no RN. 

No segundo processo não há menção a este primeiro, no entanto de denunciante 

Lindolpho passa para o lugar de denunciado, de cometer um crime de responsabilidade, 

no qual ele e Egídio Gomes de Brito e Luiz Antônio de Lautes, são acusados de 

organizarem uma junta apuradora ilegal durante a eleição para o cargo de membro do 

Conselho da Intendência do Município de Caicó. Não se chegou a nenhuma conclusão e 

o processo acabou sendo arquivado.  

No terceiro processo Lindolpho é alvo da acusação de manter em seu poder os 

livros de alistamento eleitoral e títulos de eleitores da cidade de Caicó. Em sua defesa 

afirma que está sendo vitima de perseguição política por aqueles que o querem fora do 

Conselho Municipal, partidários de Pedro Velho. Da seguinte forma se apresenta a 

denuncia:  

Tendo Secretario da Intendencia Municipal, João de Deus da Costa e 

Silva, confiado os livros em que se lançam os trabalhos eleitorais, os 

de alistamento eleitoral e os de títulos de eleitores ao Intendente Ten. 
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Cl. Lindolpho Adolpho de Araújo, este nega-se a entrega-los quando 

aquele Secretario os exigira em virtude de portaria do Presidente da 

Intendencia mandando recolher todo o archivo da mesma Intendencia 

todos os livros concernentes a negócios eleitorais, declaramos o 

acusado que tenha em seu poder estes livros, mas não os entrega.  

(LABORDOC/FCC/Séc. XIX/ N° de ordem: 166; Registro: 07/1896; 

Espécie de documento: crime eleitoral) 

O acusado afirma em sua defesa que atestou a posse dos livros, pois fora 

agredido em seu estabelecimento comercial por um grupo que os exigia, por isso teria 

afirmado que estava em posse dos mesmos. Sendo assim:  

Confessa o denunciado que declarou que tinha em poder os livros cuja 

ocultação foi objeto da denuncia, e que não os entregaria em 

menosprezo por vê a sua casa invadida por um grupo que exigia a 

entrega dos mesmos livros.  

(...)vê-se que os livros em questão desde o principio de Outubro do 

ano já findo acharão-se em poder dos membros de mesas eleitorais, e 

que alguns deles claramente declarão que o secretario da Intendencia é 

que os havia entregado.(...) 

Em vista do exposto e do mais que os autos consta juízo improcedente 

a denuncia apresentada (...) contra o cidadão Lindolpho Adolpho de 

Araújo. (LABORDOC/FCC/Séc. XIX/ N° de ordem: 166; Registro: 

07/1896; Espécie de documento: crime eleitoral) 

No mesmo mês em que esse processo é aberto, dezembro de 1896, os dois 

últimos também o são. Nele Lindolpho acusa João de Deus da Costa e Silva, também 

membro da Intendência Municipal de Caicó, de lhe negar a entrega de três certidões há 

muito requeridas.  O processo possui ainda uma conexão com o anteriormente citado:  

Lindolpho Adolpho de Araújo o Intendente do Conselho Municipal 

desta cidade, vem trazer ao vosso conhecimento o seguinte facto: 

Adversários gratuitos do abaixo assignado, propalarão que o mesmo 

tinha dolosamente ocultado os livros de trabalhos eleitorais cuja 

guarda compete ao governo Munipal. Em vista destes boatos 

ofensivos a dignidade do mesmo abaixo assignado, na seção da 

Intendencia Municipal de 7 de Novembro próximo findo, requeriu  

uma sertidão relativa ao destino dos livros pertencentes do Governo 

Municipal e, confiado a guarda do mesmo. Essa sertidão foi mandada 

passar não só pelo Presidente da Intendencia, sendo até votado e 
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autorizada pela maioria da Intendencia o cidadão Francisco José 

Fernandes, telegrafou ao Governo do Estado, dando autenticidade aos 

factos assima referidas contra o abaixo assignado (...). 

(LABORDOC/FCC/Séc.XIX/ N° de ordem:175; Registro: 07/1896; 

Espécie de documento: crime de responsabilidade) 

Na falta de provas mais concretas a cerca do crime de omissão de 

responsabilidade o juiz da comarca de Caicó, Felippe Nery de Brito de Araújo, achou 

por bem não condenar João de Deus da Costa e Silva e o processo foi finalizado em 

quatro de março de 1897. 

Em vista dos depoimentos vagos e pouco precisos das testemunhas do 

presente processo chamados pela Promotoria Pública para prova dos 

factos que constituem-se denuncia contra o secretário da Inetndecia 

Municipal João de Deus da Costa e Silva, julgo improcedente a 

mesma denuncia, e pague a Municipalidade as Custas recorro como é 

de lei deste mesmo despacho para o Superior Tribunal de Justiça. 

(LABORDOC/FCC/Séc.XIX/N° de ordem:175; Registro: 07/1896; 

Espécie de documento: crime de responsabilidade) 

No ultimo processo de crime eleitoral encontrado Lindolpho faz uma acusação a 

João de Deus da Costa e Silva, que ocupava o cargo de Secretario da Intendencia 

Municipal, já mencionado no processo anterior o que denota a existência de certa 

rivalidade entre eles. A acusação se dá devido a parte acusa de ter se negado a entregar 

uma certidão requerida pelo denunciante sob a explicação de ter trabalhos acumulados 

mais importantes. No entanto Lindolpho o acusa de deixar o trabalho de lado para jogar 

bilhar e por isso não  havia entregue a certidão. João de Deus responde a acusação a 

promotoria da seguinte maneira:  

esta é a segunda denuncia, que respondo, sem poder divulgar o móvel 

(?) que as determinara, na denuncia absoluta de um delito provocado 

ou executado por mim. (LABORDOC/FCC/Séc.XIX/N° de 

ordem:175; Registro: 07/1896; Espécie de documento: crime de 

responsabilidade) 

A Promotoria da cidade do Caicó aceitou a denuncia feita por Lindolpho e 

enviou o caso para o Superior Tribunal de Justiça do Estado do RN, em 5 de junho de 

1897. Não foi possível encontrar a continuação do processo. 

Conclusões 
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Percebemos que é possível aplicar a abordagem micro-histórica no estudo sobre 

a política do Seridó e mais ainda que um trabalho como esse  pode revelar aspectos 

cobertos pelas análises macroscópicas,  pois nos levou a conhecer o interior disputas 

entre os grupos de oposição e a favor do partido pedrovelhista no interior do Estado, por 

meio das análises dos processos crime envolvendo Lindolpho que nos mostraram que as 

querelas políticas iam muito mais além de provocações em publicações de jornais e 

discursos, chegando as vias da lei.  

A partir do estudo dos processos de crime eleitoral e de responsabilidade, que 

envolveram a figura de Lindolpho Adolpho de Araújo, constatamos que embora os 

discursos contidos neles não detenham toda a verdade e não deem conta de explicar o 

motivo do comportamento dos envolvidos, eles nos permitem realizar uma análise 

qualitativa do modo como as pessoas percebiam o papel de si mesmas e dos outros 

frente as disputas políticas que permearam toda a Primeira República. “Mesmo que o 

discurso não seja considerado explicação para o comportamento, ele permite a 

percepção do que está informando a ação e o posicionamento das pessoas enfocadas”. 

(OLIVEIRA E SILVA, 2005, p.247). Foram também reveladas muitas informações a 

respeito de como se desenvolveu a politica de oposição ao partido pedrovelhista no 

cotidiano daqueles que estavam bem no centro desses conflitos na cidade de Caicó, os 

membros do Conselho da Intendência Municipal, que vez por outra chegaram as vias da 

lei para resolver suas querelas. Embora as páginas de conclusão dos processos 

analisados tenham se perdido as páginas que se salvaram foram de grande valia para a 

elaboração deste artigo. 
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O SALÃO DE ABRIL COMO ESPAÇO SIMBÓLICO PARA O CAMPO 

ARTÍSTICO CEARENSE (1944 - 1970).1 

 

       Anderson de Sousa Silva
2
 

RESUMO 

O presente trabalho tem por principal propósito analisar o Salão de Abril em dois 

momentos da sua história. No período em que o Salão foi liderado pela Sociedade 

Cearense de Artes Plásticas (SCAP) e na época em que a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza tomou para si a responsabilidade de realizá-lo. E, pesquisando a respeito do 

Salão de Abril nessas duas fases mencionadas, objetivamos perceber a importância do 

mesmo para o processo de legitimação da arte e dos artistas locais, como também sua 

influência no cenário artístico de Fortaleza. Nessa perspectiva, tentamos perceber os 

mecanismos que tornaram esse evento cultural um instrumento de política pública 

cultural. Para tal estudo utilizamos registros de memorialistas, matérias de jornais, 

catálogos de exposições, entrevistas publicadas. E, por meio do diálogo entre os 

materiais mencionados, compreender como se configurou a trajetória que tornou o 

Salão uma mostra tradicional no calendário artístico cearense. 

 

Palavras – Chave: Arte, Salão de Abril, Política Cultural. 

A pesquisa pela temática em questão é concernente ao interesse de se estudar e 

pensar sobre os espaços dedicados as exposições, bem como a própria produção 

artística, não apenas como lugares das artes, mas também como espaços que foram e 

são testemunhas de um período, que comunicam a respeito de contextos sociais, 

políticos e culturais. 

Os estudos sobre espaços artísticos e sobre os salões de artes, 

especificamente, são bem recentes, isto pelo fato destes só tomarem 

proporção a partir do momento que os teóricos da arte passaram a 

pensar a relação entre a arte e seus espaços de produção e reprodução, 

como elementos de importância para se compreender contextos sociais 

que rodeiam a produção artística. (NETO, 2011, p. 59) 

Os espaços de produções artísticas, da mesma forma como os museus históricos, 

podem ser ricos indicadores de múltiplos aspectos atrelados as questões sociais de um 
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lugar. Afinal, o que interessa mostrar? Quem se interessa em expor uma obra de arte? 

Como esses artistas são escolhidos? E quem terá acesso a essa produção? Essa produção 

artística possui alguma relação com a realidade da cidade? Por isso, para alcançarmos as 

finalidades da pesquisa proposta se faz preciso relacionar a história do Salão de Abril, 

seu início, sua trajetória com a história da própria cidade de Fortaleza, suas 

transformações, seus projetos de políticas culturais, sua busca pelo moderno e por uma 

maior visibilidade da sua arte e da sua cultura. 

O professor e pesquisador Gilmar de Carvalho ressalta, na apresentação de uma 

obra sobre o artista Mário Baratta, de autoria do Estrigas, que no início da década de 

1940, a necessidade de se construir uma Arte Ceará começava a se disseminar entre os 

artistas e intelectuais de Fortaleza. 

Início dos anos 40. O modernismo chegou tarde às nossas artes 

plásticas. Na literatura, já se podia falar de Maracajá, em 1929, e de 

outras manifestações que tentavam ajustar o passo com a Semana de 

22, como nacionalismo tenentes, com a denúncia das oligarquias, 

enfim, com o quadro que resultou na Revolução de 30. Nas artes 

plásticas, talvez por uma falta de tradição (ao contrário da literatura, 

onde contribuímos, nacionalmente com Alencar, Araripe Jr.) e de um 

mercado, a inda estávamos no pastiche de um certo modernismo de 

segunda mão. (ESTRIGAS, 2004, p. 07) 

Pelas palavras de Carvalho, notamos a preocupação que pairava em relação a 

criação de uma tradição referente às artes plásticas no Ceará. Era desejado que a cidade 

fosse reconhecida, nacionalmente, por seus artistas locais, da mesma forma como se 

fazia com a literatura. 

A partir desse contexto, nos remetendo a realidade cearense, cabe 

questionarmos: o que estava sendo feito para que a arte local fosse vista e reconhecida? 

Nesse momento é interessante analisar a necessidade de uma maior afirmação da arte 

local, contextualizando com aspectos e fatores outros pelo qual Fortaleza passava nessa 

época. Além da questão de Fortaleza já ser reconhecida por sua produção literária, no 

decorrer das primeiras décadas do século XX, a cidade passou por diversas 

transformações na sua estrutura urbana. Foi uma busca pela modernidade. E tais 

transformações, como a própria procura pelo moderno se refletiu na mentalidade e na 

cultura dos citadinos. O historiador Antônio Luiz Macêdo e Silva Filho, aborda o 
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processo de modernização experienciado por Fortaleza na década de 1940, o mesmo faz 

um apanhado das diversas mudanças ocorridas na cidade, ao longo de três décadas. 

Num arco de tempo relativamente curto (três décadas), um sem 

número de outras marcas foi gravado nos espaços da cidade: início da 

iluminação elétrica em casas comerciais e residências e introdução do 

bonde elétrico (1913); construção de uma rede de água e esgoto 

(finalizada em 1926); edificação do Excelsior Hotel – primeiro 

arranha – céu da cidade (1931); instalação da iluminação pública 

elétrica, em substituição ao antigo sistema à base de gás hidrogênio 

carbonado (1934 – 35); inauguração da rede de telefonia automática 

(1938); construção dos três grandes cinemas da capital – Majestic 

Palace (1917); Cine Moderno (1921); Cine Diogo (1940). A todos 

esses melhoramentos na estrutura funcional de Fortaleza, vieram 

somar-se outros fatores que modificariam sobremaneira o ritmo e as 

dimensões da cidade.  (SILVA FILHO, 2002, p. 116) 

As inovações tecnológicas que chegaram até a cidade de Fortaleza, provocaram, 

certamente, alterações no que diz respeito a cultura, aos costumes, aos valores sociais, 

aos gosto, ao consumo. E quando pensamos em consumo, não se restringe apenas a 

adquirir objetos materiais, mas o consumo cultural também. A construção dos cinemas, 

por exemplo, através do contato com produções cinematográficas internacionais, coloca 

em evidência essa tendência para uma transformação não só âmbito urbano e 

arquitetônico da cidade, mas como nas esferas social e cultural e das mentalidades.  

O primeiro Salão de Abril data do ano de 1943. Foi realizado pela União 

Estadual de Estudantes (UEE). É interessante ressaltar que a UEE criou o Salão de 

Abril, tanto para que os artistas mostrassem suas obras, como também por uma questão 

social. Esse evento cultural foi utilizado como instrumento de manifestação se 

sentimentos, posicionamentos em relação a realidade que permeava a cidade de 

Fortaleza no período em questão. 

Como manifestação da sua preocupação com a cultura, e chamando os 

artistas para tornar pública a sua produção estética, a UEE criou 

também como fonte de influência junto ao meio social, um salão de 

arte: O Salão de Abril. (ESTRIGAS, 2009, p. 27) 
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A primeira edição do Salão teve a presença de artistas pertinentes no que se 

refere a arte cearense, como por exemplo, Raimundo Cela, Antônio Bandeira, Mário 

Baratta, Aldemir Martins, Jean Pierre Chabloz, entre outros. Todos esses artistas 

tiveram certa participação não somente no plano artístico local, como também no plano 

nacional e até mesmo internacional3. 

A nona edição do evento que ocorreu no ano de 1953, já apresentou a 

participação da Prefeitura como patrocinadora. A SCAP nesse mesmo ano estava sob a 

presidência de Nilo de Brito Firmeza (Estrigas), e este fez suas articulações, para que o 

então prefeito, Paulo Cabral, colaborasse para a realização do Salão. 

Em 1953, a SCAP, contava com um bom trunfo. Paulo Cabral, amigo 

de todos nós, jovem de mente esclarecida, tinha sido eleito prefeito de 

Fortaleza. A ele fomos e resultou daí um acordo pelo qual a Prefeitura 

patrocinaria os prêmios e a montagem do Salão. Em troca, o mesmo 

seria aberto no dia treze de abril, dia do município, fazendo parte das 

comemorações oficiais da Prefeitura. Ainda por interferência do 

mesmo Paulo Cabral consegue-se o local para a mostra, que foi a sala 

térrea do prédio novo da Sul América Capitalização, bem junto à 

Praça do Ferreira (ESTRIGAS, 2009, p. 84) 

A citação mostra que o prefeito da época, Paulo Cabral, concordou em apoiar o 

Salão de Abril, patrocinando a montagem e a premiação dos artistas, porém, propôs que 

a realização da nona edição do evento fosse inaugurada dia treze de abril, para compor 

parte da programação das festividades do aniversário da cidade. A partir dessa questão 

podemos entender que o Salão de Abril já estava sendo visado pelos políticos como um 

evento importante para a visibilidade da arte e da cultura da cidade. Pois além de Paulo 

Cabral ter patrocinado a edição do Salão, o mesmo também teve a iniciativa de fazer 

tramitar um projeto de lei na Câmara dos vereadores, a fim de barganhar uma garantia 

de liberação de recursos para as edições anuais do Salão de Abril.  

Por iniciativa do Prefeito Municipal vai a Edilidade instituir os 

“Premios Município de Fortaleza” para o “Salão de Abril”, certame 

artístico que a Sociedade Cearense de Artes Plásticas promove 

anualmente em nossa capital com a colaboração dos pintores e 
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escultores não só do Ceará, mas de outros Estados visinhos. Nesse 

sentido o Sr. Paulo Cabral de Araújo enviou a Camara uma 

mensagem, acompanhada de um projeto de lei o qual foi levado ao 

conhecimento dos vereadores, na sessão de ontem daquele legislativo, 

cujos trabalhos foram presididos pelo Sr. Francisco Cordeiro, tendo 

como secretario o Sr. Paula Holanda. De acordo com o instituído 

projeto, ficam instituídos dois prêmios anuais de 3 mil cruzeiros para 

os dois melhores trabalhos apresentados por ocasião da notável 

exposição que anualmente a SCAP promove, alem de 4 mil cruzeiros 

como auxílio para instalação do certame. Considerado objeto de 

deliberação, o projeto do Prefeito Municipal foi encaminhado á 

Comissão de Finanças. (Projeto do prefeito à câmara – A sessão. 

Unitário. Fortaleza, 7 de abril de 1953. p. ?) 

leza, 7 de abril de 1953. p. ?) 

 

Por meio dessa matéria de jornal percebemos que foi criado um projeto de lei 

com a finalidade de regulamentar o auxilio financeiro da Prefeitura com relação as 

edições do Salão de Abril. É interessante pensar nas motivações que impulsionaram o 

prefeito a tomar essa postura. Será que ele era um individuo apreciador da arte? Será 

que ele acreditava na importância do desenvolvimento das iniciativas artísticas e 

culturais de Fortaleza? Outra questão a se refletir, é que a iniciativa do prefeito em 

apoiar a realização de um tradicional evento da cidade, poderia fazer, 

conseqüentemente, com que seu nome fosse visto com bom grado pelos artistas e 

intelectuais envolvidos nesse meio, valorizando, dessa forma, sua gestão e marcando 

seu nome da história da arte local. 

Não podemos esquecer que por trás do posicionamento do prefeito da cidade em 

apoiar o Salão de Abril, havia um individuo que se articulou pra isso acontecesse. 

Convém analisar a participação e o envolvimento do Estrigas com o Salão de Abril. Em 

entrevista com Gilmar de Carvalho, Estrigas relata: 

(...)eu tenho um envolvimento muito grande com o Salão de Abril. Eu 

participei do Salão de Abril em todos os níveis, de salão e de atuação. 

Participei como aluno do curso livre de desenho e pintura, participei 

concorrendo ao salão, participei como presidente da SCAP que 

organizava o salão, participei de sala especial, participei de júri, 
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participei em todas as realizações. Eu tenho um envolvimento afetivo 

com o Salão de Abril muito grande. (CARVALHO, 2009, p. 28) 

Através desse relato percebemos que o Salão de Abril tinha um valor afetivo 

para Estrigas. O mesmo teve toda uma vivência, uma trajetória desenhada na trajetória 

desse evento cultural. Para Estrigas o Salão era muito mais que um lugar de expor obras 

de artes, significava mais do que um local de trabalho. No Salão de Abril, Estrigas se 

identificava, é como se a história do Salão se entrelaçasse, confundindo-se com sua 

própria história de vida. Contudo, Estrigas tinha uma intencionalidade ao participar do 

Salão de Abril “em todos os níveis”. Será que ele se propunha a escrever sua história na 

história do Salão de Abril? Será que nele habitou o desejo de ser visto, mencionado, e 

lembrado como aquele que colaborou intensamente para a afirmação do Salão de Abril 

na cidade? Além de todas essas indagações expostas, cabe frisar que Estrigas via o 

Salão de Abril como trabalho relacionado a um projeto pessoal de vida. 

Outro material importante de ser analisado são os catálogos do Salão de Abril. O 

catálogo do ano de 1954, referente a décima edição do evento, traz um texto que 

expressa as ideologias das manifestações artísticas, apontando o salão juntamente com a 

SCAP, como responsáveis para o crescimento de tais ideologias: 

A arte é manifestação purificada dos sentimentos humanos. O homem 

começou a libertar-se do estado bárbaro quando sentiu, dentro de si, os 

primeiros impulsos artísticos. Colaborando com essa força de 

ascensão da mentalidade, estamos tentando, há vários anos, ante a 

diferença de uns e a ignorância de outros, trazer ao nosso meio um 

pouco daquilo que o poderia levar acima de si mesmo, levando-lhe a 

percepção de belezas eternas que não se apagam com os sentidos. 

Estamos no décimo Salão. São dez anos de persistência, de 

realizações, contra as quais os obstáculos foram imponentes. Não 

seriam as forças retrógradas, com suas negativas, suficientes para 

entravar a marcha da evolução na sua pujança renovadora. E assim 

fomos vencendo. A trilha foi se alargando e hoje é estrada aberta 

abrangendo espaço maior. Os frutos da compreensão foram surgindo 

pouco a pouco, integrando esses privilegiados no sentido mais exato 

de seres humanos. São marcos plantados na história do nosso 

progresso, no progresso da nossa cultura, na cultura da nossa 

inteligência. A SCAP continuará a girar no espaço artístico e será uma 

partícula do Universo imorredoiro da Arte. (Catálogo do Salão de 

Abril. Edição de 1954) 
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O texto de apresentação do catálogo da décima edição do Salão de Abril 

evidencia a trajetória do mesmo, as limitações superadas, e tudo em prol de uma 

ideologia. As palavras do texto defendem a ideia de que a arte é um canal de 

manifestações dos sentimentos humanos, e que essa mesma arte pode ser vista como um 

impulso ao progresso. Isso significa que o Salão, realizados pelos artistas da SCAP foi 

considerado um dos agentes que trouxe o progresso para a cultura cearense. Interessa 

refletir sobre lógica de progresso que permeava nas mentalidades dos indivíduos 

naquela época. Qual foi o progresso propiciado pelo Salão de Abril? Quais as melhoras 

sentidas na cidade por esse crescimento no que diz respeito as produções artísticas? Será 

que o Salão, juntamente com a SCAP, colaboraram para o fortalecimento de um 

sentimento de orgulho local entre os indivíduos cearenses? 

A SCAP assumiu a liderança do Salão de Abril até o ano de 19584, ano esse em 

que findou a SCAP e por conseqüência ocorreu uma pausa nas realizações do Salão. 

Convém pensar nos motivos que ocasionaram o fim do grupo. Será que foi por questões 

de estrutura, pela falta de recursos? 

Foi um belo Salão, com os elementos mais expressivos que, no 

momento, compunham nosso meio artístico. Foi também o salão 

despedida da SCAP, pois nenhuma terapêutica apareceu para curar-lhe 

o mal e salvar-lhe a vida. Barrica, que assumira a presidência da 

SCAP, ante o auto-afastamento do titular, tentou preservar os bens da 

mesma que havia sido despejada, colocando seus pertences, parte num 

sótão da Casa de Thomaz Pompeu, na Rua 24 de Maio, e parte em 

dependências da UFC. Com o tempo nada restou. (ESTRIGAS, 2009, 

p.100) 

A décima quarta edição do Salão de Abril foi a despedida da SCAP. Ao que 

parece, o grupo estava passando por dificuldades estruturais para continuar se mantendo 

e realizando suas atividades, onde uma dessas atividades é o próprio Salão de Abril. 

Barrica, que foi o presidente da SCAP nessa edição ainda articulou certa movimentação 

para preservar os materiais do grupo, porém, como destaca a citação, com o decorrer do 

tempo nada restou. 
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Para saber mais detalhes a respeito das edições do Salão de Abril sob o comando da SCAP, cf. 

ESTRIGAS, Nilo Firmeza. O Salão de Abril. La Barca: Fortaleza, 2009. 
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Esse “nada restou” diz respeito aos pertences da sociedade. Mas se formos 

refletir sobre as vivências que foram experienciadas pelos componentes da SCAP, 

certamente muito se permaneceu também. A organização, as produções, as edições do 

Salão de Abril foram símbolos de conquistas para esses indivíduos.  Todavia, cabe 

termos ciência de que outros aspectos, além da falta de recursos, contribuíram para o 

fim da SCAP. A própria relação que se configurou entre os artistas pode ter sido um 

fator que provocou uma crise no grupo. 

No final da década, em virtude da necessária intensificação das 

atividades, da alta do custo de vida, não acompanhado de um 

respectivo aumento de receita da instituição, tornou-se difícil a 

manutenção da SCAP e do próprio movimento artístico organizado. A 

própria ampliação do movimento artístico provocava dispersão nas 

aspirações e interesses, assim como posições contraditórias diante dos 

rumos do movimento. E, como ensina Pierre Bourdieu, alguns grupos, 

quando têm acesso ao reconhecimento e os “lucros simbólicos” vão 

apenas para um número restrito de participante, esses grupos tendem a 

entrar em crise. Como veremos mais adiante, essa concentração 

ocorreu nas premiações do Salão de Abril, ou melhor, no 

reconhecimento de alguns artistas. Também adverte Bourdieu sobre as 

diferenças sociais e escolares, notórias na SCAP que reunia operários 

e universitários, como provocadores de participação desigual nos 

lucros do capital simbólico e conseqüentemente geradoras de crises. 

(LIMA, 2008, p. 187) 

É reforçado a ideia de que o fator financeiro, o aumento no custo de vida 

provocou o fim da SCAP. Contudo, são evidenciados outros elementos geradores da 

crise da organização artística. O fato de a SCAP acolher pessoas de diferentes 

realidades sociais causou certa distinção entre os membros do grupo. Outra questão 

importante de ser destacada foram as premiações dos artistas no Salão de Abril, os 

reconhecimentos, as homenagens. E, se uns foram lembrados, outros foram esquecidos, 

enquanto alguns receberam aplausos homenagens, outros receberam criticas ou até 

passaram despercebidos. Lima (2008, p.1987) se apropria do conceito de distinção e do 

lucro do capital simbólico, do sociólogo Pierre Bourdieu, para analisar as desigualdades 

entre os artistas da SCAP. Desigualdades essas que são refletidas nas edições do Salão, 

por meio dos artistas selecionados, premiados e homenageados, como já foi 

mencionado. 
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Este efeito ideológico, produ-lo a cultura dominante dissimulando a 

função de divisão na função de comunicação: a cultura que une 

(intermediário de comunicação) é também a cultura que separa 

(instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo 

todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela 

sua distância em relação a cultura dominante. (BOURDIEU, 1998, p. 

11) 

No trecho citado o autor discute a cultura que une, comunica, como um 

mecanismo que também separa, diferencia. Pensando as relações proporcionadas e 

construídas pela SCAP e pelo Salão de Abril, podemos pensar essa movimentação 

artística como um campo de múltiplas sociabilidades. No início do presente trabalho foi 

colocado em pauta que Fortaleza carecia de um movimento que unisse e destacasse seus 

artistas, para assim se fortalecer a produção cultural da cidade. A SCAP surgiu com tal 

intencionalidade, de legitimar esse movimento em prol de uma maior comunicação 

entre os artistas. No entanto, ao nos apropriarmo-nos do conceito de distinção do 

sociólogo Bourdieu, podemos pensar a SCAP, e conseqüentemente o Salão de Abril, 

sendo este vinculado aquela, como um instrumento responsável pela aglutinação dos 

artistas, mas que em contrapartida provocou segregações. Ou seja, a SCAP, atuou no 

campo artístico da cidade como um espaço que possibilitou uma maior visibilidade no 

que se refere às produções artísticas da cidade. Isso não impede de ter existido seleções, 

escolhas, imposições de critérios, enfim, a SCAP também possuiu outra vertente. Uma 

arena geradora de tensões, conflitos, tradições e contradições.  

É importante atentarmos para a situação pelo qual a cidade passava no início da 

década de 1960, no que respeita aos aspectos artísticos e culturais. Muitos alegaram que 

ocorreu certa estagnação, e não foi apenas no campo das artes plásticas, mas que em 

outras manifestações culturais organizadas, também foram perceptíveis certa 

desarticulação e desmotivação. 

Nesse sentido, o campo cultural em Fortaleza no início da década de 

60 caracteriza-se pela morosidade. Ou seja, não é possível perceber 

posições inconciliáveis, lutando por espaços próprios dentro da cultura 

cearense. Se não chega a ocorrer ausência de produções artísticas, por 

outro lado, faltam movimentos ou fatos significativos na área. O 

momento nem de longe lembra a agitação dos anos 50, com o 

surgimento da Universidade do Ceará, as atuações da Sociedade 
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Cearense de Artes Plásticas – SCAP e do Grupo CLÃ de Literatura, 

entre outros. (BARBALHO, 1997, p. 104) 

Alexandre Barbalho, em sua dissertação de mestrado, pesquisou a criação da 

Secretaria de Cultura do Ceará. Para desenvolver tal pesquisa o mesmo fez uma 

contextualização da situação cultural do estado. A citação acima indica que o início da 

década de 1960 apresenta um contraste em relação a década anterior. Os movimentos 

artísticos organizados se faziam ausentes em Fortaleza. Mas afinal, o que pode ter 

acontecido? Os artistas não produziam mais? Não havia incentivo cultural? E de onde 

devia vir tal incentivo? 

E, a partir desse contexto, convém refletir sobre o lugar das artes plásticas no 

campo cultural da cidade. O que estava sendo pensado sobre essa situação de 

esfriamento? Os artistas estavam conformados com a ausência do Salão de Abril e das 

atividades da SCAP? Barbalho também aborda esse aspecto em seu trabalho. 

Nas artes plásticas, vamos encontrar alguns sinais de inconformismo e 

agitação, na tentativa de retomar o vigoroso movimento dos anos 50. 

Em fevereiro, um grupo oriundo da SCAP, e tendo como esta 

referência, cria uma nova organização denominada Seminário de Arte 

do Ceará (SAC). Estão à frente do grupo os artistas Zenon Barreto, 

João Maria Siqueira, Enéas Botelho, entre outros. O SAC tem como 

planos retomar o Salão de Abril, contando com o apoio da Secretaria 

de Educação do Município; dar cursos de História da Arte; instalar a 

“Galeria Permanente de Arte” no escritório de arquitetura STAR, de 

Enéas Botelho, idéia há muito acalentada pelo arquiteto; trazer 

conferencistas do sul do país; etc. (BARBALHO, 1997, p. 107) 

Percebemos que alguns artistas se mostraram insatisfeitos com a ausência das 

atividades artísticas da cidade. E como reflexo dessa insatisfação surgiu uma nova 

organização, o Seminário de Arte do Ceará (SAC)5, com a finalidade de se pensar 

mecanismos para o retorno da efervescência que havia na década de 1950. Interessa 

destacar que os ideais desses artistas, que estiveram a frente do SAC, além do desejo de 

retomar as edições do Salão de Abril, foi também a busca pela construção de novos 

                                                           
 

5
O Seminário de Arte do Ceará (SAC), conforme o trecho acima citado, consistiu em um grupo que tinha 

por principal propósito pensar em novos espaços artísticos em Fortaleza, especificamente no que era 
concernente as artes plásticas. Não temos conhecimento mais aprofundado à respeito desse 
movimente, haja vista que tivemos acesso a nenhuma documentação e bibliografia que abordasse mais 
sobre a ação do grupo. 
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lugares para a expansão das produções culturais. Foi colocado a importância dos cursos 

sobre História da Arte, a criação de uma Galeria de Arte permanente. Todos esses 

anseios comunicam que havia uma preocupação com a questão da formação em artes, 

do conhecimento na área. Era preciso lugares para as exposições, mas em contrapartida 

era necessário incentivar a formação dos artistas como uma forma de conscientização da 

valorização das tradições artísticas. Outra questão de considerável relevância é para o 

fato dos artistas contarem com o apoio da Secretaria de Educação do Município para o 

retorno do Salão de Abril. Mais uma vez a Prefeitura se mostra disposta a colaborar 

com o Salão. Através de tal contribuição por parte do município, cabe analisar as ações 

de cunho político que se configuram na história do Salão de Abril.  

Após as conversas, articulações, movimentações e inquietações, o Salão de Abril 

retorna, e dessa vez com maior apoio político, pois a Prefeitura Municipal passa a se 

responsabilizar pelas edições do Salão. 

Coube a Zenon Barreto dar o toque final e decisivo, para que tal 

acontecesse. Com Ernando Uchoa à frente da Secretaria de Educação 

e Cultura do Município, em 1964, o Salão de Abril reconquista seu 

espaço e sua missão de mostrar nossa arte e nossos artistas. Cumpriria, 

assim, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, o resgate de sua omissão 

com a arte quando, após a gestão de Paulo Cabral, como prefeito de 

Fortaleza, não mais destinou verba para o Salão de Abril o que o 

prejudicou sensivelmente e a própria SCAP. (ESTRIGAS, 2009, p. 

103) 

No ano de 1964 o Salão de Abril retoma suas atividades, e segundo o relato 

acima, reconquista seu lugar e sua missão em divulgar a arte cearense. De todo modo, é 

interessante ressaltar a interferência da Prefeitura nesse retorno. No mesmo relato, 

Estrigas afirma que a Prefeitura cumpria o resgate de sua omissão, ou seja, havia algum 

tempo que a mesma não destinava mais recursos para os gastos com o Salão, fator esse 

que impossibilitou sua continuidade.  

 Todavia, é interessante refletir sobre o período em que a Prefeitura 

passou a assumir o Salão de Abril. No ano de 1964, o país começou a viver a Ditadura 

Militar, e em contrapartida, como a cultura passou a ser vista e pensada? Barbalho 

(1997, p. 52) relaciona o regime militar como dando prosseguimento aos ideais 

propagados pelo Estado Novo, na década de 1930, ideais esses de uma cultura nacional, 

que evidencia a identidade brasileira. E, ao que parece, o Ceará também buscou 
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acompanhar essa mesma ideologia, construindo e intensificando políticas públicas 

culturais. 

Por outro lado, as esferas oficiais começam a assumir cada vez mais 

espaço. A prefeitura, através da Secretaria de Educação, não só 

mantém já destacada na área, como anuncia seu esforço para o ano de 

1965. E a SEC anuncia que abrirá novos horizontes para a cultura no 

Ceará, na tentativa de que o Estado passe a figurar ao lado dos grandes 

centros culturais do país. (BARBALHO, 1997, p. 109) 

O trecho acima referencia que tanto a esfera municipal quanto a estadual 

passaram a investir com mais força na vida cultural, tendo como propósito projetar, com 

destaque, o Ceará no panorama cultural do Brasil. Vale mencionar o papel da Prefeitura, 

por meio da Secretaria de Educação, sendo esta a responsável pela volta do Salão de 

Abril. A partir desse contexto, podemos pensar que o retorno do Salão não foi apenas 

resultado do desejo dos artistas que se movimentaram com tal intenção, mas houve 

intencionalidades e interesses políticos relacionados a isso.  

 A respeito da volta do Salão, no ano de 1964, propriamente falando, 

convém analisar como esse acontecimento, de considerável relevo para a vida artística 

da cidade, repercutiu na imprensa. Afinal, o que se falou do ressurgimento do Salão de 

Abril? O que se esperava de tal evento? Que importância representou para os artistas do 

Ceará, tanto os mais antigos, como os mais jovens? 

Que significado tiveram os famosos Salões de Abril – Mário Baratta, 

Barrica, Aldemir Martins e Barboza Leite, entre outros participantes. 

Projeção desses artistas no cenário abrasileiro das artes plásticas – A 

Prefeitura Municipal de Fortaleza e a Universidade do Ceará 

promovem a restauração do movimento abrilista de 1945 – Zenon, 

Nearco, Estrigas, Chabloz e outros idealistas ativam os preparativos 

do próximo Salão de Abril – Formada a Comissão de Julgamento e 

Seleção dos trabalhos – Objetivos desse certame artístico. 

(NASCIMENTO. F.S. Artistas Plásticos do Ceará reorganizam o 

Salão de Abril. O Povo. Fortaleza, 14 e 15 de março de 1964. p. 15) 

 

Através desse fragmento da matéria citada, notamos que a imprensa menciona a 

importância das exposições do Salão de Abril, para uma maior legitimação dos artistas 

locais, em âmbito nacional. E mais uma vez o nome da Prefeitura é mencionado, por 
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promover a reabertura do movimento “abrilista”. Contudo, a Universidade do Ceará 

também é citada como responsável pelo evento. Quais seriam as razões dessa parceria? 

Será que dois públicos juntos tinham mais forças, conseguiriam atingir seus ideais em 

comum com mais êxito? Dando continuidade a abordagem da imprensa local, 

analisamos uma matéria que expõe a participação do Município e sua contribuição para 

a história do Salão de Abril. 

Na administração de Paulo Cabral essas mostras coletivas e 

públicas passaram a ter a denominação de “Salão Municipal de 

Abril”, tendo esse período se revestido de uma animação 

somente equiparável ao entusiasmo dominante nos primeiros 

Salões. Daquela época a esta parte, nenhum prefeito procurou 

prestigiar esse empreendimento artístico anual, permanecendo 

esse clima de desapreço e completa indiferença aos nossos 

artistas plásticos até bem pouco, quando a Universidade do 

Ceará resolveu tomar a si a tarefa de reabilitar todos esses 

valores dispersos, procurando, congregá-los sob o teto do seu 

Museu de Arte. Agora, na administração do general Murilo 

Borges, o Sr. Secretario Municipal da Educação e Cultura, se 

propôs reativar esse movimento cultural e artístico, conciliando 

a reorganização do Salão de Abril a artistas plásticos da 

expressão de Zenon Barreto e Nearco Araújo, nomes que se 

afirmam pela soma de serviços já prestados a arte em nosso 

Estado. (Apoio do Município. O Povo. Fortaleza, 14 e 15 de 

março de 1964. p. 15) 

Notamos que a matéria destacada fez um apanhado do apoio que a Prefeitura 

destinava ao Salão de Abril, durante o período da gestão de Paulo Cabral, como também 

da importância desse mesmo apoio para o entusiasmo que permeou nas primeiras 

edições. E, novamente foi ressaltado o trabalho conjunto entre a Prefeitura, através da 

Secretaria de Educação e Cultura com a Universidade do Ceará. O interessante é que o 

fato da Prefeitura retomar essa política de patrocinar os Salões foi visto como uma 

reparação ao descaso que houve anteriormente, quando os prefeitos, sucessores de Paulo 

Cabral, passaram a não colaborar mais com o Salão. 

Em síntese, nosso trabalho teve como principal propósito perceber os 

significados que o Salão de Abril foi adquirindo no decorrer da sua trajetória, como a 

inserção das intervenções políticas sofridas por meio dos patrocínios públicos. Será que 

o Salão de Abril se tornou um espaço de uma arte publicamente institucionalizada? 

Certamente não conseguimos abranger todas as questões envolvidas, possivelmente 

notaremos lacunas a serem preenchidas.  
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O “SERVIÇO DAS ARMAS”: PATENTES E MILITARES NA CAPITANIA 

DO RIO GRANDE SOB O REINADO JOSEFINO. (1750-1777) 
 

André Fellipe dos Santos1 

“[...]Fasso[sic:faço] saber aos que esta minha carta patente virem q p[por] 

q.
to

[quanto] se acha vago o posto de Capitão de Infantaria da 

ordenansa[sic:ordenança] da Ribr.
a
[Ribeira] de Mopebu[sic:Mipibú] nove legoas 

diztante desta Cid.
e
[cidade] por se alzentar João Barboza de Goiz para a Ribr.

a
 das 

Piranhas, q exercia nobreza, capacidade, e expriencia[sic:experiência] militar, e como 

todos estes requizitos comcorrem na pessoa de Antonio de Payva da Rocha e estar 

servindo de Alferes na Companhia de M.
el
[Manoel] de Paiva da Rocha com louvavel 

procedim.
to

[procedimento] no [1 palavra] obrando então q lhe foi encarregado pellos 

seos officiais mayores com m.
ta

[muita]
 
satisfação, valor e obediência, e p em verdade q 

daqui em diante se haverá da mesma forma conforme a confirmação q fasso de Sua 

pessoa; Hey por bem de o prover como pella prez.
te
[presente] o provo no referido posto 

de Cap.
am

[Capitão] da Infantaria da ordenansa da d.
a
[dita] Ribr.

a
 do Mopebu[...]”

2
 

 

Introdução 

A confirmação das patentes militares, concedidas pelos capitães-mores no 

período colonial, era necessária, pois com ela era possível o solicitante galgar uma 

carreira no serviço das armas e na burocracia da Coroa Portuguesa naquele mundo de 

Antigo Regime. O que se observa na documentação referente à capitania do Rio Grande 

é que os militares que atuavam nessa região solicitavam uma confirmação régia, 

reforçando, portanto, a submissão à Coroa e busca de seus objetivos de ascensão social.  

Este artigo tem por objetivo analisar, a partir do estudo de cartas patentes, a 

configuração militar na capitania do Rio Grande, observando os cargos distribuídos, 

bem como aonde essas patentes se concentravam. Observando a estruturação desse 

documento, bem como a possibilidade de uma construção de perfil e trajetória dos 

“homens d’armas” estudados.  

Trata-se de militares, pelas observações feitas, que pertencem a grupos de 

ordenança. Os documentos utilizados estão localizados no Arquivo Histórico 

                                                           
 

1
Bolsista de Ações Acadêmicas Integradas (PROEX/UFRN); artigo orientado pelo Profº Drº Lígio José 

Maia (DEH/UFRN) 
2
Requerimento do sargento-mor Antonio de Paiva da Rocha ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de capitão de infantaria das Ordenanças da Ribeira de Mopebu. 
AHU_ACL_CU_018,Cx.6, D.358. 
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Ultramarino (AHU-RN), e situado no período do reinado de D. José (1751-1777). Deve-

se levar em consideração de que nessa temporalidade (pós Guerra dos Bárbaros), a 

capitania do Rio Grande já se encontrava num certo nível de estabilidade em relação aos 

conflitos com os indígenas. 

Trata-se de um estudo inicial, em boa medida, ainda inédito na historiografia 

norte riograndense, tendo em vista que não há trabalhos que se foquem a analisar os 

cargos militares na capitania do Rio Grande, no período colonial.  

 

As tropas militares no contexto do Rio Grande colonial. 

O controle social e político de uma capitania exigiam da Coroa práticas 

especializadas, aonde são possíveis mercês e uma série de políticas e comportamentos 

em que se encaixam o organismo militar e os homens inseridos nesse contexto. A 

ameaça de invasões estrangeiras, a defesa contra os indígenas rebeldes, o 

estabelecimento da ordem na colônia reforçava a presença e importância desse grupo na 

sociedade colonial. Nesse sentido o “Serviço das Armas”, desde a gestação da 

sociedade colonial, esteve ligado a um sistema que serviu de base para sustentação da 

monarquia portuguesa na modernidade, com mercês, privilégios, isenções, etc.3  

Observa-se, em cada uma das partes do ultramar português, que as organizações 

militares adquiriram características diferentes no que diz respeito à organização 

militar.4 As tropas que serviram durante o período colonial foram apenas uma parte da 

estruturação militar portuguesa. No decorrer da História, John Keegan classifica que há 

seis tipos principais em que os homens podem se organizar militarmente: o guerreiro, o 

mercenário, o escravo, a tropa regular, a milícia, e o recruta.5 

Tratando-se da organização militar no contexto das Capitanias do Norte, em 

especial na zona açucareira, nota-se a presença de três tropas em especial, a saber:  

“[...]pela tropa de linha, ou regular, que corresponde ao exército 

profissional e burocrático português; pelas milícias, o conjunto de 

tropas auxiliares de reserva, gratuitas, de serviço voluntário; e pelas 

                                                           
 

3
SILVA, 2000; GOMES, 2010  

4
GOMES, 2010 

5
KEEGAN, 1995 
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ordenanças, o agrupamento dos homens restantes em idade militar de 

cada freguesia.”
6
 

As tropas regulares ou simplesmente “tropas pagas” tinham um caráter de 

atuação permanente, profissional e pagas. Segundo Silva, essas tropas concentravam-se 

em especial em centros urbanos, em povoações cuja influência política era maior, além 

de guarnecerem fortalezas. Trata-se de uma tropa no qual o recrutamento era 

obrigatório. O perfil dos homens que compunham esse grupo militar eram solteiros e 

das mais baixas camadas sociais: vadios e criminosos, oficiais sem emprego ou sem 

renda. O ingresso a essas tropas se dava de maneira subversiva sobre as camadas 

inferiores. Por se tratar de uma tropa profissional, essas serão as primeiras a se deslocar 

para as regiões conflituosas, como se observa na Guerra dos Bárbaros. Em relação à 

manutenção dessas tropas Gomes informa que: 

“Diante da impossibilidade ou indisposição da Cora e das câmaras em 

arcar com as despesas de manutenção das tropas regulares, o 

investimento na mobilização e manutenção de efetivos pagos ficou 

restrito a regiões estratégicas e momentos de declarada tensão. Com a 

comunicação da descoberta do ouro na região das Minas Gerais na 

década de 1690, por exemplo, foram criadas companhias de Dragões 

de Cavalaria, formadas por soldados recrutados em Portugal, para 

reforçar o controle régio sobre a região e diminuir o poder e 

participação dos terços de milícias e ordenanças comandados pelos 

poderosos locais.”
7
 

Milícias e as tropas de ordenança diferenciam-se das tropas regulares por serem 

de caráter local, ou seja, eram grupos locais que se organizam militarmente. As milícias 

aparecem como um conjunto de tropas auxiliares, gratuitas e de serviço voluntário. As 

tropas milicianas concentram-se, sobretudo, nas principais vilas da zona açucareira e 

também nas vilas sertanejas, a partir do século XVIII.8 A composição dessas tropas se 

dava de forma bastante seletiva, eram homens que, de maneira geral, ocupavam uma 

mesma categoria étnica e social.  

A participação nessas tropas era condicionada a renda suficiente, por parte do 

ingressante, para manter-se com armamentos e fardamentos, além do sustento dos 

                                                           
 

6
SILVA, 2003 p.142 

7
GOMES, 2010 p.107 

8
SILVA, 2003 
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demais integrantes dessas tropas, visto que elas não eram remuneradas. A presença 

desses homens considerados respeitados, abonados, trouxe às milícias um prestígio e 

status social para quem dela participasse. Boxer aponta que essas milícias consistiam 

em terços e companhias de infantaria e cavalaria, que se organizavam de acordo com a 

classe ou cor dos indivíduos.9 

Essas tropas, assim como as tropas regulares, também participaram de 

deslocamentos. No caso das milícias esses são empreendidos pelos terço (na Guerra do 

Açu, por exemplo, os henriques e camarões deslocaram-se para a região do conflito). 

Essa característica ‘volátil’ das milícias irá ‘justificar’ a maioria dos integrantes serem 

compostos por homens solteiros, além de reforçar a sua atuação regional. 

Já em relação às ordenanças, observa-se que a criação dos corpos em Portugal 

deve-se a tentativa de reformar a antiga organização militar medieval. Esses 

encontraram resistência frente à população masculina portuguesa, pois sua maneira de 

arregimentá-los rompia com a tradição medieval “de que a obrigação de 

comparecimento a esse tipo de serviço só se justificava em caso de invasão do reino.”10 

O Alvará de ordenanças de 7 de agosto de 1549, determinava que todos os homens 

livres entre 20 e 65 anos deveriam possuir armas “à sua fortuna e estatuto social e 

prestar exercícios aos domingos em corpos de ordenança formados nas localidades” Ou 

seja, era um serviço obrigatório, porém sem ser remunerado. Essa publicação demonstra 

a carência de “homens d’armas” em Portugal, situação que se refletia nas demais 

colônias.11 

Nesse sentido, as ordenanças foram organizações que se formaram localmente; 

deveriam ser organizadas em terços, companhias e esquadras. Um terço era composto 

por aproximadamente 2500 homens. Esses eram divididos em 10 companhias que por 

sua vez eram formadas por 10 esquadras que possuíam 25 homens cada. Cada terço era 

comandado por um capitão-mor de ordenança. A eleição desses por parte da câmara só 

ocorria em caso de ausência de senhores da terra, ou se esses senhores não morassem na 

terra, ou ainda se o rei não nomeasse ninguém para o posto.12  

                                                           
 

9
BOXER, 2002 

10
Para maiores informações sobre o contexto do surgimento das ordenanças ver GOMES, 2010 

11
RODRIGUES, 1994 

12
GOMES, 2010 



 

  147 

 

Cada capitão-mor de ordenança escolhia os seus oficiais auxiliares (sargento-

mor, alferes). Sobre as eleições desses cargos oficiais, Costa aponta que deveriam ser 

obrigatoriamente preenchidos por “pessoas principais da terra”, respeitando assim a 

organização hierárquica lusitana.13 No Rio Grande observa-se nas cartas patentes 

expressões referentes aos oficiais como homens abonados, afazendados, homem nobre, 

de conhecida nobreza, das principais famílias, reforçando, portanto, o prestígio por 

quem o exercia. 

Com isso, nota-se na criação das tropas de ordenanças um caráter de 

reformulação, a fim de atender as necessidades militares da Coroa de forma mais 

organizada, disciplinada, e sem deixar que esta não tivesse o controle sobre esta 

organização. As cartas patentes, e as requisições de sua confirmação reforçam esse 

controle, além de nos mostrar uma parte do perfil dos oficiais de ordenança. 

 

As Cartas Patentes e o panorama militar no Rio Grande 

Dentro da análise das patentes é preciso definir de que tropas os documentos se 

tratam. Alguns aspectos levam a crer que são de ordenança: em primeiro lugar, essas 

tropas não são pagas, em algumas dessas cartas existem a expressão “não haverá soldo 

algum da Real Fazenda”, ou seja, não há despesas com esses oficiais; outro aspecto é o 

próprio termo ordenança que aparece em suas patentes (sargento-mor de infantaria das 

Ordenanças, coronel do Regimento de Infantaria das Ordenanças). Assim, abordar-se-á 

esses cargos tratando-se de um oficialato de ordenanças. 

Segundo Bluteau, a carta patente é um documento em “que o superior declarava 

que dava licença ao seu súdito” para “exercitar algum ofício.”14 O superior, no caso das 

patentes analisadas, é o capitão-mor da capitania do Rio Grande. Trata-se de 

documentos padronizados, aonde se pode observar algumas informações referentes ao 

perfil e trajetória dos escolhidos. No trecho a seguir, da carta patente de Francisco da 

Costa Vasconcellos observamos esses aspectos anteriormente citados: 

“João Coutinho de Bargança[sic:Bragança], Cappitão Mor da Cidade 

do Natal Cappitania do Rio Grande do Norte, a cujo cargo está o 

Governo della, por S.[Sua] Mag.
e
[Majestade] Fidelliçima que Deus 

                                                           
 

13
COSTA, 2005 

14
BLUTEAU, 1712 
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Goarde &
tc
 [etc]. Faço saber, aos que esta minha carta patente virem, 

que porquanto se acha vago o posto de Coronel de Cavalaria do 

Regimento desta [...] e com effeyto nomearão entre os quais foy hum 

delles, Françisco da Costa de Vasconçellos, Capitão do mesmo 

Regimento, huma das principais pessoas desta Cappitania, e dos mais 

afazendados della; por tal, e por me constar por documentos, que me 

aprezentou, haver servido nas tropas pagas da Cidade da Parahiba de 

Soldado da mesma, e nesta e no dito Regimento actualmente tem 

exercido de Capitão de huma das Companhias delle, das honze que 

este se compoem, e no Sennado da Camara desta Cidade ocupado os 

melhores lugares della, como sejão, o de Juis ordinr.º[ordinário], e 

outros mais que me consta ter servido com muyta satisfação, e Zello 

do Real Serviço, sempre com louvável procedimento, e melhor 

obediência em tudo quanto por mim, pellos meus antecessores, e seus 

offiçiaes mayores, lhe tem sido emcarregado pertençente ao serviço e 

por esperar delle que daqui em diante, se haverá da mesma maneira, 

em muyto como deve a boa confiança que faço ao servisso de Sua 

pessoa.”(grifos meus)
15

 

 A análise dessas cartas patentes permite-nos recolher informações 

relevantes, a presença do Capitão-mor da capitania, responsável por distribuir essas 

patentes, bem como a razão pela qual o cargo se acha vago e o seu antecessor. Outra 

informação importante presente nas patentes é o que diz respeito ao ‘beneficiado’, 

podendo assim traçar um pouco do perfil dos oficiais indicados, as trajetórias desses 

indivíduos, quem eram e aonde serviram. No geral, são homens que já eram 

reconhecidos e influentes na sociedade e que já tiveram alguma experiência militar tal 

como registra a carta anterior sobre o Coronel de Cavalaria Francisco da Costa de 

Vasconcelos que antes de receber a patente em questão consta “haver servido nas tropas 

pagas da Cidade da Parahiba de Soldado da mesma, e nesta e no dito Regimento 

actualmente tem exercido de Capitão de huma das Companhias”. Abril escreve que o 

estudo dessas patentes nos ajuda a “perceber a importância de uma trajetória 

administrativa em colônias: dos caminhos que um indivíduo constrói ao longo do ofício 

em que está encarregado.”16  

                                                           
 

15
AHU_ACL_CU_018, Cx. 7, D. 421: Requerimento de Francisco da Costa de Vasconcelos ao rei [D. José] 

pedindo confirmação de carta patente do posto de coronel de cavalaria do Regimento da Cidade de 
Natal, passada pelo capitão-mor João Coutinho de Bragança 
16

ABRIL, 2010 
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A partir da análise dessas 19 cartas patentes constroem-se os seguintes quadros: 

 

Quadro 1 - Distribuição de Cartas Patente na Capitania do Rio Grande no reinado 

josefino. 

Favorecido Patente Local Ano Capitão Mor 

Manuel Coelho 
Serrão 

Capitão de Infantaria Ribeira do 
Potengi 

1751 Francisco Xavier de 
Miranda Henriques 

Gaspar de Paiva 
Baracho 

Capitão de Infantaria Ribeira de 
Goyaninha 

[anterior 
a 1751] 

Francisco Xavier de 
Miranda Henriques 

Antonio de Paiva 
da Rocha 

Capitão de Infantaria Ribeira do 
Mopebu 

1740 Francisco Xavier de 
Miranda Henriques 

Bernardo de 
Faria e Freitas 

Capitão de cavalos Ribeira do 
Cunhaú 

1742 Francisco Xavier de 
Miranda Henriques 

Maximiliano 
Pereira Torres 

Sargento-Mor Ribeira do 
Potengi 

1750 Francisco Xavier de 
Miranda Henriques 

João Gonçalves 
de Melo 

Coronel do Regimento de 
Cavalaria 

Ribeira do 
Seridó 

1751 Pedro de 
Albuquerque e Melo 

Gonçalo Freire 
zde Amorim 

Coronel do Regimento de 
Infantaria 

Capitania do 
Rio Grande 

1752 Pedro de 
Albuquerque e Melo 

Sebastião Dantas 
Correia 

Tenente-Coronel do 
Regimento de Cavalaria 

Ceará Grande 1751 Pedro de 
Albuquerque e Melo 

Antonio de Paiva 
da Rocha 

Sargento-Mor de Infantaria Cidade do 
Natal 

1754 Pedro de 
Albuquerque e Melo 

João Francisco 
Ribeiro 

Capitão de Cavalaria Capitania do 
Rio Grande 

 Pedro de 
Albuquerque e Melo 

Jerônimo Cabral 
de Macedo 

Sargento-Mor de Cavalaria Ribeira do Açu 1755 Pedro de 
Albuquerque e Melo 

David Dantas de 
Faria 

Coronel de Cavalaria Ribeira do Açu 1756 Pedro de 
Albuquerque e Melo 

Alexandre 
Rodrigues da 
Cruz 

Coronel de Cavalaria Ribeira do 
Seridó 

1755 Pedro de 
Albuquerque e Melo 

Cipriano Lopes 
Galvão 

Coronel de Cavalaria Ribeira do 
Seridó 

1758 João Coutinho de 
Bragança 

Francisco da 
Costa de 
Vasconcelos 

Coronel de Cavalaria Cidade do 
Natal 

1759 João Coutinho de 
Bragança 

José da Costa de 
Carvalho 

Capitão de Cavalos Ribeira do Açu 1758 João Coutinho de 
Bragança 

Sebastião Dantas 
Correia 

Tenente-Coronel de Cavalos Cidade do 
Natal 

1755 João Coutinho de 
Bragança 

Manuel Antonio 
das Neves 

Capitão de Cavalos Ribeira do 
Seridó 

1755 João Coutinho de 
Bragança 

Francisco 
Ferreira Souto 

Capitão de Cavalos Ribeira do 
Mossoró 

1758 João Coutinho de 
Bragança 

(Fonte: AHU_ACL_CU_018, Cx. 7, Cx. 6, D. 351; Cx. 6, D. 357; Cx. 6, D. 358; Cx. 6, D. 359; Cx. 6, 

D. 368; Cx. 6, D. 369; Cx. 6, D. 370; Cx. 6, D. 383; Cx. 6, D. 386; Cx. 6, D. 387; Cx. 6, D. 396; Cx. 7, 

D. 397; Cx. 7, D. 406; Cx. 7, D. 420; Cx. 7, D. 421; Cx. 7, D. 423; Cx. 7, D. 424; Cx. 7, D. 427; Cx. 7, 

D. 428.) 

 

No quadro 1,  observa-se um levantamento geral das informações contidas 

nessas patentes (o nome do favorecido, a patente em questão, o local em que foi 
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designado, bem como o ano e o Capitão Mor). Como já foi dito anteriormente, essas 

patentes foram distribuídas pelos capitães-mores da capitania do Rio Grande em um 

período que vai de 1740 a 1759.. 

Quadro 2 - Distribuição quantitativa das patentes 

Patente Quantidade 

Capitão de Cavalos 4 

Coronel de Cavalaria 4 

Capitão de Infantaria 3 

Capitão de Cavalaria 1 

Tenente-Coronel de Cavalos 2 

Sargento-Mor 1 

Sargento-Mor de Cavalaria 1 

Coronel de Regimento de Infantaria 1 

Coronel de Regimento de Cavalaria 1 

Sargento-Mor de Cavalaria 1 

TOTAL 19 

(Fonte: AHU_ACL_CU_018, Cx. 7, Cx. 6, D. 351; Cx. 6, D. 357; Cx. 6, D. 358; Cx. 6, D. 359; Cx. 6, 

D. 368; Cx. 6, D. 369; Cx. 6, D. 370; Cx. 6, D. 383; Cx. 6, D. 386; Cx. 6, D. 387; Cx. 6, D. 396; Cx. 7, 

D. 397; Cx. 7, D. 406; Cx. 7, D. 420; Cx. 7, D. 421; Cx. 7, D. 423; Cx. 7, D. 424; Cx. 7, D. 427; Cx. 7, 

D. 428)   
 

Outro dado interessante, que aparece no quadro 2, é a disposição dessas patentes, 

nota-se que, em sua maioria, são oficiais designados para tropas de cavalaria. Na 

estratégia militar, a cavalaria tem um papel fundamental, participando de ações tanto 

ofensivas quanto defensivas, utilizando-se de sua mobilidade e do choque. 

Quadro 3 - Distribuição das patentes por localidade 

Localidade Quantidade 

Ribeira do Seridó 4 

Ribeira do Açu 3 

Cidade do Natal 3 

Ribeira do Potengi 2 

Capitania do Rio Grande 2 

Ribeira de Goyaninha 1 

Ribeira do Cunhaú 1 

Ribeira do Mopebu 1 

Ribeira do Mossoró 1 

Ceará Grande 1 

TOTAL 19 

(Fonte: AHU_ACL_CU_018, Cx. 7, Cx. 6, D. 351; Cx. 6, D. 357; Cx. 6, D. 358; Cx. 6, D. 359; 
Cx. 6, D. 368; Cx. 6, D. 369; Cx. 6, D. 370; Cx. 6, D. 383; Cx. 6, D. 386; Cx. 6, D. 387; Cx. 6, D. 
396; Cx. 7, D. 397; Cx. 7, D. 406; Cx. 7, D. 420; Cx. 7, D. 421; Cx. 7, D. 423; Cx. 7, D. 424; Cx. 
7, D. 427; Cx. 7, D. 428)  

Na representação do quadro 3, nota-se a distribuição dessas patentes por 

localidades. As informações contidas nessa tabela nos levam a alguns questionamentos, 

como: por que a Ribeira do Seridó recebeu a maioria a patentes? Mais uma vez cabe 

salientar que se trata de informações recolhidas em apenas 19 documentos e que estes 
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estão disponíveis no AHU-RN, o aprofundamento desse estudo pode possibilitar outra 

configuração desses quadros. Outra questão que surge ao observar esse quadro é o por 

do capitão-mor do Rio Grande deu uma carta patente para um regimento no Ceará 

Grande? 

Considerações finais 

 

Este trabalho teve o objetivo de abordar um documento pouco explorado na 

historiografia: as cartas patentes. Pôde-se notar que essas cartas patentes são 

documentos padronizados, contendo informações que, com cruzamento de dados com 

outras fontes, permite o traçado do perfil desses oficiais, além de características 

militares e políticas da capitania do Rio Grande. 

Trata-se de uma abordagem inicial que será aprofundada posteriormente, tal 

estudo permite-nos atentar para as possibilidades do estudo das cartas patentes, além de 

uma contribuição para a construção de uma História Militar do Rio Grande do Norte. 

Trata-se de um trabalho que carece de fontes e referências bibliográficas.  

 

Fontes 

Carta patente do [capitão-mor do Rio Grande do Norte] Francisco Xavier de Miranda 

Henriques, provendo Manuel Coelho Serrão no posto de capitão de Infantaria das 

Ordenanças do Regimento da Ribeira do Potengi de que é coronel Teodósio Ferreira de 

Amorim. 11 de Março de 1751. AHU-RN (Arquivo Histórico Ultramarino, documentos 

avulsos da Capitania do Rio Grande do Norte) Cx. 6, D. 351. 

 

Requerimento de Gaspar de Paiva Baracho ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de capitão de infantaria das Ordenanças da Ribeira da Goianinha, 

do regimento de que é coronel Teodósio Ferreira de Amorim, passada pelo capitão-mor 

Francisco Xavier de Miranda Henriques. 12 de outubro [ant. 1751]. AHU-RN Cx.6 D. 

357. 

 

Requerimento do sargento-mor Antonio de Paiva da Rocha ao rei [D. José] pedindo 

confirmação de carta patente do posto de capitão de infantaria das Ordenanças da 

Ribeira de Mopebu, de que é coronel Teodósio Ferreira de Amorim, passada pelo 
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capitão-mor Francisco Xavier de Miranda Henriques. 12 outubro [ant. 1751]. AHU-RN 

Cx.6, D. 358. 

 

Requerimento de Bernardo de Faria e Freitas, ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de capitão de cavalaria da Ribeira de Cunhaú, do regimento de 

que é coronel Manuel Teixeira Casado, passada pelo capitão-mor Francisco Xavier de 

Miranda Henriques. 12 de outubro [ant. 1751]. AHU-RN Cx.6 D. 359. 

 

Requerimento de Maximiliano Pereira Torres ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de sargento-mor do Regimento de Infantaria das Ordenanças da 

Ribeira do Potengi, passada pelo capitão-mor Francisco Xavier de Miranda Henriques. 

18 de julho [ant. 1753]. AHU-RN Cx.6, D. 368. 

 

Requerimento de João Gonçalves de Melo ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de coronel do Regimento de Cavalaria da Ribeira do Seridó, 

passada pelo capitão-mor Pedro de Albuquerque e Melo. 21 de julho [ant. 1753] AHU-

RN Cx.6, D. 369. 

 

Requerimento de Gonçalo Freire de Amorim ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de coronel do Regimento de Infantaria das Ordenanças do Rio 

Grande do Norte, passada pelo capitão-mor Pedro de Albuquerque e Melo. 3 de 

Setembro [ant.1753]. AHU-RN Cx.6, D. 370. 

 

 

Requerimento de Sebastião Dantas Correia ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de tenente-coronel do Regimento de Cavalaria do Rio Grande do 

Norte, passada pelo capitão-mor Pedro de Albuquerque e Melo. 2 de Dezembro 

[ant.1754]. AHU-RN Cx.6, D. 383. 

 

Requerimento de Antonio de Paiva da Rocha ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de sargento-mor de infantaria das Ordenanças da Cidade de 

Natal, passada pelo capitão-mor Pedro de Albuquerque e Melo. 10 de Dezembro [ant. 

1754]. AHU-RN Cx.6, D. 386. 
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Requerimento de João Francisco Ribeiro ao rei [D. José] pedindo confirmação de carta 

patente do posto de capitão de cavalaria do regimento de que e coronel Manuel Teixeira 

Casado, passada pelo capitão-mor Pedro de Albuquerque e Melo. 10 de Dezembro [ant. 

1754]. AHU-RN Cx.6, D 387. 

 

Requerimento de Jerônimo Cabral de Macedo ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de sargento-mor de cavalaria do Regimento da Ribeira do Açu, 

passada pelo capitão-mor Pedro de Albuquerque e Melo. 26 de Agosto [ant. 1756]. 

AHU-RN Cx.6, D. 396. 

 

Requerimento de David Dantas de Faria ao rei [D. José] pedindo confirmação de carta 

patente do posto de coronel de cavalaria do Regimento a Ribeira do Açu, passada pelo 

capitão-mor Pedro de Albuquerque e Melo. 26 de Agosto [ant. 1756] AHU-RN Cx. 7, 

D. 397. 

 

Requerimento de Alexandre Rodrigues da Cruz ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de coronel de cavalaria da Ribeira do Seridó, passada pelo 

capitão-mor Pedro Albuquerque e Melo. 18 de Outubro [ant.1757] AHU-RN Cx. 7, D. 

407. 

 

Requerimento de Cipriano Lopes Galvão ao rei [D. José] pedindo confirmação de carta 

patente do posto de coronel de cavalaria do Regimento da Ribeira do Seridó, passada 

pelo capitão-mor João Coutinho de Bragança. 27 de Julho [ant. 1759]. AHU-RN Cx. 7 

D. 420. 

 

Requerimento de Francisco da Costa de Vasconcelos ao rei [D. José] pedindo 

confirmação de carta patente do posto de coronel de cavalaria do Regimento da Cidade 

de Natal, passada pelo capitão-mor João Coutinho de Bragança. 28 de Julho [ant.1759]. 

AHU-RN Cx. 7 D. 421. 

 

Requerimento de José da Costa de Carvalho ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de capitão de cavalos do Regimento da Ribeira do Açu que é 

coronel David Dantas Faria, passada pelo capitão-mor João Coutinho de Bragança. 1 de 

Agosto [ant. 1759]. AHU-RN Cx. 7 D. 423. 
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Requerimento de Sebastião Dantas Correia ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de tenente-coronel de cavalos do Regimento da Cidade de Natal 

de que é coronel Manuel Teixeira Casado, passada pelo capitão-mor Pedro de 

Albuquerque e Melo. 13 de Agosto [ant. 1759]. AHU-RN Cx. 7 D. 424. 

 

Requerimento de Manuel Antonio das Neves ao rei [D. José] pedindo confirmação de 

carta patente do posto de capitão de cavalos do Regimento da Ribeira do Seridó, 

passada pelo capitão-mor João Coutinho de Bragança. 3 de Novembro [ant. 1759]. 

AHU-RN Cx. 7 D. 427. 

 

REQUERIMENTO de Francisco Ferreira Souto ao rei [D. José] pedindo confirmação 

de carta patente do posto de capitão de cavalos da Ribeira de Mossoró, passada pelo 

capitão-mor João Coutinho de Bragança. 3 de Novembro [ant. 1759]. AHU-RN Cx. 7 

D. 428. 
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SARAVÁ SENHORES MESTRES: EXUS E POMBAGIRAS NA JUREMA 

NORDESTINA 
 

André Luís Nascimento de Souza* 

 

Lourival Andrade Júnior ** 

 

A Jurema pode ser definida como um complexo semiótico religioso que compreende o 

culto aos Mestres, Caboclos e Reis. O Catimbó, como também é chamado, é um culto 

mais recorrente no Nordeste brasileiro, suas divindades são tidas como sábios e 

conhecedores dos segredos mágico/curativos de uma medicina tradicional muito 

antiga, utilizada nas sessões ritualísticas em favor dos homens. O presente trabalho 

localizará historicamente as raízes desta religião e destacaremos a sua hibridação com 

as religiões de matriz africanas, sobretudo com a Umbanda no início do século XX. De 

acordo com vários pesquisadores, este culto tem sua origem nos povos indígenas que 

um dia habitaram o Nordeste, neste sentido, destacaremos a região paraibana de 

Alhandra, pois lá esteve localizada a mais conhecida linhagem de mestres 

catimbozeiros iniciada por Inácio Gonçalves de Barros em meados do século XVIII e 

início do XIX. Neste primeiro momento, as concepções ameríndia e católica popular 

somaram-se, dando origem a uma forma de religiosidade conhecida como 

“Santidade”, embora fosse mais comum na região do Jaguaribe em Salvador, este 

fenômeno semelhante foi observado na Paraíba. No século seguinte a Jurema passa a 

manter relações mais próximas com as religiões afro-brasileiras, esta união acabou 

gerando modalidades religiosas peculiares do território nordestino. Destacaremos 

alguns momentos históricos como fundamentais na história do Catimbó. No XVII, a 

chamada Guerra dos Bárbaros dizimou milhares de índios que ocupavam o Sertão e o 

Litoral nordestino, os grupos restantes foram agrupados num espaço em comum, o que 

proporcionou a mescla das práticas culturais encontradas nessas tribos. No XVIII e 

XIX são incorporadas ao catimbó outras referências religiosas o que diversificou ainda 

mais suas práticas ritualísticas e, principalmente, as entidades espirituais que 

compõem seu panteão juremeiro. Nesta nova vertente religiosa manifestam-se espíritos 

de índios, (Caboclos) negros escravos (Preta e Preto-Velhos), mestiços (Mestres 

catimbozeiros de várias etnias), Padres, Médicos e muitos outros. Foram integrados 

ainda os Exus e Pombagiras, Crianças (Erês) e diferentes tipos sociais representantes 

de um Brasil multiétnico e multicultural. Neste contexto, procuraremos analisar a 

construção desta religiosidade ainda não denominada e que mantém em seus rituais, o 

culto aos mestres, entidades de comportamento dúbio e que muito nos chamou a 

atenção pela sua semelhança com os Exus e Pombagira da Umbanda. 
 

Palavras chave: Catimbó-Jurema, Mestres, Hibridação; 
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As produções sobre religião e religiosidades têm sido cada vez mais 

privilegiadas pela comunidade acadêmica. Estas pesquisas enfatizam principalmente 

aspectos cosmogônicos, ritualístico e o papel que as crenças desempenham no âmbito 

social, suas relações coletivas e individuais, bem como, o seu comportamento frente ao 

cenário religioso que se encontra cada vez mais amplo e diversificado. Destacando o 

território brasileiro, esta heterogeneidade tem despertado cada vez mais atenção de 

pesquisadores que agora se dedicam a explicitar como ocorrem estas apropriações e 

filtragens1 entre as religiões. Os resultados destas análises, a priori, apontam 

principalmente no sentido de que, quanto maior for seu repertório de soluções mágico-

espiritual para os problemas dos adeptos e consulentes, maior será também a força 

religiosa que terão estes cultos, o que implica diretamente no número de frequentadores 

e no tipo de adepto que estes aglutinam. Neste sentido, observamos que grande parte 

destas pesquisas advém principalmente das ciências sociais, sendo muito recente a 

participação de historiadores que imprimem sobre estas produções as considerações e os 

métodos próprios desta área.  

Parte considerável destes estudos têm privilegiado notadamente as matrizes 

africanas presentes no Brasil desde o século XVI. Há uma gama de materiais que 

destacam as tradições Jeje-Nagô, Angola, Ketu e outras que se estabeleceram em 

território brasileiro durante do período escravocrata. Entretanto, é importante ressaltar 

que antes da presença africana, as populações autóctones já mantinham suas práticas 

culturais, onde grande parte delas acabaram recebendo influência da cultura europeia 

passando a apresentar novas características. Ronaldo Vainfas destacou em sua obra “A 

Heresia dos Índios” um fenômeno conhecido por “Santidade do Jaguaribe” (VAINFAS, 

1999: 136) segundo o autor, esta prática combinava aspectos do catolicismo popular, 

como por exemplo, o culto a Jesus Cristo e a Virgem Maria, a utilização de orações e 

imagens católicas que foram adicionados aos transes mediúnicos, o uso do tabaco, a 

beberagem e o culto aos ancestrais. A “santidade” era comumente praticada na região de 

Salvador e foi duramente perseguida pelo Tribunal do Santo Ofício. As primeiras 

                                                           
 

1
Conceito utilizado por Luciene Reginaldo na obra “O Rosário dos Angolas” para se referir às absorções 

culturais entre grupos distintos passando a adotar algumas práticas e resignificando-as num novo 
contexto;  
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impressões sobre estes exercícios foram escritas em sua maioria por missionários 

europeus que visitaram o Brasil durante os séculos XVI e XVII. Assim como aconteceu 

em território africano, esse europeu profundamente marcado pelo maniqueísmo e pelos 

códigos morais cristãos, não hesitou em desqualificar as crenças consideradas “pagãs” 

segundo sua concepção. Encontramos a descrição de um ritual observado pelo 

missionário calvinista Jean de Léry, em 1557 onde os ídolos indígenas eram 

reverenciados e alimentados:  

Admitem certos falsos profetas chamados de caraíbas que andam de 

aldeia em aldeia como tiradores de ladainhas e fazem crer não 

somente que se comunicam com os espíritos e assim lhes dão força a 

quem lhes apraz (...) os caraíbas vão de aldeia em aldeia e enfeitam 

seus maracás com as mais bonitas penas; em seguida, ordenam que 

lhes sejam dados comida e bebida, esses embusteiros fazem crer aos 

pobres idiotas dos selvagens que essas espécies de cabaças assim 

consagradas realmente comem e bebem a noite e como os habitantes 

acreditam nisso, não deixam de pôr farinha, carne e peixe ao lado dos 

maracás e não esquecem o cauim (LÉRY, 1980: 210) 

A cerimônia observada é recorrente em grande parte das manifestações 

religiosas de matriz indígenas. São exercícios marcados pelo caráter terapêutico 

desenvolvido através de uma medicina antiga e ligada a ancestralidade, onde a “cura” é 

realizada por meio da fumaça do tabaco e da beberagem, onde o poder mágico-curativo 

destes elementos são associados ao conhecimento dos xamãs ou pajés influindo na 

revitalização das energias do doente. Sobre um ritual de cura, o antropólogo Charles 

Wagley ressaltou que: 

Tratar os doentes é o dever mais comum dos pajés e o uso frequente 

do tabaco é sempre o prelúdio e complemento necessário dessa 

operação (...) ao visitar um paciente, o pajé acocora-se próximo a rede 

e imediatamente acende um cachimbo (...) o pajé sopra fumaça sobre 

todo o corpo do paciente (...) (WAGLEY, 1943 apud BASTIDE, 

2004: 147) 

Corroborando com as considerações de Wagley, outros pesquisadores reforçam 

as características fitoterápicas desta religiosidade, destacando, sobretudo, o papel 

fundamental do transe mediúnico nestes rituais. É então, possuído por uma entidade 
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espiritual ancestral, que o xamã ministra os procedimentos da cura. Raymundo Maués e 

Gisela Macambira Villacorta afirmam que: 

A pajelança (...) é uma forma de xamanismo em que se dá a 

ocorrência do fenômeno da incorporação pelo pajé, sendo seu corpo 

tomado no transe ritual, por entidades conhecida como encantados 

(...). É assim possuído por essas entidades que o pajé (...) realiza seus 

“trabalhos” ou sessões xamanísticas, ocupando-se nelas, 

principalmente, da cura dos doentes (MAUÉS & VILLACORTA, 

2004: 11) 

Tais práticas eram frequentemente desenvolvidas por grande parte das 

populações autóctones em território brasileiro. Em alguns casos a falta de registros 

detalhados sobre o funcionamento destas tradições nos deixou algumas lacunas a 

respeito das práticas religiosas dos índios nordestinos. Entretanto, outros apontamentos 

permitem a antropólogos e historiadores compreender a permanência destes cultos e 

como se deu a hibridação 2 ocorrida entre as práticas indígenas e as demais matrizes 

religiosas presentes no Brasil Colonial e nos períodos posteriores. Destacamos ainda de 

que estas filtragens possuem aspectos intimamente relacionados a região na qual se 

desenvolvem, isto porque o dinamismo é sem dúvida, uma das principais características 

destas vertentes religiosas, pois se adaptam de maneira muito peculiar, adotando 

nomenclaturas, práticas e significações que componham seu repertório ritualístico 

garantindo certa legitimidade social, além de destaque no cenário religioso. Desta 

forma, é possível observar que o ritual de culto a jurema (Mimosa hostilis) está presente 

em grande parte do país, e é frequentemente adotada pelas diferentes modalidades 

religiosas como nos aponta Alceu Maynard: 

Quando afirmamos que toré é o mesmo que catimbó, pajelança, 

fazemos porque, neste vasto Brasil, as denominações de uma dança, 

de uma cerimônia variam de região para região. Em Alagoas (...) toré 

é o mesmo, o mesmíssimo catimbó, onde além das funções medicinais 

fitoterapêuticas são encontrados os elementos fundamentais deste, 

herdado do índio: a jurema e a defumação curativa (ARAÚJO, 1979: 

61) 

                                                           
 

2
 Conceito utilizado pelo sociólogo Néstor Garcia Canclini para definir processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 
estruturas, objetos e práticas;  
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Um dos fatos históricos mais prejudiciais aos povos indígenas do Nordeste 

foi a Guerra dos Bárbaros no século XVII. Neste período a segregação e o descaso para 

com os índios se mostraram mais contundentes e extremamente destrutivos. Nesta 

ocasião a política dos aldeamentos criada em benefício dos colonos tinha como um dos 

objetivos principais usar desses nativos como mão de obra. Caso houvesse resistência, 

os colonos estavam autorizados a atacar as tribos e fazê-los cativos. Esta violência 

“justificada”, segundo os colonos, foi chamada guerra justa 3:  

Como soldados nas lutas enfrentadas pelos portugueses (...) e na 

necessidade de proteção aos estabelecimentos da capitania. (...) Essa e 

outras (eram) formas de servir aos colonos, seja pela exploração da 

mão-de-obra dos índios aldeados, seja pela escravidão propriamente 

dita dos capturados nas chamadas guerras justas (SALLES, 2010: 50)  

O historiador Almir de Carvalho Bueno, também fez suas considerações 

sobre a Guerra dos Bárbaros, ressaltando os procedimentos da domesticação dos índios. 

Segundo o autor, o intuito era torna-los submissos à Coroa, “civiliza-los” e por fim, se 

apropriar de suas terras: 

Na medida em que os indígenas iam sendo vencidos pelo poder bélico 

da Coroa eram, na maioria das vezes, aldeados em missões religiosas, 

sob o comando de missionários (...) Nessas missões de aldeamento, os 

índios sofriam um processo de reelaboração de suas referências 

culturais, já que deixariam de ser ‘bárbaros’ para se tornarem 

‘cristãos’. Tal passagem se dava por intermédio da catequese que os 

jesuítas tentavam infundir nos nativos, em uma tentativa de torná-los 

cristãos e vassalos do Reino (BUENO, 2009: 29) 

Durante o século XVII os índios estiveram diante de uma postura 

segregacionista, onde eram explorados pelos colonos como observamos anteriormente. 

Neste sentido destacamos a ação dos jesuítas, cabia a eles a administração dos índios 

aldeados, cuja função primordial era cristianizá-los e mantê-los afastados dos 

“civilizados” colonos portugueses.  

                                                           
 

3
Eram assim denominadas as guerras travadas contra índios inimigos, os quais podiam ser executados, 

escravizados e ter suas aldeias destruídas. 
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No século XVIII, ocorreram as Reformas Pombalinas, numa tentativa de 

modernização das colônias, neste sentido, muitas aldeias passaram a categoria de vila, e 

um desses aldeamentos localizado no Sertão da Paraíba está diretamente relacionado 

com a prática da Jurema, trata-se da aldeia do Aratagui que por anos foi coordenada 

pelos jesuítas. Nos anos de 1610 os documentos oficiais da antiga Companhia de Jesus 

dá a ela o nome de -aldeia- Assunção. Já em 1746 sob a administração dos Padres 

Oratorianos 4, esta localidade aparece identificada como Nossa Senhora da Assunção do 

Aratagui. E só no final do século XVIII, quando é elevada a categoria de vila, passa a se 

chamar Vila de Alhandra, em homenagem ao território português de mesmo nome. 

Estes dados são relevantes, pois a antiga província da Paraíba abrigou durante vários 

anos diferentes tribos indígenas que mantiveram seus exercícios religiosos, incluindo o 

culto à jurema mesmo sob forte repressão da Igreja como nos mostra uma carta emitida 

pela Capitania da Paraíba em 1741: 

(...) Nesta junta propôs o Excelentíssimo e Ilustríssimo Senhor Bispo 

[que] se busquem os meios precisos a remediar os erros que se tem 

introduzido entre índios, tomando certas bebidas, as quais chamam de 

jurema, ficando com elas loucos e com visões e representações 

diabólicas pelas quais ficam persuadidos (...) (SALLES, 2010: 40)  

As reformas propostas pelo Marquês de Pombal apontavam para uma série de 

ações desenvolvimentistas e integracionistas que procuravam inserir o indígena na 

sociedade. Para isto, algumas medidas eram estimuladas pelo Governo Português, como 

por exemplo, “os casamentos entre brancos e índios, (...) proibição do uso do termo 

caboclo para designar esses vassalos e seus descendentes, a proibição do uso da língua 

nativa (tupi) e das moradias coletivas.” (ALMEIDA, 1997: 163). Os rituais indígenas 

não foram abandonados totalmente, mas, reelaborados. A Jurema entrava em contato 

com outras matrizes religiosas, como o catolicismo popular e as crenças afro-brasileiras, 

principalmente no decorrer dos séculos XIX e XX. Embora a presença efetiva de índios 

fosse cada vez menos constante, a miscigenação étnica garantiu que as principais bases 

religiosas dos nativos fossem de algum modo, preservadas, sobretudo, se entendermos a 

hibridação como meio de ressignificação destas tradições. Neste sentido, o Nordeste se 

destacou como polo difusor destas religiosidades iniciadas pelos ancestrais indígenas e 
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Ordem religiosa fundada em 1565 por Filipe Néri em Roma;  
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continuadas pelos seus descendentes. A partir do contato com as outras referências 

culturais, os antigos rituais do Catimbó-Jurema foram reestruturados, passando a 

receber novas influências em suas celebrações como afirma Roger Bastide: 

Podemos dizer, portanto, que o catimbó não passa da antiga festa da 

jurema, que se modificou em contato com o catolicismo, mas que, 

transformada, continuou a se manter nas populações mais ou menos 

caboclas, nas camadas inferiores da população do Nordeste 

(BASTIDE, 1945: 205) 

Corroborando com as afirmações de Bastide, os pesquisadores Maria do Carmo 

Brandão e Luís Felipe Rios destacam aspectos desta hibridação com outras matrizes 

étnicas já citadas. Segundo eles, é a partir deste contato que o Catimbó passa expressar 

as características observadas hodiernamente: 

Ainda nessa perspectiva, juntaram-se na constituição desta forma de 

religiosidade popular outros elementos de origem europeia, como a 

magia e o culto aos santos do catolicismo popular. Da matriz africana, 

incorporou o sacrifício de animais (...) além das divindades do panteão 

ioruba. As constantes ondas migratórias entre o interior e o litoral 

devem ter influenciado nestes intercâmbios de elementos simbólicos 

no culto. E com essa configuração, ele se espalha em algumas capitais 

nordestinas (...) (BRANDÃO & RIOS, 2004: 161)  

SARAVÁ SENHORES MESTRES 

Esta mistura introduziu no Catimbó profundas transformações, que permeiam 

toda a constituição do culto. Se antes foi possível observar uma primeira aproximação 

com o catolicismo popular através da “Santidade do Jaguaribe” ainda no Período 

Colonial, em sua configuração mais atual, a Jurema conta com a utilização de imagens, 

cânticos e personagens cristãos, como Jesus Cristo e a Virgem. A partir de sua 

aproximação com o catolicismo o Catimbó recebeu também um mito de origem 

marcadamente cristão. De acordo com a tradição juremeira, a Virgem Maria teria 

escondido o Menino Jesus embaixo de uma árvore de jurema durante a fuga do 

recenciamento promovido pelo Rei Herodes, a planta “ao entrar em contato com a carne 

divina” (BASTIDE, 1945: 208) do menino-deus teria adquirido seus poderes sagrados. 

Roger Bastide analisa também a justaposição do Catimbó com as religiões afro-

brasileiras, de acordo com o sociólogo francês houve apropriações de ambas as partes, 
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sobretudo porque possuem “a mesma estrutura mística (...) as mesmas resposta às 

mesmas tendências.” (BASTIDE, 1945: 206). 

Sem dúvida, uma das alterações mais significativas está na constituição de seu 

panteão. Se, anterior ao contato com o catolicismo os índios cultuavam basicamente os 

espíritos dos seus ancestrais e outras entidades metamorfoseadas em elementos da 

natureza, a cristianização do Catimbó integrou divindades católicas e fez com que seu 

aspecto naturalista se perdesse “na passagem da cultura local para a cultura dos 

brancos” (BASTIDE, 1945: 206). Neste processo, alguns santos mais populares, como 

São Sebastião, Cosme e Damião foram inseridos no panteão juremista. Algumas 

personagens bíblicas como o Rei Salomão passaram a figurar na mestria catimbozeira. 

Outros tipos mais populares como o Padre Cícero Romão Batista, Virgolino Ferreira da 

Silva, o vulgo Lampião, “baixam” como Mestres do Catimbó, segundo a tradição. Na 

Jurema, estas e outras entidades surgem como guias espirituais, recebendo o epíteto de 

Mestres (as). Na Paraíba, onde historicamente o culto teria se iniciado, é comum 

encontrarmos manifestações mediúnicas de entidades que teriam habitado aquela 

localidade, como aponta o pesquisador Sandro Salles: 

No centro de Alhandra, existe a Cidade da Mestra Jardecilha, também 

conhecida como Zefa de Tiíno (...) Dona Zefa foi uma das 

responsáveis pela introdução da gira em Alhandra, tendo sido 

representante da Federação dos Cultos Africanos do Estado da Paraíba 

(...) (Em sua Cidade) encontram-se quatro pés de jurema: o da própria 

Mestra Jardecilha, o do Mestre Manoel Cadete, o do Mestre José da 

Paz e o do Mestre Bom Floral (SALLES, 2010: 110)  

Os personagens mencionados por Salles seriam oriundos da Paraíba, que agora 

não possuindo um corpo físico, manifestam-se como Mestres durante as sessões do 

Catimbó. Segundo a tradição juremeira, os Mestres e Mestras habitam um lugar sagrado 

conhecido entre os catimbozeiros como as Cidades da Jurema, o antropólogo Luís 

Assunção nos dá uma definição sobre estas urbes espirituais: 

O mundo do além, concebido como outro mundo natural, dividido em 

reinos encantados, que se subdividem em estados, e esses, por sua vez, 

em cidades. Cada cidade é dirigida por três mestres, ‘entidades 

espirituais’. Um reino é formado por doze cidades, com trinta e seis 

mestres, e compreende dimensões como topografia, serras, florestas e 

rios (ASSUNÇÃO, 2006: 80)  
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Vindos de suas “cidades”, cada entidade apresenta-se de forma peculiar, 

incorporados em seus cavalos 5 eles fumam, bebem, dão conselhos e brincam com os 

amigos e consulentes. Nas palavras de Maria do Carmo Brandão e Luís Felipe Rios, os 

Mestres “quando em terra, já chegam embriagados, tombando de lado a lado e falando 

embolado, são brincalhões e chamam palavrões, mas o que falam é respeitado por 

todos.” (BRANDÃO & RIOS, 2004: 169). 

O Mestre espiritual é, portanto, aquele que um dia foi iniciado nos ensinamentos 

da religião. As técnicas e os preceitos ministrados na religião conferem ao indivíduo as 

condições necessárias para se tornar um conhecedor dos segredos mágico-religiosos do 

culto. O noviço na arte da mestria não é mais necessariamente um índio, mas, o branco, 

o mestiço, o negro, ou seja, indivíduos que não têm uma relação direta com a cultura 

indígena tradicional, o que influenciou diretamente na formação do panteão juremeiro 

que agora possui mestres catimbozeiros que simbolizam a diversidade étnica do Brasil, 

representam também os mais diferentes tipos sociais, principalmente, os 

marginalizados, aqueles que expressam condutas questionáveis perante a sociedade. São 

alcoólatras, cafetinas, boêmios, prostitutas e tantas outras personagens que passam a se 

manifestar no Catimbó como Mestres espirituais para prestar seus ensinamentos aos 

encarnados. 

Uma das características mais marcantes das religiões mediúnicas é notadamente 

a proximidade que as entidades constroem com os membros do terreiro e com os 

consulentes que vêm em busca de soluções para os seus problemas. No caso da Jurema, 

esta relação de afinidade acontece de modo mais claro, tendo em vista que muitos 

Mestres e Mestras foram figuras conhecidas, e em muitos casos, fizeram parte do 

contexto daquela localidade: 

Emergem na Jurema como protetores espirituais (...) são muito mais 

terrenais, carregando ainda de forma notória, muitas das paixões 

humanas, sendo por isso, muito mais acessíveis quando na exposição 

de determinados assuntos, já que o consulente encontra mais 

proximidade de entendimento, por parte destas entidades, por seus 

problemas, pontos de vista, preocupações, frustrações etc., fazendo 

com que a exposição do diálogo seja muito mais fácil, bem como a 

                                                           
 

5
Termo usado para designar o médium. A palavra seria uma tradução aproximada do vocábulo iorubano 

elégùn, que significa: “aquele que tem o privilégio de ser montado”. Outra variação do termo é 
“aparelho” referindo-se também ao médium;  
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resposta, o entendimento e, sobretudo, o linguajar é mais facilmente 

reconhecido (PORDEUS, 2012: 44)  

Luiz Assunção cita em seu trabalho sobre a Jurema uma experiência que 

exemplifica perfeitamente nossa declaração. Na época de sua pesquisa conheceu o 

terreiro “Afoxé de Oxum” em Patos-PB, o referido centro estava sobre a diligência de 

Mãe Bina que havia assumido os trabalhos como Mãe-de-santo após a morte de seu 

marido conhecido como Seu Levino, um dos primeiros mestres catimbozeiro da cidade. 

O pesquisador entrevistou Mãe Bina e presenciou uma suposta incorporação do Mestre 

Levino. Sobre a atuação do seu falecido marido Mãe Bina diz que: 

Ele [Levino] foi pra voltar com dois anos, mas não foi possível. Jesus 

deu o consentimento dele vir antes. Ele baixa aqui. Baixa e trabalha. 

Trabalha no santo e trabalha na jurema como Mestre. No santo, ele é 

um rei, na jurema é um mestre (...). No dia que ele vem no lado do 

santo, ele não conversa, não fala. Do lado da jurema ele conversa e 

trabalha (...). Durante a incorporação, o espírito cumprimentou a 

todos, sem falar, apenas abraçando, pondo a mão direita sobre a 

cabeça das pessoas, olhando bem nos olhos de cada um dos presentes, 

como se fazendo conhecer e para que os presentes pudessem vê-lo. 

Depois de um longo tempo na gira, dançando, confraternizando-se 

com os presentes, vai para o quarto dos orixás senta-se em uma 

cadeira – sua cadeira – toca alguns objetos rituais, santos, para em 

seguida voltar ao salão e desincorporar (ASSUNÇÃO, 2006: 190) 

Ainda de acordo com Assunção, é notória a assimilação de conceitos e 

referências afro-brasileiras no contexto do Catimbó-Jurema. Segundo ele: 

É, (...) da mistura de elementos oriundos do candomblé, do espiritismo 

kardecista, do catolicismo popular, e principalmente da umbanda, que 

ao serem reelaborados, dão origem a um processo de criação de uma 

nova prática da jurema, onde elementos religiosos de outros cultos 

coexistem de forma dinâmica, reformulando o espaço religioso 

tradicional, assimilando-o, transformando-o em uma nova prática 

(ASSUNÇÃO, 2004: 182) 

Esse novo culto juremeiro, mais distante de suas raízes indígenas, admitiu a 

inserção de outros sujeitos nos rituais de Catimbó. Estes, por sua vez, introjetaram suas 

práticas e significações no culto modificando-o gradativamente a estrutura “original”. É 

importante salientar que estamos falando de religiões extremamente dinâmicas, onde 
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seus adeptos parecem não relutar em servir-se das inovações trazidas pelo outro. Ao 

contrário, estas apropriações são incorporadas dando à religião um caráter mais eclético, 

oferecendo-lhe em alguns casos, legitimidade, variando seu repertório mágico-religioso 

e expandindo seu panteão.  

Deste modo, a nova configuração juremeira adotou noções e práticas advindas 

principalmente da Macumba carioca para compor e renovar sua estrutura religiosa, 

como por exemplo, a concepção de Direita e Esquerda 6. Estas linhas de trabalho 

expressam uma visão maniqueísta traduzida nas figuras dos Caboclos, Pretos-Velhos 

como representantes “do bem” (direita) e Exus e Pombagiras como “agentes maléficos” 

(esquerda).  Reginaldo Prandi definiu os adeptos destes cultos como “seguidores 

sincréticos” (PRANDI, 2001: 8), pois internalizaram o discurso do maniqueísmo cristão 

contribuindo para uma imagem distorcida das entidades espirituais. Prandi ressalta que 

foi justamente a partir desse dualismo estabelecido que o orixá Exu, por exemplo, foi 

“cada vez empurrado para o lado do mal, cada vez mais obrigado a (...) desempenhar o 

papel de demônio.” (PRANDI, 2001: 8). 

Na Jurema, a mestria pode desempenhar um papel dúbio, nas palavras de Mãe 

Cremilda de Oxumaré, “ela tanto mata como cura.” 7 Mesmo que tenha se construído 

um estereótipo em torno das entidades espirituais afro-brasileiras, no Catimbó 

percebemos que a divisão dos trabalhos mágico-religiosos na verdade não aparece de 

maneira bem delimitada como geralmente encontramos na Umbanda. É comum associar 

a feitura de trabalhos e encantos de cura às figuras de Caboclos e Pretos-Velhos, pois de 

acordo com alguns pesquisadores “os caboclos são identificados como entidades que 

trabalham principalmente com a cura através do conhecimento das ervas” (PINTO, 

                                                           
 

6
Faixa energético-vibratória na qual se manifestam um grupo de entidades; Na Umbanda, por exemplo, 

trabalha-se com a concepção de duas linhas, Direita, composta por entidades tidas como mais 
evoluídas, e Esquerda, ocupada por espíritos tidos como menos evoluídos ou em processo evolutivo. Na 
Jurema as linhas são duas, segundo alguns pesquisadores: Mestres, Caboclos. Outros pesquisadores 
apontam uma terceira linha, a dos Reis. Segundo a concepção juremeira todas estas entidades são 
evoluídas e por isso têm conhecimento do bem e do mal, podendo ou não pratica-lo; Através do 
processo de hibridação com a Umbanda, a Jurema passou a adotar também as concepções de Direita e 
Esquerda, sendo a primeira ocupada pelos Mestres, Caboclos e Reis, e a Esquerda, por Exus e 
Pombagiras, símbolos maiores da presença umbandista no Catimbó; 
7
 Mãe Cremilda de Oxumaré, trecho da entrevista concedida ao projeto de pesquisa “Saravá-axé” no dia 

27 de março de 2013 na Tenda Espírita Oxalá Ololufam- Reino de Oxum, no município de Extremoz-RN. 
O projeto é desenvolvido pelo professor Dr. Lourival Andrade Júnior e pelo bolsista de iniciação 
científica André Nascimento, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN/CERES, 
Caicó; 
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1995: 53) e os Pretos-Velhos, “são portadores de qualidades, de altivez e sabedoria.” 

(CARNEIRO, 1961: 143). Já os Exus e Pombagiras são frequentemente apontados 

como especialistas em trabalhos no campo sexual, do amor e da conquista, mas também 

são acusados de fazer o mal, sobretudo, pelas igrejas neopentecostais. O bispo Edir 

Macedo afirma que “os exus, adorados e servidos no intuito de alcançar alguma 

vantagem sobre um inimigo ou alguma coisa imoral, como conquistar a mulher ou o 

marido de alguém, obter favores por meios ilícitos, etc.” (MACEDO, 2004: 14). 

Observamos que os Exus e Pombagiras em alguns terreiros de Jurema estão 

colocados em uma posição de subalternidade, são entidade distintas dos Mestres. Estes 

espíritos são comumente vistos como “recadeiros” da mestria, neste caso, os Mestres e 

Mestras seriam mais evoluídos que os Exus. Nossa afirmação encontra respaldo na 

colocação do Baba Tiago Lúcio, dirigente da Tenda Espírita Oxalá Ololufam- Reino de 

Oxum, que diz:  

Na Jurema não tem Exu, a gente trouxe o Exu pra dá o recado do 

Mestre e da Mestra da Jurema, mas não existe Exu dentro da Jurema 

(...) o Exu é recadeiro (...) o Exu tá pra fazer tudo, o Mestre vai ficar lá 

no canto dele e quem dá o castigo ao filho é o Exu, quem trás as coisas 

para o Mestre conseguir os trabalhos, é o Exu (...) explicando o Exu 

dentro da Jurema a gente percebe que ele não é o mal (...) ele é o 

recadeiro tanto de coisas boas como de coisas ruins 
8
 

Entretanto, encontramos considerações distintas sobre o comportamento dos 

Mestres. Lísias Negrão trabalha com a concepção de “espírito intermediário”, ou seja, 

entidades que não são totalmente evoluídas, nem inteiramente maus. Neste sentido, 

podemos interpretar a conduta de grande parte da mestria juremeira como procedente de 

espíritos que se enquadram no conceito de “espírito intermediário” de Negrão. Ele diz: 

Muitos os consideram de direita, mas suas características pouco 

moralizadas impedem-nos de uma convivência mais estreita com os 

santos e orixás. Não se duvida de que pratiquem o bem, mas também 

têm que ser doutrinados, controlados pelos pais-de-santo, evitando que 

bebem, falem palavrões etc., ao menos em excesso (...) não são 

                                                           
 

8
Baba Tiago Lúcio, trecho da entrevista concedida ao projeto de pesquisa “Saravá-axé” no dia 27 de 

março de 2013 na Tenda Espírita Oxalá Ololufam- Reino de Oxum, no município de Extremoz-RN; 
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intrinsecamente maus, podem fazer o mal, dependendo do pedido e da 

oferta (NEGRÃO, 1996: 339) 

Os Mestres e Mestras do Catimbó apresentam condutas distintas, mas em alguns 

casos percebemos semelhanças entre os Mestres e os Exus e Pombagiras da Umbanda. 

Outros pesquisadores já haviam notado esta relação, Luiz Assunção considerou os 

mestres como “entidades dúbias e híbridas”, ele completa sua ideia afirmando que: 

O mestre é uma entidade híbrida, podendo assumir várias faces e 

papeis no desenrolar de suas funções. Pode circular de um universo a 

outro, trabalhar na direita ou na esquerda (...), esta é uma das 

características das entidades mestres de “jurema”, ou seja, elas podem 

assumir diferentes posições, papeis, dependendo da necessidade 

prática e imediata, das circunstâncias impostas pelo “trabalho”, pelo 

médium ou pelo adepto (ASSUNÇÃO, 2006: 258) 

Uma conduta ambígua pode ser observada também entre os Exus. Lísias Negrão 

em “Entre a Cruz e a Encruzilhada” nos apresenta depoimentos que reforçam as 

semelhanças entre Mestres e Exus. As declarações feitas por um pai-de-santo dizem 

respeito ao caráter curador e benéfico dos Exus sobre os encarnados. Segundo o 

sacerdote umbandista, “conheço Exu que ensinou um montão de gente a rezar, eu 

conheço um montão de Exu que tirou pessoas do vício da bebida e das drogas.” 

(NEGRÃO, 1996: 338).  

Luiz Assunção identifica na Jurema atual uma forma dinâmica, reformulada em 

seu espaço religioso tradicional e que foi sendo transformada em uma nova prática. 

Neste sentido podemos pensar que esta reformulação do Catimbó acabou inserindo no 

culto entidades mais próximas “das aspirações e frustrações de largas parcelas da 

população e que estão muito distantes de um código de ética e moralidade embasado em 

valores da tradição cristã” (PRANDI, 1996: 139). O Catimbó em sua vertente mais 

diversificada adotou personagens marcados pelo maniqueísmo cristão, mas que são 

acima de tudo, livres para atender ou não a estes valores morais que permeiam e 

constituem a sociedade. Neste sentido, a Jurema pode ter “aberto as portas” para uma 

prática mais urbana, mais “moderna”, mas também, distanciada de sua gênese indígena, 

o que refletiu diretamente nos preceitos da religião. Os Mestres e Mestras apresentam-se 

como entidades dotadas da “malícia”, dos vícios e posturas típicas do “homem branco 

civilizado”, diferenciando-se da “pureza” do Índio Caboclo. O estereótipo de muitos 



 

  169 

 

Mestres (as) espirituais da Jurema como Cibamba, Mestre Zé da Canoa, Zé Bebinho, 

Mestre Cego Véi da Boca Serena, Mestra Joana Pé de Chita, Maria Baçulê, Maria 

Magra e tantas outras entidades do panteão juremeiro correspondem a traços de sujeitos 

marginalizados, ocupantes de um ambiente “opaco e teimoso” (CERTEAU, 1994).  

Neste campo encontram-se também os Exus e Pombagiras, trazidos da Umbanda e 

definidos como “mal-educados, despudorados e agressivos” (ARCELLA, 1980). De 

acordo com a tradição juremeira, várias Mestras catimbozeiras, tiveram em vida uma 

conduta duvidosa, não muito diferente das entidades conhecidas como Pombagiras. Seu 

passado ligado à leviandade faz com que muitos associem seu perfil aos de uma 

“prostituta ora do bordel mais miserável, ora de elegantes salões de meretrício, jogo e 

perdição; vez por outra é a grande dama, fina e requintada, mas sempre dama da noite.” 

(PRANDI, 1996: 142). A descrição de Reginaldo Prandi nos faz estabelecer 

comparações com a conduta de algumas Mestras do Catimbó, como nos mostra a toada 

de Mestra Amélia: 

Homem pequeno na minha cama não dormia, servia de cafetão nas 

horas que eu queria, mulher sozinha é mulher de opinião, é mulher de 

muitos homens, mas um só no coração, eu vou dá uma, vou dá duas, 

vou dá três, se você me arretar, eu dou quatro, cinco, seis 
9  

Embora a Jurema mantenha a louvação aos espíritos Caboclos, o culto aos 

Mestres e Mestras catimbozeiras parece ser o carro-chefe desta religião, hoje já 

oficializada. E mesmo se tratando das figuras dos Caboclos, nos deparamos com outra 

peculiaridade da Jurema, em alguns casos pode-se encontrar a manifestação traçada 10 

desta entidade. Lísias Negrão nos descreve um exemplo: 

Um outro pai-de-santo admitiu que seu Caboclo, Nego Gerson, é 

cruzado com Exu e comparece nas giras de esquerda cantando 

ameaçadoramente: “não tenho medo do bicho, porque o bicho sou eu, 

na virada da noite o inimigo morreu, quem bate nesta porta, veja lá 

como bate, na virada da noite levo pra encruzilhada” (NEGRÃO, 

1996: 207) 

                                                           
 

9
 Toada da Mestra Maria Amélia 

10
Misturado, com influência, que possui radiação de outra entidade; 
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Completando o que afirmou Negrão, o pesquisador Luiz Assunção apresenta o 

depoimento de Mãe Bina, que diz “o caboclo pode passar pra esquerda, mas a esquerda 

é dos Mestres.” (ASSUNÇÃO, 2006: 256). 

Esta dubiedade foi objeto de discussão de vários autores ao longo das produções 

acadêmicas sobre o Catimbó. Câmara Cascudo também abordou o caráter ambíguo 

desta religião e de suas entidades. Segundo ele, “o catimbó se reúne para trabalhos, bons 

e maus, mas deliberados, com sua corte de mestres conhecidos pelas predileções 

maléficas ou caritativas.” (CASCUDO, 1978: 66). A toada a seguir exemplifica o 

pensamento de Cascudo: 

Ouvi um estrondo na serra, que a serra balanceou; foi o Mestre da 

Jurema, Manoel Maior que chegou; sou eu Manoel Maior da Serra da 

Borborema; contei o meu gado todo faltou minha vaca Açucena; 

corre, corre meu cavalo, meu cavalo apressadinho, tire o estrepe do 

caminho; sou eu Manoel Maior que vocês ouviram falar, tanto eu 

trabalho pro bem, também trabalho pro mal 
11

 

Como já afirmamos algumas vezes no decorrer deste trabalho, a modalidade 

religiosa denominada de Catimbó-Jurema parece, na verdade, ter modificado 

consideravelmente sua estrutura ritual ao distanciar-se de sua matriz indígena. Alguns 

traços da herança indígena podem ser observados: a denominação da religião, que tem a 

sua origem no vocábulo tupi caa: árvore + imbó: torpor, traduzindo-se de forma 

aproximada a “árvore que conduz ao torpor”; a louvação as entidades nativas, Caboclos 

e Índios Bravos (selvagens), e principalmente, a beberagem de Jurema. Não 

desconsideramos a sua historicidade que indiscutivelmente está relacionada ao contexto 

indígena nordestino. Entretanto, as outras características aproximam-se muito mais das 

práticas católico-popular e das religiões afro-brasileiras, especialmente, quando 

analisamos as filtragens da Umbanda para com a Jurema e vice-versa. Estas 

apropriações resultaram numa modalidade religiosa extremamente dinâmica e particular 

do cenário nordestino. Mestres, Mestras, Exus, Pombagiras e Caboclos coexistem no 

mesmo espaço sagrado do Catimbó dividindo inclusive, características e 

comportamentos em comum. Por fim, ressaltamos que comparar os Senhores Mestres 

(as) aos Exus e Pombagiras da Umbanda, em nada desqualifica o poder mágico destas 
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Toada do Mestre Manoel Maior 
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entidades, nem a sua atuação e nem tampouco sua importância no contexto religioso 

afro-luso-brasileiro, principalmente, porque desempenham papeis bem semelhantes e 

igualmente importantes nos rituais. O que provavelmente encontramos ao longo das 

pesquisas realizadas, é que existe no Nordeste uma versão diferenciada da Umbanda 

carioca, uma modalidade religiosa que aos poucos passa a ser (re) descoberta, uma 

vertente rica e diversificada em suas práticas ritualísticas e em suas divindades dando 

novos direcionamentos aos rituais, resignificando-os e, sobretudo, destacando o caráter 

dinâmico desta religião.   
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RESUMO: O presente artigo tem como principal interesse a reflexão sobre o 

Movimento Escoteiro na cidade de Campina Grande-PB, nas décadas de 1980-1990. 

Deste modo, analisaremos a emergência dessa prática educativa na cidade, através das 

fundações dos Grupos de Escoteiros: General Sampaio, Santos Dumont e o Baturité, 

relacionando-as com o contexto e com os interesses da época, evidenciando como a 

sociedade, sobretudo, os Poderes Públicos (Prefeitura Municipal, Exército, Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiros, dentre outros) recepcionaram o Movimento Escoteiro na 

cidade. Para a concretização desse estudo realizamos pesquisas em jornais, nos 

arquivos da Região Escoteira do Estado, nos registros dos referidos Grupos de 

Escoteiros. Também utilizamos a metodologia da História Oral, assim, entrevistamos 

pessoas que fizeram parte do Movimento nesse período. O estudo é orientado pelas 

discussões teóricas de Michel Foucault (1987), Roger Chartier (1990), Maurice 

Halbwachs (1990) dentre outros.  Recorremos ainda, as obras que versam sobre o 

Escotismo, a exemplo, de “Escotismo para Rapazes” (2006) do idealizador Baden-

Powell, “O Escotismo no Brasil (1994) do autor  Bernard David Blower e “A Escola de 

Baden Powell: cultura escoteira, associação voluntária e Escotismo de Estado no 

Brasil(2008) de Jorge Carvalho do Nascimento. 

 

Palavras-chaves: Campina Grande. Emergência. Escotismo 

 

Certamente os campinenses estranharam quando no inicio da década de 1980, se 

depararam com crianças e jovens escoteiros circulando pelas ruas da cidade, vestidos 

com seus uniformes impecáveis, participando de ações sociais promovidas na cidade, 

haja vista, que poucas sabiam a que instituição elas pertenciam, mas paulatinamente os 

transeuntes foram se acostumando com a presença daquelas crianças que comumente 

eram estimuladas a ajudar ao próximo. 

Na cidade de Campina Grande, o inicio das atividades escoteiras remonta ao ano 

de 1979, quando o deficiente físico Renilson motivado pelos quadrinhos da Walt 
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Disney1 pediu a colaboração do Major Damásio do quartel da 5º companhia de 

infantaria, para estruturar uma tropa de escoteiros, possibilitando dessa forma, a 

fundação do primeiro Grupo de Escoteiros (GE) da cidade, denominado General 

Sampaio (BRASIL, 1984, p.79). Inicialmente o Grupo obteve da União dos escoteiros 

do Brasil, uma autorização provisória de funcionamento de quatro meses, após esse 

período foi expedido o seu certificado de Registro2.  

A emergência do Escotismo em Campina Grande-PB nos anos 1979-1980 ocorre 

em um contexto marcado pela recessão econômica, gerada, sobretudo, pela perda dos 

incentivos da SUDENE3, responsável pela instalação de indústrias multinacionais e do 

centro-sul para o distrito industrial (LIMA, 2008, p.193), ocasionando assim, altas taxas 

de subemprego, desemprego e um grande número de pessoas ocupadas em atividades 

eventuais de baixa remuneração (BRASIL, 1981, p.9). Essa situação era o reflexo de um 

contexto muito mais amplo, visto que no inicio da década de 1980, o Brasil governado 

pelo general João Figueiredo, vivia uma crise política e econômica. Esse período é 

marcado pelo processo de abertura política iniciado pelo governo Ernesto Geisel no 

final da década de 1970 e também pela dívida externa e desvalorização salarial, 

consequência direta do “Milagre Econômico” 4. 

É nesse cenário de propagação do discurso nacionalista e recessão econômica 

que ocorre a fundação do Grupo de Escoteiros General Sampaio, na cidade de Campina 

Grande-PB. Exercendo suas atividades aos sábados à tarde no Quartel do 31º Batalhão 

de Infantaria do Exército e participando ativamente de ações sociais promovidas na 

cidade, o referido Grupo passa a interagir com a sociedade, despertando o interesse de 

                                                           
 

1
Nas Histórias em quadrinhos da Walt Disney, os sobrinhos trigêmeos de Donald, Huguinho, Zezinho e 

Luizinho, são escoteiro-mirins. A primeira História sobre os escoteiro-mirins, cujo titulo é: E quem salva 
o São Bernardo? Foi criada em 1951, por Carl Barks e publicada na Walt Disney’s Comics and Stories nº 
25. No Brasil, o manual dos Escoteiro-Mirins, foi publicado pela primeira vez no ano de 1971, com dicas 
sobre fotografias, moedas antigas, cuidados com animais de estimação, acampamentos, trabalhos 
manuais, dentre outras coisas. http://pt.wikipedia.org/wiki/Escoteiros-Mirins, acesso em 10/12/12. 
2
A autorização provisória de funcionamento do Grupo General Sampaio foi concedida em 04 de 

setembro de 1979 e o seu certificado de registro foi expedido em 04 de janeiro de 1980 (UEB- Região da 
Paraíba). 
3
A SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, foi criada em 1959, com a finalidade de 

integrar a economia do Nordeste à economia nacional e redimensionar a divisão do trabalho. A cidade 
de Campina Grande integrou o projeto da SUDENE, entre 1960 a 1970, o número de indústrias e mão de 
obra no município aumentou quase 50%, com desdobramentos significativos no setor comercial e de 
serviços. (LIMA, 2008, p.193).  
4
O “Milagre Econômico” (1968-1973), que em um primeiro momento gera um relevante crescimento da 

economia e modernização da indústria e oferta de empregos, contudo os custos desse crescimento 
econômico provocaram dependência externa e retração econômica. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escoteiros-Mirins
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outras crianças e jovens.  De acordo com Maria de Fátima Morais5 que atuou como 

escotista, por mais de vinte anos, no Grupo de Escoteiros General Sampaio: 

O Grupo participava muito de atividades extras, importante para a 

comunidade, o Grupo participava muito, muito, muito mesmo, 

principalmente nesse inicio de criação. Eu lembro que a gente já fez 

atividade no Pedregal (...) a gente participou de campanha de 

agasalho, a gente saia na comunidade junto com Polícia, junto com 

Exército, teve muitas atividades brilhantes que o Sampaio fez
6
. 

É interessante percebermos que as atividades do Grupo não se restringiam as 

reuniões aos sábados, sempre que podia o Grupo participava de ações sociais, onde era 

possível interagir com a comunidade e também com outras instituições como a Polícia 

Militar, o Corpo de Bombeiros e o Exército. Essas atividades sociais, tais como, 

campanha de agasalho, Campanha de arrecadação de alimentos para ajudar as 

comunidades carentes, dentre outras, reforçava a imagem de escoteiros prestativos, 

preocupados com o próximo.  

 Praticar boas ações é uma constante no universo escoteiro (BADEN-

POWELL, 2006, p. 24), mas será que a participação dos escoteiros nesse tipo de 

atividades também não era uma estratégia para divulgar o Grupo e o Movimento 

Escoteiro na cidade e assim, atrair novos membros e também voluntários?  O Grupo de 

Escoteiros General Sampaio participava ativamente de campanhas de vacinação contra 

raiva7, da semana do trânsito8, campanha de arrecadação de alimentos, visita a asilos 

dentre outras atividades que os colocavam lado a lado com a sociedade, construindo 

através dessas atividades uma imagem de um Movimento educacional preocupado com 

os problemas sociais. Desse modo, esses eventos se constituíam em uma vitrine, que 

expunha os escoteiros para a sociedade campinense. 

                                                           
 

5
Maria de Fátima de Morais tomou conhecimento da existência do  Grupo de Escoteiros General 

Sampaio no ano de 1985, através de dois jovens irmãos, Vinicius e Karina, que participavam do Grupo na 
condição de aspirantes de escoteiros. Na época eles convidaram a sua filha Fabrícia de seis anos para 
conhecer o Grupo, por causa da idade, a nossa entrevistada não permitiu, mas posteriormente, foi 
convencida pelos irmãos e aceitou acompanhar a filha para participar de uma reunião. Em março de 
1986, ambas foram promessadas e ficaram no grupo por mais de 20 anos. 
6
Depoimento concedido à autora no dia 18/03/2013. 

7
“Lutando contra a raiva”. Jornal da Paraíba, 26/09/1987, p.1. 

8
“Semana da Pátria é aberta hoje”. Diário da Borborema, 01/07/1987, p. 7.  
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 Convém citar, que no relatório da Secretária da Educação do Município9 

do ano de 1981, os escoteiros são mencionados, ao lado de outras organizações tais, 

como: Clube de Mães, sociedade de amigos de bairros, Rede Feminina de combate ao 

câncer, Clube de Jovens, Loja Maçônica, Lyons Clube, Rotary Clube, Loja da Amizade, 

ambas citadas como organizações que se empenham em solucionar os problemas de 

natureza social, cultural e educacional.  

Ora, não podemos deixar de considerar que em 1981, o Grupo de Escoteiros 

General Sampaio estava apenas no seu segundo ano de funcionamento, contudo, a 

impressão que temos é que o Grupo já tinha conquistado um lugar social perante os 

Poderes Públicos da cidade, pelo menos é o que sugere o Relatório Anual da Secretária 

de Educação citado anteriormente, e os convites para o Grupo colaborar com ações 

sociais promovidas pela Prefeitura Municipal e por outros órgãos institucionais da 

cidade, como Polícia Militar, Exército e Corpo de Bombeiros. 

Mas será que o empenho dos membros do Grupo de Escoteiros General Sampaio 

em ajudar o próximo foi suficiente para conquistar a “simpatia” dos Poderes Públicos?  

Porque o Movimento Escoteiro em Campina Grande tomou essa visibilidade em um 

curto intervalo de tempo? Porque se tornou interessante para as autoridades a presença 

dos escoteiros nesses eventos? A nossa hipótese é a de que a proposta educacional do 

Movimento Escoteiro atendia os anseios da época, visto que, em meio à crise política 

em que o país se encontrava nesse momento, tornava-se interessante para os Poderes 

Públicos “apoiarem” um Movimento infanto-juvenil, cujo discurso disciplinador 

cumpria a função de moldar os sujeitos, contribuindo assim, para a manutenção da 

ordem.  

Nesse sentido, o Movimento Escoteiro pode ser enquadrado naquilo que Michel 

Foucault (1987), denominou de instituição disciplinar, na medida em que através do seu 

Método de Ensino Escoteiro, faz um investimento no corpo de crianças e jovens, 

controlando-os por meio de exercícios, gestos e atitudes para produzir corpos 

submissos, exercitados e dóceis, estabelecendo assim, uma relação de docilidade e 

utilidade, o que era conveniente para os governantes, levando-se em consideração o 

contexto político e social do Brasil no inicio da década de 1980. 

                                                           
 

9
BRASIL. Educação Municipal em Campina Grande, 1981, p. 14. 
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Outro fato relevante que pode justificar a rápida aceitação do Movimento 

Escoteiro em Campina Grande é o alto índice de crianças e adolescente na faixa etária 

dos 7 aos 14 anos. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE10, no ano de 1980, a 

população da cidade de Campina Grande era de 247.964 habitantes, sendo que 26,7% 

da população era constituída de crianças na faixa etária entre os 7 aos 14 ano, um 

número bastante significativo se comparado com os números das outras faixas etárias.  

         Destarte, considerando o alto índice da supracitada faixa etária, era 

interessante para as autoridades contar com um Grupo de Escoteiros na cidade que 

absorvia justamente a população infanto-juvenil, oferecendo-lhes uma educação 

complementar, através de atividades diferenciadas praticadas ao ar livre, como 

brincadeiras e jogos educativos, afastando as do ócio e incutindo-lhe valores morais e 

também cívicos.  

  Cabe ressaltar, que no início década de 1980, as atividades cívicas 

estavam entre as metas a serem alcançados pela Secretária de Educação do Município, 

assim também, como o estímulo as práticas da educação física e desporto11, elementos 

encontráveis no projeto educativo escoteiro. A ênfase da Secretaria da Educação do 

Município em estimular nos alunos a prática de exercícios físicos e a valorização dos 

símbolos cívicos é justificada pelo contexto em que o Brasil se encontrava, pois nesse 

período o país ainda estava sob os ditames do regime militar, e sendo assim, era 

necessário que as crianças desde a mais tenra idade, fossem condicionadas para que 

pudessem desenvolver o sentimento cívico.  

 Assim, o Escotismo foi ganhando visibilidade em Campina Grande, 

contudo a consolidação do Movimento na cidade se dar com a fundação do Grupo de 

Escoteiros do Ar12 Santos Dumont, fundado em 22 de dezembro de 1984, por Justino 

                                                           
 

10
BRASIL. Educação Municipal de Campina Grande, 1981, p.14. 

11
BRASIL. Plano Municipal de Educação-biênio 1984-1985, p.100. 

12
O Escotismo se divide em três modalidades: a modalidade básica, que enfatiza as atividades em terra e 

o ambiente mateiro; modalidade do mar (surgiu em 1909) que dar ênfase as atividades orientadas para 
a especialização em marinharia e ambiente náutico, e por fim, a modalidade do ar, onde se prioriza as 
atividades para especialização em aviação e ambiente aeronáutico. A modalidade do ar se originou no 
Brasil na década de 1930 por iniciativa de integrantes da aeronáutica e se consolidou entre as décadas 
de 1960-80 com o Curso de Adestramento do Ar (CATAR) para adestrar os escoteiros e chefes 
(NASCIMENTO, 2008, p. 68). Tal fato demonstra a influencia dos militares no Escotismo brasileiro. Fica a 
critério dos Grupos de Escoteiros a escolha pela modalidade a ser seguida. Os Grupos General Sampaio 
e o Baturité são da modalidade básica, já o Grupo de Escoteiros Santos Dumont segue a modalidade do 
ar. 
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Bezerra13, e o Grupo de Escoteiros Baturité fundado em 7 de abril de 1990, por 

iniciativa de Joilson Barbosa de Brito, Renato Avelino e Adeildo14.  

A expansão do Movimento Escoteiro na cidade de Campina Grande-PB, ocorre 

devido a desmembramentos dos Grupos. Justino Bezerra era escotista do Grupo de 

Escoteiros General Sampaio, mas devido a divergências de opiniões entre os membros, 

ele, juntamente com os quatro filhos, deixa o Grupo e decide fundar o Grupo de 

Escoteiros do Ar Santos Dumont15. Caso semelhante ocorreu com a fundação do Grupo 

de Escoteiros Baturité. Os seus fundadores eram membros do Grupo de Escoteiros 

Santos Dumont, mas após alguns desentendimentos com os outros membros, resolvem 

sair e fundar um novo Grupo. 

Quando o Grupo de Escoteiros Baturité foi fundado no início da década de 1990, 

o Movimento Escoteiro em Campina Grande já agregava 213 membros16, entre 

escoteiros e escotistas, distribuídos nos Grupo de Escoteiros General Sampaio e no 

Grupo de Escoteiros do Ar Santos Dumont. O Grupo de Escoteiros Baturité foi fundado 

com apenas 11 membros: seis seniores e cinco escoteiros17. A nossa entrevistada 

Janaína Maria Costa Ferreira18, atual Diretora Presidente do Grupo de Escoteiros 

Baturité explica que, posteriormente, é que o ramo lobinho começou a funcionar e assim 

mesmo, com apenas quatro crianças19:  

                                                           
 

13
Registro da União dos Escoteiros do Brasil nº 002/85. 

14
“Escoteiros da Borborema”. Jornal da Paraíba, 22/03/1993, p. 4.  

15
Depoimento de Sérgio Rodrigues Menezes de Freitas, concedido à autora em 29/05/2013. 

16
Dados consultados no Relatório anual da União dos Escoteiros do Brasil da região da Paraíba, 1991, p. 

7. 
17

“Campina Grande ganha o terceiro Grupo de Escoteiros”. Jornal da Paraíba, 10/04/1990, p.5. 
18

Janaína Maria Ferreira da Costa entrou no Grupo de Escoteiros Baturité como escotista, em 
07/05/1990, ou seja, um mês após a sua fundação. Permaneceu no Grupo por oito anos, se afastando 
devido à disponibilidade de tempo. Retornou no inicio de 2006, assumindo a presidência do Grupo. 
19

Depoimento concedido à autora em 24/08/13. 



 

  179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dia da inauguração do Grupo de Escoteiros Baturité no 

Auditório da FEBEMAA (Fonte: Jornal da Paraíba, 10/04/1990, p.5) 

O registro fotográfico marca o dia da solenidade de inauguração do Grupo de 

Escoteiros Baturité, que aconteceu no auditório da FEBEMAA20. Apesar das 

divergências, estavam presentes os outros dois Grupos de Escoteiros da cidade, 

passando para a sociedade a ideia de um Movimento unido. Na solenidade houve o 

hasteamento da bandeira, o momento de oração e a realização de jogos21.  Os símbolos 

do Grupo estão representados no lenço e na bandeira, que é segurada com orgulho pelos 

escoteiros. Na foto, os escoteiros estão com as pernas juntas e as mãos sobre as coxas, 

postura semelhante à posição de sentido, utilizada pelos militares, isso denuncia a rígida 

disciplina que era imposta a esses garotos. Outro fato que chama a atenção é que o 

Grupo de Escoteiros Baturité foi fundado apenas com membros do sexo masculino. 

Mas apesar do Grupo de Escoteiros Baturité ter sido fundado com um número 

reduzido de membros, observa-se em um curto intervalo de tempo um aumento nesse 

número. Segundo os arquivos da Região Escoteira da Paraíba, no ano de 1991, o Grupo 

já congregava 58 membros, dentre eles, várias meninas. Na década de 1990, se observa 

uma grande demanda de crianças que queriam participar dos Grupos Escoteiros da 

                                                           
 

20
Fundação do Bem Estar do Menor Alice de Almeida. 

21
Campina Grande ganha o terceiro Grupo de Escoteiros. Jornal da Paraíba, 10/04/1990, p.5. 
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cidade, chegando até a existir uma lista de espera, como atesta o escotista Edmar Cícero 

de Melo22: 

Já que o Movimento naquele tempo era tão grande e era um 

Movimento diferenciado aqui dentro da cidade e naquele tempo você 

não tinha acesso a internet como tem hoje, acesso a esses meios de 

diversão que os meninos têm, ou seja, esses meios caseiros, aí já que 

tinha aquela novidade aqui, existia a lista de espera de Grupos
23

. 

Provavelmente, a demanda pelos Grupos de Escoteiros deva-se mesmo ao fato 

das crianças e jovens vislumbrarem no Movimento Escoteiro uma forma de lazer e 

diversão, uma vez que, no período de 1980-1990 o acesso à internet era restrito, já que a 

mesma só sai do nicho acadêmico, passando a ser comercializada para o público em 

geral no ano de 199424.  Mas será que o interesse em integrar esses Grupos partia 

apenas das crianças e jovens ou será que eram os pais que queriam que seus filhos 

participassem, porque viam o Movimento Escoteiro como uma instituição que 

disciplinaria os seus filhos?  Alguns pais chegavam até mesmo a associar o Escotismo 

ao militarismo: 

Tinha muita mãe que botava o seu filho no Movimento Escoteiro 

pensando que quando ele chegasse aos 18 anos ele ia servir o exército, 

porque pensava que o Movimento era uma preparação para o exército. 

Muitas mães pensavam que quando os filhos completassem 18 anos o 

filho ia direto para o exército, muita gente quando o filho completou 

18 anos que não foi para exercito, tirou o filho do Movimento 

Escoteiro com raiva, eu tinha um colega que a mãe fez isso. 

Realmente naquele tempo quando olhava o movimento, pensava que 

era militarista
25

 

                                                           
 

22
Edmar Cícero ingressou no Movimento Escoteiro aos 13 anos de idade, em 17 de abril de 1990, no  

Grupo de escoteiros Baturité, onde permaneceu por 22 anos, atualmente ele é escotista do  Grupo de 
Escoteiros General Sampaio. 
23

Depoimento concedido à autora em 24/03/2013. 
24

No Brasil, a internet passa a ser comercializada em dezembro de 1994, em caráter experimental pela 
EMBRATEL (Empresa Brasileira de Telefonia). Foram escolhidos cinco mil usurários para participarem da 
fase experimental. Somente em 1995, é que o serviço foi disponibilizado de forma definitiva. Devemos 
considerar ainda, que mesmo assim, o acesso a internet ficava restrito as pessoas que tinham certa 
condição financeira. Ver o artigo 20 anos de internet no Brasil: aonde chegamos? Disponível em 
http://www.tecmundo.com.br/internet/8949-20-anos-de-internet-no-brasil-aonde-chegamos-.htm 
acesso em 07/08/2013. 
25

Depoimento de Edmar Cícero de Melo, concedido à autora no dia 24/03/2013. 

http://www.tecmundo.com.br/internet/8949-20-anos-de-internet-no-brasil-aonde-chegamos-.htm
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Mas o que levavam alguns pais a confundirem o Movimento Escoteiro com 

organizações militares? Como essas representações foram construídas? Partindo do 

pressuposto de que as representações são elaboradas através de imagens e símbolos que 

são construídos em determinados contextos sociais, ou seja, são maneiras que os 

sujeitos encontram para explicar a realidade em que vivem (CHARTIER, 1990), 

entendemos que as representações elaboradas em torno do Escotismo e do militarismo, 

decorrem do fato dos membros usarem uniformes com distintivos, semelhantes ao 

uniforme militar, e também da rígida disciplina a que os escoteiros são submetidos.  

Sobre essa associação entre o Movimento Escoteiro e o militarismo, o nosso 

entrevistado Sérgio Rodrigo Menezes de Freitas26, escotista do Grupo de Escoteiros do 

Ar Santos Dumont, relembra: 

Uma das coisas que se eu pudesse apagar do Movimento Escoteiro, do 

tempo que eu fui escoteiro, era a questão do militarismo (...) era uma 

coisa que eu detestava (...). Existia na década de 1990, uma tendência 

muito forte ao militarismo dentro do Movimento Escoteiro, eu passei 

por situações, que se fosse hoje, qualquer chefe fizesse ele seria 

passivo até de processo, dependendo da denúncia, até de cadeia: há 

tem que pagar apoio de frente, tem que isso, tem que aquilo, dar duas 

voltas aqui, só porque você tava com uniforme desensacado (...) até 

mesmo as etapas de desenvolvimento eram voltadas para questões 

militares
27

. 

A disciplina que envolvia as práticas escoteiras chegava a incomodar até mesmo 

aos membros do Movimento escoteiro. Os membros juvenis eram tratados com um rigor 

disciplinar semelhante ao que era imposto aos militares, sofrendo até algumas punições 

quando não agia de acordo com o que era determinado.  

Outro fato relevante, que provavelmente tenha contribuído para essa associação 

entre os escoteiros e os militares, é o fato do primeiro Grupo de Escoteiros da cidade de 

Campina Grande, o General Sampaio, ter recebido o nome de um general do Exército 

brasileiro28 e de ter entre os seus fundadores um militar. Ademais, a solenidade de 

                                                           
 

26
 Sérgio Rodrigo Menezes de Freitas ingressou no Grupo de Escoteiros do Ar Santos Dumont no ano de 

1990, na época ele tinha dez anos de idade. Participou dos ramos lobinho, escoteiro e sênior, 
atualmente é Diretor Técnico do Grupo.   
27

 Depoimento concedido à autora no dia 29/05/13. 
28

 Antonio Sampaio foi um militar do Exército Brasileiro, nasceu em 24 de maio de 1810, em Tamboril no 
Ceará, ingressou no Exercito aos 20 anos, onde galgou todos os postos da carreira militar. Participou das 
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fundação do Grupo ocorreu nas dependências do Quartel do 31º Batalhão de Infantaria 

do Exército, onde ficou sendo realizadas as reuniões do Grupo29. Joilson Barbosa de 

Brito, um dos fundadores do Grupo Baturité, também era militar, conforme explica 

Janaína Maria Costa Ferreira, atual diretora do Grupo: 

Nosso fundador é militar do Exército e a gente não pode dizer que não 

existia essa associação, nossos meninos eram bem disciplinados nesse 

sentido do militarismo, então no começo era mais enraizado, mas, 

depois com advento do novo programa de jovem, essa coisa mais 

pedagógica, é que nos fomos tentando desassociar. (...) ele mesmo viu 

que a coisa tinha que ser desvinculada do militarismo (...) a gente não 

pode negar que a raiz foi o militarismo
30

.  

Assim como ocorreu com o Grupo de Escoteiros General Sampaio, que realizava 

as suas reuniões em um espaço militar, o Grupo de Escoteiros Baturité tinha a sua sede 

provisória localizada no 2º Batalhão de Polícia Militar31. Provavelmente o fato dos seus 

fundadores serem militares tenha facilitado o acesso dos referidos Grupos a esses 

espaços.  È evidente também que esses fundadores, pelo menos inicialmente, não 

conseguiram desvincular as práticas escoteiras das práticas militares, isso ajuda a 

explicar a associação que algumas pessoas faziam entre os Grupos de Escoteiros e os 

militares. 

Entretanto isso não impediu que o Movimento Escoteiro se consolidasse na 

cidade de Campina Grande, como um Movimento educacional que auxiliava na 

educação das crianças e jovens campinenses, contribuindo para a formação de cidadãos 

conscientes de seus deveres.  

                                                                                                                                                                          
 

principais campanhas militares ocorridas durante o século XIX, como Cabanagem, Balaiada, Guerra dos 
Farrapos, Revolta praieira, Guerra contra Oribe Rosas, Guerra do Aguirre e a Guerra do Paraguai, onde 
faleceu em combate. O General Sampaio foi consagrado em 1962, o Patrono da Arma de Infantaria do 
Exercito Brasileiro. Ver CASTRO, Adler Homero Fonseca de. Sampaio: um homem de dois mundos. 
Revista DaCultura (FUNCEB- Fundação Cultural do Exército brasileiro) Ano XI, nº 18, Maio de 2011, p. 
43-53. 
29

Inicialmente as reuniões eram realizadas no 31º Batalhão de Infantaria do Exército, depois passou a 
ser realizada nas dependências da Escola Redentorista e atualmente o Grupo se reúne na Universidade 
Federal de Campina Grande. 
30

Depoimento concedido à autora em 24/08/13. 
31

Informações consultadas no Relatório de Fundação do Grupo.  
Depois do 2º Batalhão de Polícia Militar, a sede do Grupo de Escoteiros Baturité passou a ser na 
FEBEMAA (Fundação do Bem Estar do Menor Alice Almeida), posteriormente, passou para o Clube do 
Trabalhador, Colégio Motiva, Escola Municipal Felix Araújo, atualmente o Baturité realiza as suas 
reuniões Grupo Escolar Gustavo Adolfo Cândido. 
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Ademais, apesar das circunstâncias em que ocorreu a expansão do Movimento 

Escoteiro, observou-se que houve um esforço em conjunto realizado pelos três Grupos 

de Escoteiros para divulgação e consolidação do escotismo na cidade. Os supracitados 

Grupos de Escoteiros atuaram de forma ativa ao lado dos Poderes Públicos (Prefeitura, 

Exercito, Bombeiros, Polícia Militar, etc.) em ações sociais (campanhas de agasalho, 

campanhas de vacinação, Campanha contra a fome, dentre outras). Esses eventos se 

constituíam em uma vitrine que expunha os escoteiros para toda a sociedade, ajudando a 

divulgar o Escotismo na cidade e atrair novos membros. 
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CULTURA, LITERATURA E CIDADE: AS REPRESENTAÇÕES 

LITERÁRIAS DA CIDADE DE SALVADOR NA OBRA CAPITÃES DA 

AREIA 
 

Anne Micheline Souza Gama
*
 

Introdução 

   SOB A LUA, NUM VELHO TRAPICHE ABANDONADO, as 

crianças dormem. Antigamente aqui era o mar (...) Hoje a noite é alva 

em frente ao trapiche (...) E os ratos voltaram a dominar até que os 

Capitães da Areia lançaram suas vistas para o casarão abandonado. 

Nesse tempo a porta caíra para um lado e um grupo, certo dia em que 

passeava na extensão dos seus domínios (porque toda a zona areal do 

cais, como aliás toda a cidade da Bahia, pertence aos Capitães da 

Areia), entrou no trapiche (AMADO, 2008, pp. 27-28). 

Com estas palavras Jorge amado inicia o romance Capitães da Areia obra 

publicada em 1937: Crianças abandonadas num casarão abandonado. Crianças 

abandonadas e outras questões sociais são corriqueiras na atualidade das cidades 

brasileiras. A obra de grande teor de denúncia social retrata crianças filhas da miséria, 

entregues a própria sorte, que recorrem à marginalidade (no sentido de está margem da 

sociedade e consequentemente praticar atos que confrontam com as leis) para 

sobreviver na cidade de Salvador. 

Neste trabalho utilizando-se do arcabouço da história cultural, que amplia 

objetos e fontes pensados na dimensão da cultura, objetivamos apresentar pesquisa que 

vislumbra a Cidade (objeto) e Literatura (fonte) no fazer historiográfico: Partindo do 

conceito de cultura intentamos a análise das representações da cidade de Salvador e de 

suas relações sociais tendo como fonte a literatura amadiana, em destaque a obra 

Capitães da Areia.
1
 

                                                           
 

*
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O presente artigo foi resultante das leituras desenvolvidas na disciplina Tópico Especial Cultura e 
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de Salvador: as representações do urbano e das relações sociais na obra de Jorge Amado”. 
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Cultura e cidades: perspectivas historiográficas 

 Peter Burke (2000) afirma que atualmente vivenciamos uma “‘virada cultural’ 

no estudo da humanidade e sociedade” e muitos estudiosos como críticos literários e 

historiadores da arte se colocam hoje como historiadores culturais, além disso, os 

historiadores políticos pesquisam “cultura política” e os historiadores com viés 

econômico “desviaram a atenção da produção para o consumo, e assim para desejos e 

necessidades moldados em termos culturais”. (BURKE, 2000, p. 233). Contudo, afirma 

Burke a História Cultural no sentido institucional ainda não se apresenta sólida, 

passando nos últimos anos por uma fragmentação cada vez maior. 

O próprio termo “cultura” já é muito complexo. Como afirma Eagleton (2005), a 

princípio é tomado como a oposição com a natureza, não obstante, etimologicamente 

falando é um conceito derivado de natureza: o “cultivo agrícola”. Citando Francis 

Bacon, o autor fala da analogia do “cultivo e adubação das mentes” (EAGLETON, 

2005, p.11). Prossegue mostrando que a “cultura” direciona-se para lados opostos, uma 

divisão em nós mesmos: uma parte de nós se “cultiva e refina”, outra parte se “constitui 

a matéria-prima para esse refinamento” (EAGLETON, 2005, p.15). Desse modo 

compreende-se que a cultura: 

(...) celebra o eu, ao mesmo tempo também o disciplina, estética e 

asceticamente. A natureza humana não é exatamente o mesmo que 

uma plantação de beterrabas, mas, como uma plantação, precisa ser 

cultivada – de modo que, assim como a palavra ‘cultura’ nos transfere 

do natural para o espiritual, também sugere afinidade entre eles. Se 

somos seres culturais, também somos parte da natureza que 

trabalhamos. (EAGLETON, 2005, p.15). 

Um cultivo feito amiúde, não apenas por nós mesmos, mas por forças externas 

como é exemplo o Estado: “A cultura é espécie de pedagogia ética que nos torna aptos 

para a cidadania política ao liberar o eu ideal ou coletivo escondido dentro de cada um 

de nós, um eu que encontra sua representação suprema no âmbito universal do Estado.” 

(EAGLETON, 2005, p.16-17).  

Citando Thomas S. Eliot, Eagleton mostra que os dois significados centrais 

“socialmente distribuídos” da palavra “cultura” são de um lado “um corpo de obras 

artísticas e intelectuais” de domínio da elite e no sentido antropológico pertencente às 

pessoas comuns: Duas formas que entrecruzam tendo por resultado uma classe nutrindo 



 

  188 

 

as outras. (EAGLETON, 2005, p.167).  Eliot aponta a elaboração de uma “cultura 

comum” reservada aos poucos privilegiados, neste sentido, difere-se de Raymond 

Willians que ver tal definição como uma “cultura em comum”, outrossim, a “cultura 

comum”  para Willians seria a que é “continuamente refeita e redefinida pela prática 

coletiva de seus membros” (EAGLETON, 2005, p.169). 

Falaríamos como sugere Michel de Certeau em sua obra A cultura no Plural. 

Como o título propõe cultura em sua multiplicidade e não unitária, como é exemplo a 

cultura vista apenas como produto de uma elite dominadora, no entanto é sabido da 

existência de cultura produzida pelos homens comuns denominada de “cultura popular”, 

sendo tal cultura silenciada: “A ‘cultura popular’ supõe uma ação não confessada. Foi 

preciso que ela fosse censurada para ser estudada. Tornou-se então, um objeto de 

interesse porque seu perigo foi eliminado” (CERTEAU, 1995, p.55). 

No livro A invenção do cotidiano Certeau expõe que: 

as combinatórias de operações que compõem também (sem ser 

exclusivamente) uma “cultura” e exumar os modelos de ação 

característicos dos usuários, dos quais se esconde, sob o pudico nome 

de consumidores, o estatuto de dominados (o que não quer dizer 

passivos ou dóceis). O cotidiano se inventa com mil maneiras de caça 

não autorizada (CERTEAU, 2012, pp.37-38) 

Muitos trabalhos versam pelas representações ou comportamentos de uma 

sociedade. A partir desses é possível o “estudo daquilo que o consumidor cultural 

‘fabrica’ durante essas horas e com essas imagens” – os usos que os grupos ou 

indivíduos fazem, por exemplo, do espaço urbano (CERTEAU, 2012, p.38), supondo-se 

que “os usuários ‘façam uma bricolagem’ com e na economia cultural dominante, 

usando inúmeras e infinitesimais metamorfoses da lei, segundo seus interesses próprios 

e suas próprias regras” (CERTEAU, 2012, p.40).  

Os estudos sobre a cultura vêm abrindo um leque de possibilidades de objetos e 

abordagens, observando o “consumo cultural” em sua forma plural. Um campo que vem 

crescendo na historiografia nas últimas décadas é a de estudos e discursos diversos 

sobre a cidade como aponta Souza (2010), na apresentação do livro “Cidades e 

experiências modernas” a cidade sendo objeto de pesquisa: “para uns é o resultado das 

ações humanas em um ambiente marcado pela aglomeração e pela existência de 

equipamentos modernos, para outros é um ‘fenômeno’ que não tem uma única 

explicação” (SOUZA, 2010). 
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No prefácio do livro “A cidade em debate”, Maria Izilda Matos (2000) apresenta 

que os estudos que concernem o urbano passaram por modificações expressivas nas 

últimas décadas. A descoberta de “outras histórias” tem colaborado nas pesquisas sobre 

a cidade e seu cotidiano, expansão que Matos denomina como “redescoberta do urbano” 

(MATOS, 2000, p.7). As mudanças começam pela própria concepção de cidade: outrora 

concebida como “delimitação espacial do objeto de estudo do historiador, era como o 

‘palco da história’”, a cidade passa a se estabelecer como objeto e/ou problema, um 

desafio para o historiador. (MATOS, 2000, pp.7-8). 

A cidade enquanto desafio para o historiador, segundo Matos é vista por um 

conjunto de tendências. A primeira delas é a “Cidade-questão”, problemática surgida a 

partir da “questão urbana” perpassada pelos “pressupostos da disciplina e da cidadania e 

passando a ser reconhecida enquanto palco de tensões” (MATOS, 2000, p.8). A 

investigação histórica não reproduziria aos discursos que legitimam o estigma das 

experiências urbanas, e sim se preocuparia na recuperação da historicidade dos 

processos (MATOS, 2000, p.8). 

Outra tendência apontada por Matos é a “Cidade-memória” sabendo-se das 

tensões da cidade vivenciadas de forma diversa por seus habitantes aponta para uma 

cidade múltipla, na qual tais tensões brotam como “representações do espaço” sendo 

base de memórias múltiplas, que podem convergir ou não. Dessa forma a cidade incide 

enquanto objeto de pesquisa como uma “construção problemática de algo a ser 

decifrado pelo historiador que se depara com multiplicidade de histórias e memórias” 

(MATOS, 2000, p.10). 

Por fim, Matos expõe a “cidade-documento” através a paisagem urbana é 

entendida como um “documento a ser lido, como um texto a ser decifrado”, cabendo ao 

investigador uma arqueologia social tentando detectar a constituição, transformação e 

tensões da cidade (MATOS, 2000, p.10). 

A importância dada ao passado das cidades é um dado recente no Brasil 

constituindo de grande estima as contribuições da perspectiva da História Cultural de 

resgatar os discursos, imagens e práticas sociais de representação, através dos quais 

indivíduos e grupos atribuem sentidos ao seu mundo. Para Roger Chartier, “as lutas de 

representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo 

social, os valores que são os seus, e o seu domínio” (CHARTIER, 1990, p. 17). 
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Cidade e literatura no fazer historiográfico 

No domínio dos estudos sobre cidades, diversas fontes se fazem possíveis. Nós 

optamos por obras literárias e orientados pelos aportes teórico-metodológicos que 

culminam em uma história cultural sobre a cidade em suas práticas e representações, no 

caso representações literárias sobre os modos de viver na cidade e sobre os locais da 

cidade tendo por fonte a literatura. 

Começando pela literatura como fonte observamos que durante o século XIX, 

com o paradigma positivista a mesma tinha na historiografia um papel secundário e 

complementar, pois a prioridade dos historiadores estava nos documentos oficiais. A 

relação entre história e literatura era conturbada, perpassada pela desconfiança por parte 

dos historiadores orientados pela exacerbada dicotomia literatura-ficção e história-

ciência (“verdade”), como afirma Hayden White (1994) era prática “identificar a 

verdade como o fato e considerar a ficção o oposto da verdade, portanto um obstáculo 

ao entendimento da realidade e não um meio de apreendê-la.” (WHITE, 1994, p.139). 

Ao longo do século XX, com a renovação historiográfica, a noção de documento 

histórico será ampliada, a literatura desconstruirá seu papel de mera auxiliar para passar 

a ser aceita como objeto de pesquisa podendo oferecer entendimento sobre o passado. 

Segundo Ferreira (1996, p 31) os historiadores tiveram que aceitar que a literatura, 

igualmente como outros documentos, poderia estar carregada de fragmentos históricos 

do seu tempo e, também ser uma ferramenta para o estudo da História.  

O fortalecimento da literatura como fonte ficará mais visível com a redescoberta 

na década de 1980 da História Cultural que ampliará o leque de fontes e com 

abordagens que vislumbra as sensibilidades, o imaginário e as representações. 

Pesavento (2002) fala que a priori, numa epistemologia básica, a história e a literatura 

teriam maneiras distintas de "dizer a cidade", caminhos metodológicos diferentes. Não 

obstante, o historiador da cultura de hoje se volve para um “tempo transcorrido” no qual 

angaria representações literárias (e urbanísticas) para construir a sua representação, ou 

seja, o historiador vai re-imaginar o já imaginado (PESAVENTO, 2002, pp.10-11).  

Desse modo, o historiador tem uma gama de textos e narrativas que podem ser 

transformados em documento em que deva responder às questões propostas pelos 

mesmos: o texto literário soma-se à bagagem do oficio do historiador no seu "capital 

específico" - a literatura como forma de pensar a história. (PESAVENTO, 2002, pp.11-

12). 
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De grande valia para nosso pesquisa está os estudos da historiadora Sandra 

Pesavento, com trabalhos que se inserem no que chamaríamos de “história cultural do 

urbano”, se propõe a estudar a cidade através de suas representações como são 

exemplos Os pobres da cidade (1994), Imagens Urbanas (1997), Uma outra cidade: O 

mundo dos excluídos no final do século XIX (2001), O imaginário da cidade: Visões 

literárias do urbano (2002), entre outras reflexões. 

O citado, O imaginário da cidade: Visões literárias do urbano (2002), tem sido 

de muito interesse, tendo em vista que, nossa pesquisa tem por objeto a cidade e por 

fonte a literatura. Pesavento (2002) se utiliza das representações literárias para 

investigar o passado, o “imaginário das sensibilidades” de um período histórico através 

da interpretação das metáforas e imagens, que no caso, no cerne da ideia de 

modernidade, analisar a construção do pensar no cenário urbano partindo do olhar 

literário percebendo como discursos e imagens construídas sobre a cidade podem migrar 

temporalmente e no espacialmente.  A propositura de Pesavento é a “estratégia de 

abordagem teórico-metodológica que aponta para o cruzamento das imagens e discursos 

da cidade e que, por sua vez, conduz a um aprofundamento das relações entre história e 

literatura, além de ter por base o contexto da cidade em transformação” (PESAVENTO, 

2002, p.10).  

Pesavento expõe que a “história cultural do urbano”, que se propõe a estudar a 

cidade através de suas representações: os imaginários sociais que os homens, ao longo 

de sua história, puderam construir sobre a cidade. Por sua vez a cidade se impõe como 

tema para reflexão e objeto de estudo, podendo ser analisado este objeto cidade num 

conhecimento transdisciplinar: objeto de múltiplos discursos e olhares, que não se 

hierarquizam, mas que justapõem, compõe ou mesmo se contradizem cada um com seu 

valor. (PESAVENTO, 2002, p.08). 

   

A autora, citando Morin, fala de como os “leitores do urbano” devem interessar-

se pelo multidimensional para entendimento da complexidade do real: a cidade é lugar 

do homem, por conseguinte se presta à multiplicidade de olhares (PESAVENTO, 2002, 

p.09). Cidade-problema, cidade-representação, cidade-plural, cidade-metáfora: desse 

modo, segundo Pesavento (2002) a cidade domínio estimulante deixando de ser um 

dado concreto, igualmente, objeto de análise e tema de reflexão. 

 

Representações literárias da cidade de Salvador em Capitães da Areia 
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  Mas “embaixo” (down), a partir dos limiares onde cessa a 

visibilidade, vivem os praticantes ordinários da cidade. Forma 

elementar dessa experiência, eles são caminhantes, pedestres, 

Wandersmänner, cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um 

“texto” urbano que escrevem sem poder lê-lo (CERTEAU, 2012, 

p.159). 

Certeau (2012) discorrendo sobre as práticas do espaço, partindo de uma 

possível analogia à obra foucaultiana sobre as estruturas de poder, sugere que ao invés 

de manter-se no discurso que perpetua privilégios, analisar as “práticas microbianas, 

singulares e plurais” que sobrevivem nos sistemas urbanos mesmo com os dispositivos 

de controle que as tenta suprimir, não obstante, se proliferam mesmo que 

ilegitimamente, burlando táticas e criando regulações cotidianas sub-reptícias 

(CERTEAU, 2012, p.162).  

Prosseguindo sua preocupação em vislumbrar as ações que vão para além do 

poder instituído que se dita uno, Certeau (2012) sugere a análise nos “procedimentos – 

multiformes, resistentes, astuciosos e teimosos – que escapam à disciplina sem ficarem 

mesmo assim fora do campo onde exerce, e que deveriam levar a uma teoria das 

práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma inquietante familiaridade da cidade.” 

(CERTEAU, 2012, p.163). 

Nas primeiras décadas do século XX, novos conceitos históricos vão se fazendo 

presentes no contexto social.  Iniciando com medicalização e higienização já nas 

primeiras reformas urbanas, que se agregará ao conceito de urbanização, principalmente 

a partir da década de 1930. Vale salientar que tais processos se derem através do papel 

da elite na organização da vida cotidiana e no uso dos espaços em um projeto de 

modernidade: impulsionados pela visão de transformação urbana a partir de modelos 

europeus, que intencionavam reconhecer-se como anunciadores de um novo tempo. Os 

poderes públicos passam interver na fisionomia da cidade tentando incorporar sua 

ideologia, no entanto, redimensionou as práticas sociais quanto ao uso do espaço. A 

constituição de uma cidade moderna, marcada pelo embelezamento e racionalização do 

espaço, não foi feita de forma tão amigável, nem tampouco favoreceu a todos.2 

                                                           
 

2
Na disciplina Cultura e Cidades com o prof. Antonio Clarindo tivemos acesso à leitura e discussão de 

vários textos que versavam sobre várias cidades brasileiras. Sobre as aspirações da elite com relação a 
urbanização da cidade  temos “O corpo e a alma da cidade: Natal entre 1900 e 1930” organizado pelo 
prof. Raimundo Arrais. Sobre os códigos de posturas em São Paulo “História do conforto na cidade de 
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A obra Capitães de Areia se apresenta como uma representação da exclusão 

vivenciada de algumas pessoas na cidade de Salvador da década de 30. Na obra é 

relatada a experiência de vida de um grupo de menores abandonados, chamados de 

"Capitães da Areia", que habitam num velho trapiche e vivem de furtos, ou seja, 

estariam à margem da sociedade. Distantes das fachadas modernas, no areal do cais 

estava o trapiche abandonado, outrora moradia de ratos que até um cão vagabundo 

rejeitou, tornou-se lar dos “Capitães”. O trapiche era também o "depósito dos objetos 

que o trabalho do dia lhes proporcionava" (AMADO, 2008; p.28). 

Em outro livro intitulado Bahia de Todos os Santos, publicado originalmente 

sete anos após a publicação de Capitães de Areia, Amado rememora a representação de 

abandono na cidade relatada na obra anterior: 

  Não são um bando surgido ao acaso, coisa passageira na vida da 

cidade. É um fenômeno permanente, nascido da fome que se abate 

sobre as classes pobres. Aumenta diariamente o número de crianças 

abandonadas. Os jornais noticiam constantes malfeitos desses meninos 

que têm como único corretivo as surras da polícia, os maus tratos 

sucessivos. Parecem pequenos ratos agressivos, sem medo de coisa 

alguma, de choro fácil e falso, de inteligência altivissima, soltos de 

língua, conhecendo todas as misérias do mundo numa época em que 

as crianças ricas ainda criam cachos e pensam que os filhos vêm de 

Paris no bico de uma cegonha. (AMADO, 1996, p. 389) 

Em revista de crítica literária Pedro Matias (2012) apresenta como Jorge Amado 

é um autor de grande popularidade, inclusive sendo ao lado de Paulo Coelho, o escritor 

brasileiro mais lido e traduzido fora do Brasil, devendo sua popularidade, sobretudo à 

suas “ideias comunistas” que tiveram grande adesão nos países socialistas (MATIAS, 

2012, p.35). A ideologia comunista por um lado lhe serviu para divulgar seus livros fora 

do país, entretanto quiçá evitou “certas estruturas que a obra pedia” o que podia lhe 

prejudicar (e prejudicou) pois “a narrativa de ficção estará circunscrita àquilo que a 

                                                                                                                                                                          
 

São Paulo” de autoria de Denise Sant’anna e em Teresina “A cidade sob o fogo” que tem por autor 
Francisco Alcides do Nascimento. De autoria do prof. Antonio Paulo Rezende, discutimos “Desencantos 
modernos: histórias da cidade do Recife nas primeiras décadas do século XX”. Sobre o período Estado 
Novo e suas normatizações, período de interesse para a nossa pesquisa trabalhamos com “Nos 
labirintos da cidade: Estado Novo e o cotidiano das classes populares em Fortaleza” de Erick Assis de 
Araújo. Estes foram apenas uma pequena parcela dos textos trabalhados e indicados. 
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cultura pode aceitar” (MATIAS, 2012, p.36). Matias afirma que Jorge Amado não 

subverte as ideias de cunho socialista sendo estas: 

elemento temático unificador dentro do autor, presente muito 

claramente, por exemplo, em Capitães da Areia, publicado em 1937. 

Por vezes parece que Jorge Amado abre mão de um certo instinto 

unificador entre a estrutura narrativa e a temática da obra em nome de 

uma perspectiva panfletária comunista (MATIAS, 2012, p.36). 

Matias defini a obra Capitães da Areia como uma “nova narrativa épica contra a 

lógica do seu tempo” (MATIAS, 2012, p.39). Como nos informa Veiga (2013), o 

advento de Capitães da Areia se dá no momento em que o Estado Novo está para ser 

implantado: “O pretexto para reacender o clima golpista emerge com o aparecimento do 

Plano Cohen em setembro de 1937, com elucidação controversa, mas envolvendo 

probabilidades: uma insurreição comunista e uma reação integralista diante dela” 

(VEIGA, 2013). 

Capitães da Areia foi publicada em setembro de 1937, pouco tempo antes 

recrudescimento do governo varguista que hastearia a ditadura estadonovista. E quando 

da implantação do Estado Novo foi de imediato, no dia 19 de novembro de 1937 

incinerados exemplares recolhidos pela Comissão de Busca e Apreensão de Livros. 

Como nos informa Veiga, tendo por fonte o jornal Estado da Bahia de 17 de dezembro 

de 1937, foram incinerados “mais de mil e setecentos exemplares da produção de Jorge 

Amado” que se apresentavam “simpatizantes do credo comunista” sendo a quantidade 

de exemplares de 808  de Capitães da Areia, 233 de Mar Morto, 267 de Jubiabá 

214  de País do Carnaval, 93 de Suor e 89 de Cacau (VEIGA, 2013). 

Os “Capitães da Areia” descritos por Jorge Amado era um grupo de moleques 

com idades dos 09 aos 16 anos e de “todas as cores” que tinham por chefe Pedro Bala, 

15 anos, que desde os 05 anos "vagabundeia" nas ruas da Bahia. Crianças entregues à 

própria sorte, com destinos difíceis na cidade da Bahia (Salvador) que até os era uma 

cidade cheia de mistérios: 

                                    Passa um vento frio que levanta a areia e 

torna difíceis os passos do negro João Grande, que se recolhe. Vai 

curvado pelo vento como a vela de um barco. É alto, o mais alto do 

bando, e o mais forte também, negro de carapinha baixa e músculos 

retesados, embora tenha apenas 13 anos, dos quais quatro passados na 

mais absoluta liberdade, correndo as ruas da Bahia com os Capitães da 
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Areia. Desde aquela tarde em que seu pai, um carroceiro gigantesco, 

foi pegado por um caminhão quando tentava desviar o cavalo para um 

lado da rua, João Grande não voltou à pequena casa do morro. Na sua 

frente estava a cidade misteriosa como o verde mar. (AMADO, 2008, 

p.30). 

Dentre os diversos lugares possíveis para os furtos estavam Cinemas o que 

apresenta um paradoxo: elemento de modernidade X lugar para marginalização. Valia-

se de compradores que fossem uma "cova" e se mantivessem calados sobre a 

receptação.  Já tinham “fregueses” certos para seus furtos, muitas vezes, por encomenda 

como determinados tipos de chapéu. Também eram contratados para fazer “trabalhos 

sujos” por pessoas que requeriam sigilo pois não poderiam macular sua imagem perante 

à sociedade.  

No Capítulo “Filha do bexiguento” vemos o começo da única menina a ser 

inserida no grupo: Dora. Dora entre seus treze e catorze anos perde os seus pais com o 

“alastrim” da varíola na Cidade Baixa, só lhe resta seu irmão menor, Zé fuinha. Órfãos 

“chorando de fome e de dor” saem do morro rumo à cidade. Dora tinha esperanças de 

encontrar uma antiga patroa da mãe, para que lhe arranjasse algum serviço. Mas 

chegando ao local, um bairro abastado, Dora se destoa do cenário: atendido por 

“rapazote” que vai chamar a mãe.  

Então vem a suposta patroa, o rapazote com “malícia dos olhares” interessado 

em ter uma empregada uma moça que estava se desenvolvendo apesar da pouca idade. 

Atendida pela mulher, reconhece Dora, no entanto quando esta narra que os pais 

morreram de bexiga (varíola) o rapaz cuspiu de nojo e Dona Laura em “tom triste” dizer 

já ter conseguido nova empregada, deu pequena quantia de dinheiro à Dora para que 

saísse logo dali e não “contagiar a casa”.  

Havia-se o medo da contração de doenças e as pessoas vão se habituando aos 

postulados de higiene. Dona Laura então chama a empregada: “- Dos Reis, passe um 

pano com álcool no portão, onde esta menina pegou. Não é bom brincar com varíola...” 

(AMADO, 2008, p.169). Enquanto o menino, mesmo com a náusea anterior, suspirava 

para si que mesmo que Dora “tinha uns peitos muito bons” (AMADO, 2008, p.169).  

Vemos assim algumas representações literárias da dicotomia “cidade alta e X 

cidade baixa” na cidade de Salvador. 

 

Considerações finais  
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Como afirma Certeau a cidade é “o mais desmesurado dos textos humanos” 

(CERTEAU, 2012, pp157-158). Utilizando-se de Pesavento (2002) consideramos que 

trabalhar a cidade a partir das representações literárias construídas sobre o urbano é 

reconstruir a materialidade da pedra em texto: “a cidade de pedra”, uma realidade 

material construída pela ação social, permite ao escritor enquanto um “espectador 

privilegiado do social” que exerce sua sensibilidade para instituir uma “cidade do 

pensamento”, traduzindo em palavras o espaço urbano. Por sua vez, o historiador sobre 

a visão literária da cidade reconstrói “o sonho que trabalhou a pedra”, considerando na 

literatura, ao "dizer a cidade", sintetiza a experiência do vivido numa “sensibilidade 

feito texto” (PESAVENTO, 2002, p.10). 

Entendemos que o discurso sobre a urbe seja ele um texto literário ou uma 

narrativa do historiador, entre outros registros, são representações sobre o real e podem 

ajudar-nos a reconfigurar a cidade.  Tarefa que não é fácil, pois “a cidade é sempre um 

desafio, personificação da modernidade, que atrai e seduz, mas, ao mesmo tempo, que 

ate e faz recuar” (PESAVENTO, 2002, p.231). Capitães da Areia de Jorge Amado pode 

nos servir como fonte no fazer historiográfico vislumbrando a cidade de Salvador como 

personagem, intentando assinalar suas possíveis modificações e relações sociais no 

espaço urbano, tendo como pressupostos os conceitos trabalhados em sala quais sejam 

modernidade, modernização, urbanização, marginalização. 

Finalizamos com uma reflexão de Certeau: 

O lugar é o palimpsesto. A análise erudita só conhece o seu texto 

final; e ainda e para ela apenas o efeito de suas decisões 

epistemológicas, de seus critérios e de seus objetivos. Não e de se 

espantar que as operações concebidas em função dessa reconstituição 

tenham um caráter ‘fictício’ e devam menos o seu sucesso 

(provisório?) a sua perspicácia que a seu poder de esmagar a 

compleição desses jogos entre forças e tempos confusos (CERTEAU, 

2012, p.280) 

A cidade é um palimpsesto cheio de reescritas que são atraentes para o 

historiador cultural do urbano e a literatura uma fonte de acesso às representações dos 

tempos, espaços e sociabilidades. 
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A FORÇA DA ESCRAVIDÃO: CRIMINALIDADE NO BRASIL 

OITOCENTISTA 
 

Ariane de Medeiros Pereira1  

Muirakytan Kennedy de Macêdo2  

Resumo  

O nosso objetivo nesse trabalho é demonstrar os espaços
3
 de autonomia que os 

escravos atuaram para lutar por sua liberdade. Partimos do pressuposto que os 

escravos possuíram visões de mundo e não contentavam-se com a condição de coisa 

que lhes eram impostas. Agiram por meio de crimes para tentar conseguir melhores 

condições de vida ou mesmo sua liberdade.  

 

Palavras-chave: escravos, espaços de autonomia, crime, liberdade 

Optamos primeiramente em fazer uma discussão historiográfica sobre alguns dos 

autores4 que entendem o escravo enquanto sujeito, seja no âmbito rural ou urbano. 

Nesse sentido, trabalharemos com uma bibliografia que está inserida nas discussões dos 

anos de 1980 que colocaram o escravo como tendo discernimento de seus atos, 

contrapondo-se a uma historiografia que até então, abordava o escavo com uma um 

objeto/coisa5 sem entendimento do que acontecia a sua volta.   

                                                           
 

1
Discente do programa de pós-graduação “História e Espaço”, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, sob a orientação do professor doutor Muirakytan Kennedy de Macêdo. 
2
Doutor em Ciências Sociais pela UFRN. Em 2013 conclui o Pós-Doutorado em Educação (UFRN). Atua 

como professor do Departamento de História do CERES (UFRN) e Mestrado em História da UFRN. 
3
Neste trabalho endentemos a categoria de espaço, não apenas como um elemento físico ou da 

natureza, mas como uma forma de representação, poder e negociação. 
4
CHALHOUB, Sidney. Visões de liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São 

Paulo: companhia das letras, 1990.; MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão: trabalho, luta e 
resistência nas lavouras paulistas (1830 – 1888).  São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.; GUIMARÃES, 
Elione Silva. Terra de preto: usos e ocupações da terra por escravos e libertos (Vale do Paraíba mineiro, 
1850 – 1920). Niterói: editora da Universidade Federal Fluminense, 2009.; REIS, Liana Maria. Crimes e 
escravos na capitania de todos os negros: (Minas Gerais, 1720-1800). São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 
2008.; CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste 
escravista (Brasil século XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional,1995.; FERREIRA, Ricardo Alexandre. 
Senhores de poucos escravos: cativeiro e criminalidade num ambiente rural, 1830-1888. São Paulo: 
Editora UNESP, 2005. 
5
MALHEIROS, Perdigão. A escravidão no Brasil: ensaios históricos,jurídicos, social. Petrópolis: Vozes/INL, 

1976.; CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na 
sociedade escravocrata do Rio grande do Sul. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.; GORENDER, 
Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1978. 
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Em seguida passaremos discutir a escravidão na região da Vila do Príncipe6, no 

recorte temporal de 1850 a 1888, caracterizando essa região e como se deu as relações 

escravistas no âmbito dessa área. Por fim, recorreremos à documentação – processos-

crime – para discutir os crimes dos escravos da Vila do Príncipe, colocando-os como 

sujeito que agiam para se contrapor a lógica do sistema escravista dessa região. 

Espaços de autonomia escrava: estratégias, consciência e resistência 

Sidney Chalhoub7 elegeu para estudar as várias visões de liberdade que os 

escravos possuíram, a cidade do Rio de Janeiro, na última metade do século XIX, 

demonstrando que os cativos tiveram consciência de seu cativeiro e que, quando não 

estavam de acordo com as decisões de seus senhores cometiam crimes. Assim, coloca o 

escravo enquanto um agente social que tinha discernimento de um cativeiro justo e 

injusto.   

Interessante perceber que diferente de Perdigão Malheiros (1976) que entendia 

os crimes dos escravos, como alguém que não podia ter autonomia de sua vida, porque 

não possuía um pensamento que levasse ao discernimento, daí recorriam aos crimes. 

Chalhoub (1990) ao contrário de Malheiros procura categorizar os crimes escravos com 

um ato, ou seja, um meio pelos quais os cativos encontraram para contestar a autoridade 

de seu senhor. 

Maria Helena Machado8 diferentemente de Chalhoub optou por trabalhar com 

duas áreas rurais agroexportadora, neste caso Campinas e Taubaté, no período de 1830 a 

1888, no entanto se aproxima do pensamento de Chalhoub ao colocar o escravo 

enquanto sujeito de suas ações através dos crimes que cometeram. 

Para conceituar o escravo enquanto agente social, Machado (1987), o inseriu no 

contexto da resistência, afirmando que a partir do momento em que os senhores 

aceitavam uma negociação com os escravos, era porque estes viam forçando um espaço 

de flexibilidade através dos crimes, o que proporcionou aos escravos ganharem 

autonomia perante o senhor, o que imbricou na ruptura da coesão do controle social, no 

qual esses escravos puderam conquistar uma mobilidade espacial, relacionando-se com 

outras camadas sociais fora do espaço de seu proprietário.    

                                                           
 

6
 Atual Caicó, situada na região centro-sul do estado do Rio Grande do Norte. 

7
 CHALHOUB, Sidney. Op cit. 

8
 MACHADO, Maria Helena P. T. Op. cit. 
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A autora considera o crime escravo enquanto um ato social, produto de relações 

concretas e historicamente determinadas pela organização do trabalho escravo. Nesse 

sentido, os crimes de homicídios e lesões corporais aumentavam nas grandes e médias 

propriedades, em que o trabalho escravo possuía um ritmo mais acelerado e uma 

vigilância constante. 

Hebe Castro9 semelhante à Helena Machado (1987) estudou os significados da 

liberdade no Brasil, na segunda metade do século XIX, no qual colocou o escravo 

enquanto sujeitos históricos que lutaram por sua liberdade, sendo atores sociais nas 

estratégias utilizadas para conseguir a alforria. 

Para Castro (1995) os escravos que tiveram a possibilidade de uma mobilidade 

espacial, como também de constituir uma família escrava tiveram um contato maior de 

experimentar o que seria a liberdade. No entanto, Castro problematiza a questão da cor, 

afirmando que no espaço rural, a mobilidade espacial dos escravos estava restrita, pois 

caso tentasse se ausentar sem a permissão de seu senhor logo seria capturado. Até 

mesmo, os forros que se distanciassem da fazenda de seu antigo senhor poderia ser 

escravizado, em virtude de sua cor10. 

Leila Algranti11 se aproxima dos autores que até agora foram discutidos aqui, 

no momento que coloca o escravo enquanto atuante em suas vidas, mas se difere de 

Hebe Castro (1995) e Maria Machado (1987), no instante que escolhe como recorte 

espacial a cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, o que faz com 

que a autora tenha um diálogo mais próximo como Chalhoub (1990), já que seu espaço 

de estudo é a cidade. No entanto, seu recorte temporal se difere do autor, o que torna 

interessante sua pesquisa, pois para os interessados no estudo da escravidão no Rio de 

Janeiro tem-se um panorama global de algumas das vivencias dos escravos nesta cidade. 

Algranti procurou trazer para a discussão o cotidiano dos escravos e quais foram 

às estratégias utilizadas por esses cativos para conviver e contestar o sistema escravista, 

no qual estavam submetidos e que não havia a figura do feitor presente. 

                                                           
 

9
CASTRO, Hebe. Op. cit. 

10
Para uma discussão mais efetiva sobre a precarização da liberdade em razão da cor, ver: CHALHOUB, 

Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2012. p. 233. 
11

ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro (1808-
1822). Rio de Janeiro: Vozes, 1988. 
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A característica marcante para Algranti (1988) do escravo urbano era a maior 

liberdade de movimentação do escravo se comparado com o cativo do campo, como 

também a mobilidade de ganho que estes possuíam vendendo sua força de trabalho. 

Com um maior contato com grupos sociais, o que lhe proporcionava um conhecimento 

dos debates que vinham sendo feito sobre o direito dos escravos12.  

Elione Guimarães13 realizou o estudo sobre a economia autônoma dos escravos 

no vale do Paraíba Mineiro, no período de 1850 a 1920. Nesse sentido, seu trabalho 

coloca o escravo enquanto sujeito no espaço do campo. Aproximando-se dos trabalhos 

de Hebe Castro (1995) e Maria Helena Machado (1987) quanto à questão espacial rural, 

mas se assemelhando aos demais autores quanto à discussão da autonomia escrava. 

Guimarães discutiu o conceito de economia autônoma dos escravos, colocando 

que por este entende a possibilidade dos cativos possuírem um pecúlio para si próprio, 

ou seja, de cultivarem uma roça para sua subsistência e vender seu excedente, e chegar 

até mesmo a possuir um pedaço de terra recebido por herança de seu antigo senhor. 

Ricardo Ferreira14 elegeu a região de Franca em São Paulo, na qual apresentava 

uma economia de subsistência, para recuperar o cotidiano e a criminalidade escrava 

nessa área rural e como esses cativos mantinham relações com grupos sociais dos 

pobres livres. Nesse sentido, se assemelha com as discussões que os autores que 

trabalham com a escravidão rural fizeram, e se aproxima dos estudiosos que colocaram 

o escravo enquanto ator social nos espaços cotidianos. 

Ferreira (2005) optou por trabalhar com os conceitos de conflito e negociação, 

por entender que a relação senhor/escravo estava pautada nessas duas balisas, que o 

mesmo senhor que tratava o escravo na ponta do chicote, era aquele que sabia que tinha 

de fazer barganhas com o escravo. O cativo que se apresentava submisso poderia a 

qualquer momento revoltar-se contra o senhor ou outro indivíduo. 

A criminalidade escrava, assim, aponta para a complexidade do sistema mesmo 

em uma área de poucos escravos, mas que conviveram com libertos, livres, escravo, na 

qual a cultura e os costumes se misturaram, para criar estratégias de sobrevivência das 

pessoas que compunham tais grupos. 

                                                           
 

12
AZEVEDO, Elciene. O direito dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na província de São Paulo. 

Campinas: editora da Unicamp, 2010. 
13

GUIMARÃES, Elione. Op. cit. 
14

FERREIRA, Ricardo. Op. cit. 
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Liana Reis15 estudou a escravidão urbana na região de Minas Gerais, no recorte 

temporal de 1720 – 1800, com o intuito de estabelecer um diálogo entre a escravidão 

exercida nessa região, com a criminalidade praticada pelos escravos. Entendeu que os 

escravos possuíram uma autonomia própria, que faziam-os construir estratégias e 

alianças para contestar o regime escravista, no qual estavam inseridos. 

Carlos Moreira [et al.] 16 se propôs a estudar a escravidão no espaço da cidade 

do século XIX, colocando o escravo enquanto sujeito atuante de sua vida, que 

inventaram territórios urbanos em diásporas, redefinindo assim, sua identidade. 

As cidades apresentavam as duas faces da criminalidade, não era apenas os 

cativos que cometiam crimes, ao contrário estes também sofriam os mais variados 

crimes, desde homicídios, agressões físicas á maus tratos. Para manter o controle da 

criminalidade, a cidade contava com o aparato policial que cuidava para que a ordem 

fosse mantida.17 

A partir das discussões empregadas aqui por estes estudiosos, podemos verificar 

que seja no espaço do campo ou no urbano, este influencia diretamente as relações 

senhor/escravo, como também a organização social de uma dada sociedade. Nesse 

sentido, entendemos que os escravos foram sujeitos atuantes em suas vidas e que 

possuíram discernimento do que seria um cativeiro justo e injusto, interferindo 

diretamente na vida de seus senhores, através da criminalidade escrava. 

Como percebemos que o espaço influencia diretamente nas relações 

senhor/escravo, optamos por fazer uma discussão em torno da região do Seridó18, na 

figura da Vila do Príncipe, para estar abordando a relação espaço e sistema escravista 

nessa mencionada área através de suas particularidades. 

A Vila do Príncipe: organização espacial e social 

O tempo e o espaço são categoriais que estão presentes nas relações sociais, no 

entanto, essas necessitam serem historicizados para que possamos entender as 

continuidades e rupturas de uma sociedade. As atividades econômicas, por exemplo, são 

                                                           
 

15
REIS, Liana. Op. cit. 

16
ARAÚJO, Carlos Eduardo Moreira de.; [et al.]. Cidades negras: africanos, crioulos e espaços urbanos no 

Brasil escravista do século XIX. São Paulo: Alameda, 2006.  
17

Ver também, CHALHOUB, Siney. Op cit; ALGRANTI, Leila. Op. cit. 
18

Segundo a classificação do IBGE, a região do Seridó está localizada na Mesorregião Central Potiguar e 
se subdivide em Microrregião do Seridó Ocidental e Oriental (IDEMA 2010).   
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resultados, ou seja, produto e produtor de um dado tempo em um espaço específico. 

Nesse sentido, cada região apresenta particularidades próprias que interfere no meio em 

que os seres humanos habitam, como também, este interfere no meio natural.19 

Ao partir dessa premissa, entendemos que as relações escravistas na Vila do 

Príncipe foram influenciadas pelo meio ambiente em que estava inserida, como também 

pelo tipo de atividade econômica que foi desenvolvida naquele espaço, em virtude das 

características naturais20. Nesse sentido, como se configura o espaço da Vila do 

Príncipe na segunda metade do século XIX? 

Para iniciar nossas discussões elegemos como elemento primordial a pecuária 

que foi o elemento fundamental da povoação do Seridó e consequentemente da 

organização espacial e social da Vila do Príncipe. 

A pecuária na Vila do Príncipe na segunda metade do século XIX era uma 

atividade econômica que já se encontrava consolidada, tendo em vista que economia 

adentrou nos sertões por volta do século XVII, quando o gado bovino tornou-se 

essencial para a manutenção dos engenhos açucareiros21.  

Com o passar dos anos, a ação do homem foi se intensificando na região e este 

foi modificando a estrutura natural daquele espaço, foram criados novas fazendas, 

currais e povoados, tudo isso por meio de suas técnicas e por causa das necessidades 

humanas que foram sendo gestadas,22 uma vez que, o povoamento aumentou na região 

do Seridó.  

No contexto de uma região que possuía suas atividades econômicas destinada 

primordialmente para o mercado interno, como se organizava a sociedade e o trabalho 

na Vila do Príncipe? 

A sociedade seridoense – leia-se aqui Vila do Príncipe - de maneira geral e 

segundo a visão da elite, encontrava-se organizada em três categorias sociais, os 

                                                           
 

19
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 4 ed. São Paulo: Edusp, 

2008. 
20

 Como características naturais leiam-se, fatores climáticos, solo e relevo. 
21

O gado bovino era essencial para os engenhos açucareiro da Zona da Mata nordestina: além de 
fornecer alimento para a população que se concentrava na faixa litorânea, era a força motriz dos 
primitivos engenhos. Como as terras dessa faixa eram ocupadas preferencialmente com a lavoura da 
cana-de-açúcar, fonte da riqueza de até então, a criação de gado foi se interiorizando cada vez mais e 
acabou se tornando a principal atividade econômica das terras secas situadas  no sertão. Ver: 
MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à historia do Rio Grande do Norte. Natal (RN): EDUFRN, 2000, p. 
79. 
22

Ver: LOPES, Michele Soares. Escravidão na Vila do Príncipe, Província do Rio Grande do Norte (1850-
1888). Dissertação de Mestrado – PPGH -. UFRN, Natal, 2011. p.22. 
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proprietários - que detinham as terras-, os pobres livres – que geralmente eram 

despossuídos de terras -, e os escravos. 

A partir da organização social da Vila do Príncipe, podemos lançar um olhar de 

como ocorreram às relações sociais entre esses grupos. Primeiramente os pobres livres 

mantiveram uma relação bem próxima aos escravos, por se construírem os grupos de 

trabalhadores das propriedades. Os proprietários, por conseguinte mantinham acordos 

muitas vezes verbais com os pobres livres e os escravos. 

Aos pobres livres – meeiros, locatários, rendeiros, agregado e jornaleiro – o 

dono da terra lhes pagavam parcialmente e o restante de seu trabalho era pago através 

de benefícios que os proprietários concedia, como por exemplo, uma casinha para esses 

pobres morarem com suas famílias ou uma parcela de alimentos produzidos em suas 

terras. Os fazendeiros procuravam criar formas de manter os pobres livres subordinados 

a eles, por meio da propriedade. 

Os escravos estavam trabalhando nas mais diversas atividades de que o seu 

senhor necessitasse desde o trato com o gado aos serviços domésticos. No entanto, os 

escravos na Vila do Príncipe possuíam uma vivencia mais próxima de seus senhores, já 

que o número de escravos não era grande 23. 

Assim, os proprietários ocuparam as terras da Vila do Príncipe, e os homens 

pobres livres e os escravos eram a mão de obra que trabalhou a terra no sertão do 

Seridó. A partir daí, chegamos à consideração que os escravos e os homens pobres 

livres e os proprietários mantiveram uma relação bastante próxima em seu cotidiano24. 

Nesse cenário de relações consideradas afrouxadas se comparada às regiões 

escravistas que tinham uma atividade econômica voltada para o mercado externo. 

Tenciona analisar os espaços que os escravos seridoenses romperam com a estabilidade 

das relações senhor/escravo/homens pobres livres. 

                                                           
 

23
Regina Mattos em sua dissertação faz referência à quantidade de escravos que cada proprietário ou 

não-proprietário possuíam. Através de suas analises ela nos diz: “[...] muito poucos proprietários de 
terras possuíam muitos escravos. Apenas 5  com mais de 15 escravos cada um, [...]. o maior plantel de 
escravos por proprietários, na Vila do Príncipe, pertence a Izabel Maria da Conceição (1860), com 31 
escravos. A grande maioria dos proprietários de terras (26,1%) possuíam apenas um escravo. Já a  
maioria dos inventariados sem terras (35,7%) possuíam 2 escravos para auxiliá-los em seus serviços”. 
Ver: MATTOS, Maria Regina Mendonça Furtado. Op. cit. p. 116.   
24

Para uma discussão sobre a mão de obra dos homens pobres livres, ver: FRANCO, Maria Sylvia de 
Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 2ª Ed. São Paulo: Ática, 1974. 
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Espaços de criminalidade escrava na Vila do Príncipe: crimes, conflitos e punições 

Para se pensar na criminalidade escrava na Vila do Príncipe na segunda metade 

do século XIX, devemos primeiramente inserir a discussão nas fronteiras espaciais do 

rural e do urbano, tendo em vista que essas fronteiras são bastante tênues, quando se 

passa a analisar a documentação em que existe a presença de escravos cometendo ou 

sofrendo os crimes. 

A falta de marcos precisos entre os limites urbanos e rurais tornam-se mais 

difíceis de categorizar esses espaços, e é através da documentação pesquisada que se 

pode estar fazendo a relação entre esses dois espaços, demonstrando a linha tênue 

dessas duas áreas. 

No caso da Vila do Príncipe procuramos entendê-la enquanto um espaço que se 

manteve o rural e urbano numa relação de interação, no qual a o espaço urbano seria 

aquele que possuía as funções político-administrativas e o espaço rural era aquele que 

foi produtor das atividades econômicas, ou seja, onde se desenvolvia a pecuária e 

agricultura, tendo em vista que as principais fontes econômicas da Vila do Príncipe na 

segunda metade do século XIX era o setor agropecuário.  

Ao se analisar a população economicamente ativa na Vila do Príncipe nesse 

período podemos constar que a maioria encontra-se no campo desenvolvendo atividades 

agropecuárias (27,2%), enquanto que a população ativa no espaço urbano era de 18,2%, 

trabalhando nas atividades manufatureiras, no comércio, profissionais liberais. A 

maioria da população era considerada inativa economicamente (54,6%).25 No entanto, 

essa última categoria podemos conjecturar que esses poderiam ser os escravos que não 

tinham seu trabalho avaliado como trabalhadores ativos. 

Quando se passa a pensar na ocupação dos escravos na Vila do Príncipe, 

consideramos também a relação diluída de fronteiras entre o espaço urbano e rural. A 

partir dos dados levantados por Regina Mattos (1985), pode-se verificar que 29,9% dos 

escravos homens estavam empregados na agricultura, 29,3% estavam nos serviços 

domésticos, 3,7% eram escravos que trabalhavam no espaço urbano, 14,4 eram 

criadores e jornaleiros, e 22, 7% eram escravas mulheres que trabalhavam no espaço 

doméstico26.     

                                                           
 

25
 MATTOS, Regina. Op. cit. p. 47. 

26
 MATTOS, Regina. Op. cit, p. 49. 
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A partir desses dados, podemos fazer algumas considerações, como por 

exemplo, o primeiro dado que Mattos nos mostra que 29,9% dos escravos estavam 

trabalhando no espaço do campo, no entanto, o segundo dado colocou que os cativos 

permaneciam desenvolvendo serviços domésticos, mas não especifica em qual espaço, e 

que apenas 3,7% desenvolviam suas atividades no espaço urbano. Os demais dados não 

se referem à atuação dos escravos em nenhum espaço. Através desses dados podemos 

conjecturar que os escravos que foram colocados apenas segundo sua ocupação 

poderiam estar atuando no espaço urbano ou espaço rural ou em ambos os espaços, 

poderiam ser escravos de ganho. Assim, entendemos que provavelmente Mattos (1985) 

não colocou o espaço de trabalho desses escravos porque as fronteiras espaciais entre o 

rural e o urbano eram tão diluídas que ela não conseguiu distinguir em qual espaço os 

escravos desenvolveram suas atividades. 

Quando inserimos a criminalidade escrava ocorrida na Vila do Príncipe, 

podemos verificar mais uma vez a questão da proximidade entre o espaço rural e 

urbano. Os crimes, por exemplo, que se iniciava no espaço rural tinha seu desfeche no 

espaço urbano e vice versa.  

Para classificar os espaços de crimes em rurais e urbanos ficamos atentos as 

características espaciais que os processos-crime apresentavam, no entanto, percebemos 

que ao fazer essa categorização através do método quantitativo perdemos muitos da 

linha tênue existente entre do espaço rural e do urbano. Assim, optamos por transcrever 

partes da documentação para que essa discussão não se ausente das fontes criminais.  

Através do habeas corpus de 186327 ocasionado por uma briga que resultou em 

ferimentos grave nas partes envolvidas, podemos verificar, a relação de proximidade 

entre o espaço rural e o urbano. Assim,  

[...] se dirigião em brinquedo elle respondene lançou ua pedra no preto 

Bartholome, o qual fora pelo impulso cahir em u lugar do mato em 

que se achavão os italianos com ua preta de nome Jozefa, [...], e 

tocando na mesma caza do divertimento ahi chega tão bem aquella 

preta e os adverte que corresse, pois que os italianos reunidos com 

outros patrícios vinhão fazer barulhos. Com o que sahião as careiras, 

ficando fora o preto Bartholomeu, onde o achando, os mesmos 

italianos elle procurou occultar-se no interiorda caza, mas ua pessoa 
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qui não sabe se criado dos mesmos o lançou fora, e então estes deu lhe 

pontapes e pode d`este elles escapulir e correr já quando elle 

respondente e seus camaradas voltarão em busca do mesmo 

Bartholomeo, e juntos assim voltarão todos e forão a caza de João 

Cidade e mandarão botar dois vintens d`agoardente e ainda não havião 

bebido, quando u grupo de italianos armados de pedaços de ferros ou 

varais, e pedras, e forão logo travando luta lançando pedras e 

procurando espancar quando elle procurou abrigar se em u botiquem, 

[...]
28

 

A partir desse fragmento observamos que o espaço rural e urbano estavam muito 

próximos, e que os escravos e livres possuíam uma mobilidade espacial intensa, estando 

os cativos muito perto dos homens livres. Assim, o fato do escravo ser preso na Vila do 

Príncipe, não quer dizer que sua ocupação fosse exercida ali, ao contrário o escravo 

poderia desenvolver suas atividades no campo e em virtude da mobilidade espacial que 

lhe era permitida trafegar pelo espaço urbano cometendo crime.  

Ao tabular os dados quantitativamente sobre os espaços de crimes na Vila do 

Príncipe estes apresentaram os seguintes dados, 

Tabela 01 - Espaços rurais/urbanos em que os escravos figuraram como réus e/ou 

Vítimas na Vila do Príncipe 1850 -1888 

Locais Escravos indiciados como réus  Escravos arrolados como vítimas   

Espaços Rurais 1  3 

Espaços urbanos  3 - 

Desconhecido 1 - 

Total 5  3 

Fonte: Processos-crimes (1863-1888), 1º Cartório Judicial; Arquivo LABORDOC 

Nota: o – significa ausência do elemento cativo enquanto vítima nos processos criminais 
 

A partir dos dados expostos verificamos que os escravos que estavam no espaço 

urbano cometeram mais crimes do que os escravos que se encontravam no espaço rural, 

sendo que os cativos ao estar no campo eram mais vítimas de crimes do que atuantes. 

Para conjecturar uma hipótese para esse fato era que os cativos da Vila do Príncipe 
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Transcrição do depoimento de João Vieira da Costa, contido no pedido de Habeas corpus de 1863, que 

encontra-se sob a guarda do Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC/CERES/Caicó. 
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apresentavam uma mobilidade espacial efetiva, o que fazia com que esses escravos 

estivessem um contato maior, com outros grupos sociais, aumentando assim, a 

criminalidade já que as desavenças tornavam-se mais constantes.   

Os escravos da Vila do Príncipe apresentavam visões de mundo do que 

consideravam ser um cativeiro justo e injusto, e quando não reconheciam mais sua 

submissão a seu senhor, revoltava-se e cometiam crimes. Foi o caso da escrava 

Honorata29 que não se reconhecia mais como escrava e procurou sua liberdade através 

primeiramente da justiça, mas como teve seu pedido negado, planejou sua fuga para a 

capital da Província do Rio Grande do Norte com a ajuda de seu tio, como fica claro na 

passagem do trecho do processo-crime a seguir, 

Tendo evadido uma escrava de Silvino de nome Honorata em tempos 

passados a titulo de procurar sua liberdade veio ter a esta Cid
e 

onde 

procurou p
l
 acção competente sua liberdade com as formalidades da 

lei = negada esta p
l  

sentença do Juis de Dir
to 

d`esta Cid
e  

, appelada pª 

a Relaçao e confirmada, ainda continou a occultar-se dª escrava pª sua 

ignorancia e daq
les 

 q acusavão e aconselhavão, e a evadir pª a Cid
e 
do 

Natal com o auxilio de um seo tio o escravo Manoel, de D. Maria dos 

Santos Silva, q ali a fora deixar pª o fim de valer-se das 1
as  

authoridades da Prov
ca 

.  

A partir da análise do fragmento do processo-crime de Honorata podemos fazer 

algumas considerações sobre o discernimento e a ação escrava na Vila do Príncipe, 

como também apontar níveis de solidariedade entre os cativos e laços familiares.   

Honorata utilizando de sua apreensão e de sua ação como sujeito autônomo, 

entendeu que fugir para a capital lhe proporcionava se misturar como outros escravos 

nas ruas, passando por liberta ou escravo de ganho. A cidade – mais desenvolvidas e 

populosas – funcionava para os cativos rurais fugitivos como um abrigo no qual estes 

podiam-se misturar mais facilmente com os libertos.30  

O espaço urbano misturava cada vez os grupos e os lugares sociais o que 

dificultava a distinção entre cativos, livres e libertos, escondendo cada vez mais os 

escravos fugitivos de uma possível captura por parte de seu senhor. A cidade assim, que 
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LABORDOC/FCC/3ºCJ/PC/SÉC.XIX/Nº060 – MAÇO 02/1876 – PROCESSO-CRIME. 

30
ALGRANTI, Leila Mezan. Op. cit. p. 53. 



 

  209 

 

escondia também se transformava na cidade desconfiança, na qual qualquer negro era 

visto como suspeito. 

Através do processo-crime de Honorata podemos visualizar as relações de 

solidariedades que se estabeleciam entre os escravos, mesmo que fossem em áreas semi-

urbanas como era a Vila do Príncipe na segunda metade do século XIX. 

A solidariedade escrava estava mais entre o próprio grupo de cativos do que 

entre o escravo e o senhor, pois a qualquer momento essa relação poderia ser abalada, 

resultando em conflitos. O escravo podia revoltar-se contra seu dono e matá-lo ou 

causar danos a sua propriedade. O senhor por sua vez, conta tanto com o rigor da lei 

para punir o escravo, como com seu próprio poder pessoal para castigar o cativo caso 

venha a comprometer ou desorganizar a produção.    

No caso de Honorata verificamos que a solidariedade em ajudá-la a fugir para a 

capital não vinha do vínculo de compadrio ou mesmo das relações de solidariedade 

criada no espaço do trabalho, mas se deu no âmbito das relações familiares, no qual seu 

tio se arriscou para ajudar sua sobrinha a fugir para Natal.  

Ademais, pelo processo-crime de Honorata torna-se evidente que o sistema 

escravista da Vila do Príncipe era extremamente complexo, ao ponto que não era apenas 

escravos que cometiam crimes, mas os senhores também o faziam. Assim, a 

criminalidade estava presente nos diversos grupos sociais ali existentes. 

Na Vila do Príncipe, através dos processos-crime, encontramos senhores 

cometendo crimes contra escravo de outro proprietário, ou seja, cometiam crimes tanto 

para com o escravo quanto contra outros proprietários. Como fica evidente no caso em 

que Silvino mandou matar o escravo Manoel pertencente à dona Maria dos Santos 

Silva,   

Por esse facto, sem duvida reprovado, Silvino (...) e possuido dessa 

idem retrogada do  bacarmate, repellida p
la 

Sociedade e civilidade o 

mandou assassignar p
r 
dous indivíduos desconhecidos q mandou vir da 

freguesia do Teixeira ou Pajeú, cujos os nomes (...) se ignora, p
lo 

seo 

caxeiro José Romualdo pª dirigir a empreza e p
r 

 Manoel Piahuy q 

conhecendo da morada e occupação de dº escravo o veio mostrar aq
les  

pª realizarem sua empreza – [...] 

E p
r 

q p
r 

esse acto reprovado e digno das penas da lei se tornarão 

criminozos Silvino D
tas 

como autor e José Romualdo e M
el 

 Piauhy 

como complices, pª q sejão punidos o 1º no grau medio do art 192 p
r 
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não haver aggravante e concorrer a qualificativo de nº 17 do art – 16 

do Cod- Crim, e os dous últimos no grau maximo do m
mo 

 art- 

combinado com o 5º e 34 do referido Cod, p
r 

concorrer a respeito 

d`estes as circunstancias aggravantes de n
os 

6 e 8, e as qualificativas de 

n
os 

11, 12 e 17 tudo do cod – cr-, vem esta Promotoria dar a presente 

denuncia (...)
31

  

A partir da análise da parte do processo-crime podemos verificar que o 

proprietário para que não fosse acusado pelo crime procurou contratar dois homens – da 

freguesia de Teixeira ou Pajeú - de fora do convívio tanto da vítima quanto do 

mandante, para que não tivesse seu nome associado ao assassinato de Manoel.  

O senhor, no entanto, tinha sua relação mediada pelo Estado na forma da lei, que 

não permitia altos níveis de violência contra o escravo, mas permitia que o escravo 

sofresse punições por parte de seu senhor, como forma de discipliná-lo ao trabalho. A 

ação do Estado era mediada pelo direito de posse do senhor, o direito de punição e a 

preservação da propriedade, ou seja, do escravo. 

Nesse espaço de constante conflito entre senhor e escravos, no qual ambas partes 

cometiam crimes, como agia a justiça para aplicar a lei nos diferentes grupos sociais, 

será que havia um tratamento na aplicação da lei de forma diferenciada, segundo os 

estratos sociais?. 

A lei em si constitui-se como um instrumento de dominação, no qual os 

indivíduos devem estar submetidos à mesma, no entanto, torna-se necessário que os 

agentes sociais a reconheça efetivamente. Caso contrário, pode-se opor a mesma, não a 

respeitando, assim, a lei passa ser vista como lei morta, precisando estar se adaptando as 

condições sociais de uma dada comunidade, para que possa ser exercida em sua 

totalidade.32 

A lei mesmo estando bastante estrutura em seus parágrafos, sem demonstrar a 

possibilidade de brecha em seu exercício, os que representam a lei é quem efetivamente 

vai a cumprir. Neste caso, os funcionários muitas vezes executam a lei conforme lhes 

convém ou são subordinados pelos criminosos. Os tribunais detêm poderes para ainda 

dissuadir entre os infratores ricos dos pobres, beneficiando os primeiros.33 
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Ver nota 37. 

32
REIS, Liana. Op. cit. p. 16. 

33
THOMPSON, Edward P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1987. 

p. 38-41. 
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 Por meio dos processos-crime da Comarca do Príncipe, no qual envolvia 

escravos, foi possível verificarmos que havia uma punição efetiva quando era os 

escravos que cometiam o crime, estes recebiam até mesmo a pena máxima para o crime 

cometido. Situação inversa acontecia quando os crimes eram efetivados pelos senhores 

ou por livres, esses na maioria das vezes eram absolvidos da acusação, mesmo que 

existissem provas de sua participação de forma direta ou indireta. 

Ao pensar na questão da lei, portanto, chegamos a considerações complexa e 

contraditória, de um lado entendemos que a lei é feita para ser cumprida de forma justa 

e imparcial, sem distinção de grupo social, no entanto, quando vai ser executada essa é 

aplicada segundo os princípios dos funcionários da justiça que dependendo de sua 

consciência aplica-a considerando a diferença de grupo social ou de forma imparcial 

para todos, sem distinções. 

Considerações Finais 

A sociedade oitocentista brasileira estava marcada por uma diversidade de 

grupos sociais em sua estrutura, dentre os quais podemos citar, os senhores e os 

escravos, que diferentemente do que alguns autores colocavam esse últimos, como 

escravo-coisa, podemos perceber que estes tinham discernimento de sua vida e quais as 

estratégias que deveriam utilizar para conseguir sua liberdade ou experimentar as outras 

formas de liberdade dentro o sistema escravista.  

A partir das análises feitas na documentação – os processos-crime – que 

continham os escravos na Vila do Príncipe, na segunda metade do século XIX, 

verificamos que os escravos da Vila do Príncipe estavam inseridos como sujeitos 

atuantes em sua vida, resistindo ao sistema escravista, no qual encontrava submetido e 

não diferente dos demais escravos de outras regiões brasileiras a seus senhores como 

também as leis. 
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SUBVERSÃO CLERICAL: O JORNAL A AÇÃO COMO VEÍCULO DE 

PROPAGANDA ANTICOMUNISTA. 
 

 

Maria Arleilma Ferreira de Sousa
1
 

 

O estudo das religiões é de extrema relevância para analisarmos a história de um 

povo. Para conhecermos melhor suas particularidades culturais, as mudanças sofridas e 

seus impactos sociais precisamos ter algumas noções sobre suas formas de se relacionar 

com seus deuses e seus ritos. O estudo científico da religião é atualmente realizado por 

várias disciplinas das ciências humanas. Nascida na segunda metade do século XIX, ela 

pretende estudar o contexto cultural e político em que determinada tradição religiosa 

emergiu. 

O desafio da História das Religiões é mostrar que as tradições religiosas não 

apenas interferem na cultura, mas são influenciadas por ela. O Brasil é um desses 

exemplos. A mistura das raças, culturas e religiosidades fizeram do território brasileiro 

um grande palco de atuação. Apesar da imposição do colonizador sobre o colonizado o 

catolicismo brasileiro não escapou da influência dos cultos africanos bem como dos 

rituais praticados pelos índios. Mais tarde, imigrantes europeus protestantes trouxeram 

consigo a sua maneira de se relacionar com o divino, ao misturar-se deu origem 

definitiva à cultura religiosa brasileira. 

  O texto que ora se apresenta se circunscreve no campo da religião católica a 

partir dos anos de 1960 onde analisaremos seu espaço de atuação contra a ideologia 

comunista no cariri cearense utilizando como principal fonte o jornal A AÇÃO2.  A 

                                                           
 

1
Docente do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri- URCA. Mestranda na 

Universidade Federal de Campina Grande- UFCG. arleilmasousa@hotmail.com 
2
O jornal A AÇÃO foi fundado em 1938 com o nome “Boletim de Ação Católica” e tinha como principal 

objetivo apresentar artigos que centralizasse a moral e a família cristã. Os exemplares que utilizamos 
são os da década de 1960 e 1970. Sua impressão era numa gráfica também pertencente à Diocese do 
Crato e com o tempo seu nome se reduziu apenas para A AÇÃO, no entanto permaneceu sendo 
divulgado semanalmente só que agora além de assuntos religiosos divulgava também matérias sobre 
temas diversos e noticiava não só acontecimentos do Cariri Cearense, mas, também de outras regiões. O 
jornal foi publicado até 1985 e era o jornal de mais longo alcance. Atualmente vem sendo reproduzido 
novamente só que abordando apenas questões relacionadas à Diocese cratense. 
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Diocese do Crato-CE foi criada em 1914 e praticamente ao longo de toda segunda 

metade do século XX foi presidida pelo Bispo Dom Vicente de Paulo Araújo Matos. 

Dom Vicente ficou conhecido como o “Bispo da Ação Social, o mendigo dos pobres”. 

Nesse sentido vale destacarmos o caso de Dom Helder intitulado “irmão dos pobres” 

que corroborava com a idéia de uma Igreja pobre para os pobres e com os pobres.  

No caso de Dom Vicente a conotação era outra, não almejava uma Igreja pobre e 

para os pobres, mas uma Igreja rica que dava esmolas ao pobre.  Em seu bispado a 

Diocese começou a conhecer o seu apogeu econômico, em poucos anos, através de seu 

espírito empreendedor construiu uma considerável fortuna. A sua administração 

episcopal se efetiva justamente no período do Concílio Vaticano II3 e de implantação da 

ditadura militar no Brasil. 

As notícias sobre o Concílio eram apresentadas aos fiéis através de um jornal de 

propriedade da Diocese do Crato, o jornal A AÇÃO. Seu objetivo principal era 

apresentar reportagens à família cratense que retratasse sobre política, religião e moral. 

Fica explícito ao analisarmos suas reportagens que a Diocese do Crato-CE através de 

seu veículo de comunicação procurava legitimar o poder político instituído, a instituição 

católica que passava por um processo de mudança e a moral cristã apresentando 

reportagens em que pregava sobre o perigo que a sociedade sofria estando sob a 

influência de ideias de cunho comunistas além de colunas enfatizando sobre o 

comportamento “correto” das moças e rapazes de boa família.  

Apesar de algumas idéias de Coutrot serem criticadas gostaríamos de enfatizar 

que para a autora a partir de 1945 a Igreja e o Estado começam a efetivamente 

conviverem em harmonia tendo a Igreja renunciado o perfil de dirigir a sociedade 

cabendo esta à perspectiva de animar os corações dos fiéis para viver em conformidade 

com o mundo: 

insensivelmente, as declarações episcopais iriam desenhar o perfil de 

uma Igreja que renunciava às suas prerrogativas de direção da 

                                                           
 

3
Considerado como o maior evento acontecido dentro da Igreja Católica na segunda metade do século 

XX, o Concílio Vaticano foi responsável por uma série de mudanças doutrinais e eclesiásticas que adotou 
um novo conjunto de práticas a serem seguidas pelos ministros da Instituição. Entre as modificações 
podemos destacar o ritual da missa ministrado na língua oficial do país em que estar se celebrando e 
não mais o uso do latim; o padre voltado para os fiéis e não mais para o altar, adotando assim uma 
postura de aproximação do rito com o povo. Os fiéis começaram a se inserir mais efetivamente nos 
cultos religiosos. Outra característica de aproximação foi o uso de roupas laicas pelos sacerdotes, dessa 
forma o ministro da Igreja se assemelhava ainda mais com o povo. 
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sociedade em proveito de uma animação do mundo. É nessa 

perspectiva que se situa a importante declaração da Assembléia dos 

Cardeais e Arcebispos em 1945, aceitando a laicidade não como 

filosofia, mas como expressão da autonomia do Estado no seu 

domínio do temporal. A Igreja e o Estado iriam então viver em 

harmonia a maior parte do tempo. (Coutrot, 2003, p. 342). 

Não acreditamos que a Igreja Católica tenha abandonado totalmente a pretensão 

de dirigir a sociedade, mas corroboramos com o pensamento de Coutrot quando afirma 

que os momentos que antecederam o Concílio Vaticano II foram marcados, dentro da 

Igreja Católica, por uma maior preocupação com a justiça social o que vai acarretar um 

grande descontentamento por parte dos partidos de direita. Interessante ainda ressaltar 

que no que concerne aos princípios morais e sexuais a Igreja manterá seus 

ensinamentos. 

A justiça social e a paz estão no primeiro plano dessas declarações 

coletivas do episcopado, que tomou posições comedidas, mas firmes, 

durante a guerra da Argélia, descontentando a direita católica, e que, 

por uma verdadeira propaganda em favor da cooperação com o 

Terceiro Mundo (...). Há apenas um domínio em que o ensinamento da 

Igreja permaneceu intocável: o da moral sexual e familiar, embora ela 

seja cada vez mais transgredida por alguns católicos, menos 

praticante. (Idem, p. 343). 

Fazer uma reflexão envolvendo religião e política só nos é possível após as 

profundas mudanças ocorridas no Campo da História ao longo do século XX. Antes as 

ligações entre esses grupos de saberes eram desfavorecidas. Analisando a Religião 

como objeto da História Gomes (2002, p. 13) afirma que o merecimento de tais 

envolvimentos entre Religião e Política vem a partir das discussões desenvolvida pela 

História religiosa que busca analisar não só o processo de desenvolvimento das 

manifestações religiosas, mas também as mudanças históricas. 

Diferentemente da Ciência das Religiões que está mais voltada para a 

religião em si. Privilegiando uma estreita ligação com a filosofia e 

tendo da religião uma definição substantiva, a História das Religiões 

analisa as religiões quanto a seus desenvolvimentos e mudanças 

históricas, interessando-se pelos estudos dos fatos religiosos ocorridos 

no decurso de diferentes épocas históricas, nos mais diversos povos da 

terra e nas suas muitas manifestações. 
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Corroborando ainda com o pensamento de Gomes (idem, p. 21) a relação do 

historiador com seu objeto de estudo nunca se dar de forma neutra tendo em vista que 

este fala a partir de um lugar social e epistêmico. Não interessa se o historiador é 

vinculado á algum tipo de crença ou não, as possibilidades de ereção de suas 

subjetividades ao se analisar uma temática sobre religiosidade é a mesma: 

a relação do historiador com seu objeto de estudo não é neutra, seja 

esse objeto religioso ou não. Todo o historiador fala a partir de um 

lugar social e de um lugar epistêmico. Suas opções e opiniões o situam 

forçosamente ora do lado dos crentes, ora do lado dos não-crentes, ora 

num lugar incômodo a meio caminho, mais sensível a determinado 

percurso religioso, ou a outro, até a hostilidade a toda expressão 

religiosa. O risco de projeções da subjetividade é igual para qualquer 

historiador, crente ou não-crente. 

A relação que estabelecemos com nosso objeto perpassa o contexto brasileiro da 

segunda metade do século XX. Podemos observar nesse momento no espaço ora 

analisado uma estreita relação envolvendo o Estado laico e o religioso. Os anos de 1960 

tiveram como palco a elevação dos militares ao poder governamental brasileiro. Sua 

ascensão, através de um golpe, se deu como forma de “proteger o povo brasileiro do 

comando vermelho
4
”. Considerado subversivo, demoníaco e traidor o partido comunista 

foi amplamente perseguido no território brasileiro e em alguns casos teve a Igreja 

Católica como órgão de doutrinação ideológica para legitimar a expulsão das ideias 

comunistas do Brasil.  

Percebemos isso claramente no jornal A AÇÃO que buscava em algumas 

reportagens enfatizar o perigo que a sociedade sofria estando sob o comando vermelho 

deixando claro que seus membros clericais não estavam envolvidos em tal querela e 

aqueles considerados padres subversivos, estava lutando por questões sociais e se 

rebelando diante algumas autoridades por divergências de mentalidades opostas, que 

eram tão comuns na época. Como podemos observar em uma reportagem do jornal A 

AÇÃO divulgada em 14 de setembro de 1968, pág.03 que ao falarem sobre os Padres 

                                                           
 

4
Referimo-nos Comando Vermelho não como um grupo criminoso, mas como uma forma de denominar 

as pessoas que faziam parte do Partido Comunista e que eram chamados como tais por alguns membros 
da Igreja Católica de visão tradicional. 
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Subversivos apresenta as divergências envolvendo os sacerdotes conservadores e os 

progressistas. 

A reportagem enfatiza que os conservadores são pessoas seguras e prudentes, 

enquanto que os progressistas são evoluídos e ativos. E que em determinados países, são 

injustamente taxados de comunistas, mas que na verdade pregam pelo bem e a justiça 

social. A matéria tem como título Padres Subversivos: 

“Os padres entraram agora na onda da greve. Alguns lutam contra os 

bispos. Outros rebelam-se contra o Papa. Um outro, já arcebispo, é 

evidente que se engraçou pelo socialismo...” E adeus unidade na 

Igreja.(...) A questão é complexa o que realmente se nota são duas 

posições distintas, não só na Igreja como em todos os setores da 

sociedade, fruto de mentalidades opostas. Os chamados conservadores 

são homens seguros, prudentes, pouco engajados, sem maiores 

iniciativas. Instalados. Sempre ao lado da estrutura preestabelecida, 

com dificuldades de examinar objetivamente qualquer problema. (...) 

Os chamados progressistas ou subversivos optam por uma linha 

evoluída. São corajosos, ativos. Marcham com o progresso, com o 

tempo, caminham com a vida. (...) Mas o triste é que em certos países, 

onde impera a ignorância, e mandam os ignorantes, progressistas 

autênticos e construtivos, pelo fato de mostrarem coragem, virilidade, 

humanidade, autenticidade e espírito de justiça, são taxados de 

subversivos ou socialistas vermelhos. 

Ao enfatizar que os padres conservadores são pessoas seguras e prudente estaria 

o jornal afirmando que esse era o modelo ideal de sacerdócio? Em contrapartida afirma 

que os clérigos de visão progressistas ou subversivos são mais corajosos, no entanto não 

são vinculadas as idéias comunistas e lhes interpretarem dessa forma é injusto. Ou seja, 

de acordo com o jornal ser conservador é o ideal, ser subversivo é até admirável desde 

que não esteja envolvido com os preceitos comunistas.  

Acrescenta ainda a reportagem analisada que esses sacerdotes querem uma 

Igreja renovada, livre de privilégios e injustiças sociais: “Na verdade o que estes (sic) 

padres esclarecidos desejam é uma Igreja liberta de privilégios, de riquezas abundantes, 

de estruturas sociais injustas. Querem uma Igreja fundamentada no Evangelho da 

pobreza, desinstalada, humana”. 

Essa aproximação entre religião e política na América Latina é, de acordo com 

Lowy, (2000, p. 07) característica da segunda metade do século XX que teve 
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modificações no pensamento religioso com a eleição de João XXIII para o papado. Com 

a sua ascensão tem-se a convocação do Concílio Vaticano II. Observa-se também a 

elevação das ideias comunistas tendo Cuba como palco de implantação. 

No final da década de 50 iniciou-se um novo período na história das 

relações entre religião e política na América Latina, período esse que 

ainda continua e cujo final é imprevisível. Suas origens podem ser 

encontradas em dois eventos históricos que ocorreram quase que 

simultaneamente em 1958-59: um deles no Vaticano- a eleição do 

Papa João XXIII- e o outro em uma ilha caribenha: a vitória da 

Revolução cubana. 

Os padres subversivos apresentados no jornal A AÇÃO são os adeptos de uma 

nova ideologia e teologia, mas que não tem conotações com partidos políticos, seu 

objetivo principal pode ser esboçado através da expressão consagrada pela Conferência 

dos Bispos Latino-Americanos de Puebla realizada em 1979: “a opção preferencial 

pelos pobres”. 

Não sendo um movimento político, a teologia da libertação não tem 

um programa, nem formula objetivos econômicos e políticos precisos. 

Admitindo a autonomia da esfera política, ela deixa essas questões 

para os partidos políticos da Esquerda, limitando-se em fazer uma 

critica social e moral à injustiça, a aumentar a consciência da 

população, a espalhar esperanças utópicas e promover iniciativas “de 

baixo para cima”. (Idem: 64) 

Ao se tratar sobre a Igreja Católica no Cariri cearense corroboramos com o 

pensamento de Queiroz (2010, p. 116) que ao refletir sobre o mesmo espaço no 

contexto da ditadura militar afirma que a mudança nesse lugar é marcada, sobretudo 

pela influência da Igreja Católica. As transformações no que concerne a vivência 

religiosa e aos aspectos político- ideológico se davam de forma lenta e os ventos da 

modernidade sopravam de forma branda, temia-se o novo. 

Analisando a conformação do campo político-ideológico no Cariri dos 

anos 1960, devemos salientar que aí as mudanças se operavam com 

irrefutável lentidão. Dito isso, no caso da igreja católica a sua 

gramática seguiu prisioneira dos constrangimentos típicos da neo -

cristandade.Nestas condições, primavam mais os elementos de antigos 

impulsos em comparação com os ventos renovadores. Em poucas 

palavras, tratava-se de uma transição lenta e carregada de 
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ambigüidades e contradições. A hierarquia da igreja católica, em 

especial, parecia divisar o presente que lhe batia com força a porta, 

mas pesava o seu compromisso com um passado que lhe conferia 

sentido e segurava-lhe o passo. 

A neo - cristandade foi um termo utilizado para nomear um conjunto de práticas 

e estratégias católicas surgidas, segundo Mainwaring (1989) a partir da Carta Pastoral 

de D. Sebastião Leme divulgada em 1916, na época Cardeal Arcebispo de Recife e que 

tinha como proposta recatolizar o Brasil. Dom Leme apegou-se a idéia do Brasil ser a 

maior nação católica do mundo e que a este caberia aos setores mais “conscientes” da 

Igreja e do laicato se organizar no sentido de fazer frente a este desafio ocorrido, num 

primeiro momento pela união Estado - Igreja e que acabou estabelecendo características 

brasileiras ao catolicismo, e após a proclamação da República, com a inclinação para as 

ideias liberais, positivistas e mais tarde, comunistas. 

O período do apogeu da neo - cristandade foi à primeira Era Vargas (1930-1945) 

quando D. Leme conseguiu uma clara aproximação com o Estado conquistando 

algumas vantagens para a Igreja Católica, até então oficialmente inéditas desde a 

Proclamação da República. Após sua morte poucos bispos continuariam a empreitada 

por ele proposta. A partir do final dos anos de 1950 e principalmente, durante a década 

de 1960, após o Concílio Vaticano II, a recém criada Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), foi cada vez mais orientando os bispos para as “novas diretrizes 

pastorais”. As novas diretrizes estavam mais ligadas com a realidade da Igreja Latino - 

americana, e esta tendência cristalizou-se mais tarde em Medellín e Puebla. 

O receio de encarar o novo também se fazia presente no campo político-

ideológico. A Diocese do Crato temia a ascensão das ideias comunistas em seu meio e 

procurava apresentar reportagens que afastasse qualquer tipo de envolvimento de seu 

clero e seus paroquianos com o pensamento comunista apresentava o partido como 

astucioso e diabólico que queriam tirar a paz dos países latinos. Em reportagem 

divulgada em15 de maio de 1965, pág. 03 apresenta uma matéria cujo título é Astúcia 

Comunista e retrata sobre a intervenção dos Estados Unidos na República de São 

Domingos contra a interferência comunista. 

(...) Com efeito, os comunistas articularam um plano de assalto àquela 

república. Servir-se-iam dos rebelados contra a ordem constituída, ali, 

para aparentar uma causa simpática. Entretanto, todos sabem que os 

comunistas estavam teleguiando todo o movimento subversivo de S. 
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Domingos. A vitória dos rebeldes seria o passo decisivo para 

implantação de um regime títere vermelho. Seria mais um trampolim 

comunista na América Latina. Os Estados Unidos entraram em tempo 

na luta, antes que os bolchevistas se apoderassem do poder. 

Impediram simplesmente a cubanização do país em conturbação. 

Defenderam, não somente a república de São Domingos do jugo 

vermelho, como fizeram evitar uma ponta de lança da Rússia, no 

hemisfério americano. Guardaram, pois, a auto-determinação do 

próprio continente contra a astúcia vermelha. 

O medo de que as ideias comunistas aflorassem na América Latina, 

principalmente, no Brasil fez com que o jornal católico analisado apresentasse a 

intervenção americana como um ato heróico, pois assim estava afastando os rebeldes 

que pretendiam implantar a ditadura sob o “jugo vermelho” afastar essas ações era, para 

alguns membros do clero de visão conservadora, um grande passo para expulsão 

definitiva desses “astuciosos comunistas”. 

 De acordo com Queiróz (2010, p. 118) a perseguição anticomunista não é um 

privilégio dos sacerdotes do Cariri cearense nos anos de 1960, desde o início do século 

temos propagandas “contra o comando vermelho”. Como podemos observar em um 

Manifesto Anticomunista
5
 divulgada por Padre Cícero em 1930 em que corroborava 

com a ideia de que a ideologia comunista poderia destruir os lares do Brasil e lançar os 

cristãos no inferno. 

Caríssimos fiéis: 

Que a fé vos salve! 

A horda vermelha ameaça com as suas garras de abutre destruir a 

nossa felicidade, perturbando a paz do Brasil em seus fundamentos 

seculares – a própria organização da família, cúlula-mater (sic) da 

sociedade cristã. 

A Igreja de Jesus Cristo que tem sido em todos os tempos visada, com 

ódio e rancor pelos pregadores de idéias subversivas, é nesta hora de 

graves apreensões para a grande Pátria do Cruzeiro, o alvo predileto 

dos emissários de Satanás. 

                                                           
 

5
O professor Fábio José Cavalcanti de Queiróz, gentilmente, nos doou uma cópia desse Manifesto. 
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     Acenando com a falsa bandeira do liberalismo, a besta fera do 

apocalipse atira suas patas de fogo contra a estabilidade de nossas 

instituições!... 

     Ai daqueles que prestarem seu auxílio aos inimigos de Deus... As 

lavas ardentes do vulcão bolchevista lamberão a face da terra e sob os 

escombros da fé, calcinada pelas labaredas do anticristo ressurgirão 

Sodoma e Gomorra! 

     De pé cristãos do Brasil! Guerra de morte aos que empunharem a 

bandeira vermelha do liberalismo para estancar em nossas almas a 

fonte perene de fé e entregá-la inerme nos braços de Satanás! Cegos 

serão todos aqueles que cerrarem os olhos à evidência da verdade. 

O documento emitido pelo maior representante do catolicismo caririense na 

atualidade é enfático ao revelar que a família e os lares serão destruídos a partir da 

infiltração comunista. Além disso, os defensores de satanás, é assim que os comunistas 

são vistos, destruirão a paz do Brasil a partir do momento que suas “ideias subversivas” 

forem seguidas. Aos que prestarem auxílio a essas pessoas que são enfatizadas por 

Padre Cícero como “inimigos de Deus” serão duramente punidos pelo poder divino. Ao 

final, conclama a todos para lutarem contra os defensores do comunismo. 

Percebemos essa luta no cariri cearense nos anos subsequentes. A Diocese do 

Crato através de seu principal veículo de comunicação, o jornal A AÇÃO, utilizou a 

propaganda anticomunista ao longo dos anos correspondentes a ditadura militar. 

Percebemos essa preocupação em afastar de vez a influência comunista no cenário 

político brasileiro em mais uma reportagem divulgada em 01 de outubro de 1966, pág. 

03. O título da matéria é Infiltração Comunista e tem como objetivo apresentar a 

sociedade cratense o perigo que estavam correndo diante a campanha clandestina dos 

comunistas que apesar da “revolução de 1964”, é assim que apresentam o golpe militar, 

e da repressão sofrida pelos membros do partido, este, ainda existia e podia a qualquer 

momento corromper as pessoas contra o sistema.  

Apesar da represália ao comunismo, através da Revolução de março 

de 1964, os elementos vermelhos não se deram por varridos da vida 

nacional. Passando o primeiro impacto da repressão, aos poucos foram 

tomando posição, ainda que debaixo de muita cautela. Quando não 

agem as claras, ficam nos bastidores, manipulando movimento de 

oposição e açulando o povo contra a ordem vigente. 
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Como podemos perceber a Igreja Católica no Cariri cearense legitimava, através 

de seus discursos, o poder político instituído. Podemos citar outro exemplo de 

perseguição anticomunista em mais uma reportagem do A AÇÃO escolhemos uma 

matéria que tem como título Intentona Comunista que foi divulgada em 29 de novembro 

de 1969, pág. 03 em decorrência do aniversário do levante comunista durante o governo 

de Getúlio Vargas. A ideia central do texto é convocar o povo para se manterem 

vigilantes para que fatos como esses não se repetisse na história brasileira. 

(...) O 27 de novembro avulta em nosso calendário como ato pungente 

que precisa e deve ser rememorado anualmente a fim de que a 

vigilância do povo não se deixe esmorecer ou sucumbir à ação de 

ideologias estranhas que, mascaradas de promessas de paz ou de 

ressurreição social, o que desejam é a subversão da ordem do país, o 

seu caos, o estabelecimento do terror somando ódios.  

O jornal enfatiza que a população deve se manter atenta para que “ideologias 

estranhas” não se estabeleça em seu meio, nesse caso, ideologias estranhas era tudo 

aquilo que não fosse reconhecido pela a Igreja e o Estado. Afirmam ainda que os líderes 

desses movimentos almejam destruir a ordem do país. Para o A AÇÃO a manutenção da 

ordem era a permanência das ideias e do sistema vigente, tudo aquilo que demonstrasse 

valores contrários aos que defendiam era considerado subversivo e pecaminoso. 

Conseguimos ter acesso a mais uma matéria divulgada pelo jornal A AÇÃO, 

dessa vez, em 03 de abril de 1971, pág. 03. A reportagem retrata sobre a relação entre a 

Igreja Católica e a ditadura militar. O título da Reportagem é Igreja e Revolução onde 

afirma que algumas ações humanas têm conotações eternas e que quando a Igreja 

intervém para analisar os feitos de alguns homens percebem que estes andam “rumo a 

Deus”: 

(...) Tôda a mudança em que entra o homem como autor e sujeito, tem 

necessariamente, repercussões de eternidade. Quando se coloca diante 

dos acontecimentos e se põe a analisá-los, a Igreja tem ante os olhos 

esse homem que marcha através da História rumo a Deus. Por isso, 

quando ergue a sua voz, é em defesa dêste homem. Quando ataca 

sistemas, não prega derrubada de governos. Quer a derrubada de 

barreiras que impedem o homem a se realizar como tal. (...) Por isso, 

não pode ela se opor às reformas. Não pode ela deixar de elogiar os 

esforços que visam a melhoria do homem, em todos os setores da 

atividade humana. Não pode recusar-se a colaborar com as iniciativas 
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que pretendem criar clima da paz e concórdia, de compreensão e 

trabalho comum. 

Fica explícito através do trecho citado acima que a Igreja Católica no cariri 

cearense apoiava os ditames da ditadura militar concebendo-a como um período de 

reformas que estava possibilitando o homem a se realizar e estabelecer laços de 

harmonia e paz.  De acordo como A AÇÃO a Igreja não pregava a derrubada de 

governos, mas apoiava as mudanças ocorridas tendo em vista que tais transformações 

beneficiariam todas as pessoas. A Igreja Católica no cariri cearense se demonstrava 

contrária a tomada de governo pelo partido comunista porque estes instaurariam uma 

ditadura e essa forma de governo prejudicaria a todos, no entanto, se mantinha favorável 

ao golpe empreendido pelo exército brasileiro justificando tal ação como legítima, suas 

práticas eram legitimadas e caracterizadas como um período que estava trazendo a paz e 

a concórdia para o território brasileiro assim o homem estaria indo em direção ao 

progresso.  

Para encerramos a nossa análise sobre a perseguição anticomunista estampada 

nas páginas do jornal A AÇÃO faremos um recorte de uma reportagem divulgada em 08 

de março de 1965, pág. 01, um ano após a implantação da ditadura militar no Brasil, a 

matéria tem como título: Saldo da Revolução. Observamos que a Igreja colocava os 

militares como guardiãs do país, salvadores da pátria que com todos os seus esforços e 

apoio das armas protegeu o Brasil do caos. 

Como é sabido de todos, vivíamos num clima de absoluta 

intranqüilidade, expostos a toda sorte de perigo na ordem social, 

política e econômica. Os processos demagógicos do governo (sic) 

deposto levaram o País à beira do abismo. Tomaram conta do poder os 

corifeus da baderna usando e abusando do poder e dos cofres da 

Nação. Caminhávamos para o caos. (...) devemos ao glorioso Exército 

Nacional, cujos Chefes principais apoiados por todas as armas, 

sentiram a responsabilidade do momento e vieram em salvação da 

Pátria. 

Diante do exposto acreditamos que a Igreja Católica no espaço ora analisado se 

utilizou de seus discursos tendo como veículo de comunicação o jornal A AÇÃO para 

repassar os ditames do sistema político vigente e assim estabelecer uma relação de 

conformidade com o grupo militar que tomou o poder político em 1964. Dessa forma a 

Diocese do Crato-CE legitimou a ditadura militar bem como apoiou suas ações que 
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tinham como objetivo a destruição do comunismo enquanto sistema. Não interessava a 

Instituição religiosa dividir seus bens com o restante da população, apesar de que na 

segunda metade do século XX a Igreja Católica no Brasil pregou a ideologia de 

aproximação com os pobres.  

Concordando com o pensamento de Serbin (2008) a partir de 1964 a Igreja e o 

Estado vivenciaram uma crise em suas relações motivadas pelas prisões, torturas e 

assassinatos de sacerdotes e leigos que lutaram contra a implantação do regime militar. 

A Igreja teria apoiado o golpe no início, mas teria desaprovado a repressão no decorrer 

do governo ditatorial. Em um ponto, porém, a Igreja e o Estado concordavam o 

“espectro” do comunismo deveria ser expulso das terras brasileiras. 
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O CORPO E O SANGUE DOS HERÓIS: A MEMÓRIA DO SOBRAL NOS 

ESCRITOS DE Pe. MENDES LIRA 
 

Ana Carolina Rodrigues da Silva
1
 

 

Este artigo pretende analisar a escrita de João Mendes Lira e entender como a 

memória edificante sobre Sobral aparece nos escritos. Lira era sobralense, nascido em 

23 de janeiro de 1925, padre, professor de História e Geografia do Seminário São José e 

Faculdade de Filosofia, diretor do Centro de Pesquisas Históricas e Geográficas, um 

departamento da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e escritor. Lira 

transitava entre as principais instituições de produção de saber em Sobral: diocese, 

universidade e colégios tradicionais. Dessa forma podemos refletir sobre sua escrita 

como produto dessas instituições e reprodutora de ideias provenientes dessas 

instituições. Nesse sentido, o lugar social de Lira pode nos apontar alguns indícios sobre 

sua escrita. Certeau nos ajuda a pensar as relações existentes entre as personalidades 

notáveis produzidas pelas instituições do saber e a definição de um saber específico, que 

se transformou em modelo originário a ser replicado
2
. Portanto, entendemos que a 

escrita de Lira está repleta de não-ditos que podem ser explicados pelo seu lugar social.  

Padre Lira acreditava que a morte de uma cidade ocorria quando havia uma 

ruptura entre passado e presente, uma descontinuidade de tempo que permitiria o 

surgimento de novas “modalidades de vida, de costumes, de manifestações intelectuais 

e sociais inteiramente diferentes que sepultam o passado”
3
. No capítulo A evolução 

social de Sobral, presente no livro De Caiçara a Sobral, Lira dissertou sobre as 

modificações ocorridas na sociedade sobralense que, para ele, tem contribuído de forma 

negativa para o crescimento da cidade.  

Lira parecia concordar com Gobineau: “Para Gobineau, todas as civilizações 

caminham para a decadência, cuja causa não é a corrupção dos costumes ou o castigo de 

                                                           
 

1
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carolrodrigues@alu.ufc.br 
2
CERTEAU, Michel de.  A operação histórica. IN: História: Novos Problemas. Rio de Janeiro, 1995, p. 20-

21. 
3
LIRA, João Mendes. De Caiçara à Sobral. 1971, p. 109. 
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Deus, mas a mistura de sangues”
4
. A mistura de sangue evidenciada na escrita de Padre 

Lira pela perda das evocações históricas e da hegemonia da cidade que ocorreu, 

segundo ele, com a introdução de pessoas de outras localidades ao redor de Sobral. 

Esses povos que vinham de outros lugares traziam consigo não só a pobreza e o 

analfabetismo, mas traziam principalmente a possibilidade de miscigenação. 

Possibilidade essa que parecia vir cheia de perigos. Essa mistura de sangue a partir dos 

casamentos ocorridos entre famílias sobralenses e os estranhos (como eram chamados 

por Lira) fez minguar aos poucos o sentimento de amor à terra, que segundo o padre 

parecia ser inerente a qualquer sobralense. 

Mas podemos perceber ainda que havia uma diferenciação entre o que Lira 

considerava como sobralense e sobralense nato ou ilustre. Relacionando esse capítulo 

com o escrito por Lira na coluna Nossa História
5
 em 1973, com o título Grandes 

Sobralenses, podemos indicar uma discussão relativa a uma diferenciação importante 

entre os nascidos em Sobral. Esse sentimento potencial de amor ao torrão natal que ele 

tanto falava, poderia ser ampliado a partir do trabalho em prol do crescimento da 

cidade. Essa responsabilidade cívica era o que diferenciava os sobralenses nascidos 

daqueles sobralenses ilustres. Para Lira, a miscigenação cultural, os casamentos e a 

invasão de forasteiros nos âmbitos econômico e político da cidade, fez “baixar o nível 

cultural do povo”
6
. Já que o autor aplica tão amplamente a figura dos grandes 

sobralenses, nos colocamos as seguintes questões: quem eram os forasteiros? Quem 

eram os sobralenses natos e por que eram considerados ilustres?  

Os povos que vinham “de fora” apareciam na escrita de Lira como os 

responsáveis por uma verdadeira invasão na cidade: 

De repente apareceram os novos ricos, surgidos da inflação, muitas 

vezes sema instrução devida. Adquiriram terras, construíram grandes 

firmas. Dos bairros passaram para dentro da cidade; introduziram-se 

no comércio, casaram-se entre as principais famílias da cidade, 

                                                           
 

4
LE GOFF, Jacques. História e Memória. 13° ed. Campinas, SP: Ed. da UICAMP, 2013, p. 262. 

5
Essa coluna se encontrava no Jornal Correio da Semana, jornal semanal da Diocese De Sobral, fundado 

em 1918 que existe ainda nos dias de hoje. 
6
LIRA, João Mendes. De Caiçara à Sobral. p. 110. 
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ganharam a política e, assim, perdemos as nossas evocações históricas 

e até a hegemonia da cidade
7
 (LIRA, 1971, p. 110). 

Invasão essa que se promovia não somente pelo uso dos espaços públicos, mas 

pela participação do comércio, pela constituição de casamentos e pelas possíveis 

decisões políticas sobre a cidade. Os “novos ricos”, como Lira nomeia, não possuíam 

instrução devida, mas conseguiram adentrar os espaços públicos e os privados. Quem 

eram essas pessoas? De onde vinham? Como viviam e o que mudaram na cidade? 

Segundo os dados do Censo Demográfico Geral do IBGE, o crescimento populacional 

de Sobral teve um salto de 72.511 para 102.295 entre 1960 e 1970. Um aumento 

significativo de 29.784 pessoas. Relacionando os dados do IBGE com o I Plano Diretor 

de Sobral (1967-1970), podemos perceber quais eram os contornos da cidade de Sobral 

no momento de escrita do padre. É através desse diagnóstico encomendado pelo prefeito 

Jerônimo Medeiros Prado que buscamos entender quem eram as pessoas que o padre 

desdenhava. Será que a dinâmica em que estava inserida a cidade não influenciou de 

certa forma a opinião de Lira? 

O grande crescimento populacional sempre foi visto como um perigo pelas 

classes dominantes. Esse crescimento desordenado ocasionou uma modificação espacial 

na cidade que pode ser a resposta para as reclamações constantes do padre com relação 

ao desrespeito aos monumentos públicos. Para ele, esses monumentos “poucos 

falavam” àqueles que não eram sobralenses.  

Para Lira, Sobral atraía os estranhos como a um ímã, por ser um polo comercial 

desenvolvendo atividades com várias cidades da região norte do Ceará, mas também 

pelo fato de tratar Sobral como um ponto focal em seu discurso. O magnetismo da 

cidade traria bem mais do que somente as trocas comerciais. Podemos interpretar na 

escrita de Lira certo medo do contato, o medo do Outro que traz consigo novas formas 

de viver que não condiziam com a qual era supostamente vivida pelos sobralenses. Esse 

medo, no final das contas, estava associado ao temor de “sucumbir à mistura com o 

Outro”
8
.  

Sobre a relação com o Outro, podemos refletir sobre o texto de Lira intitulado A 

Evolução Social de Sobral. Ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1971 em dois 

                                                           
 

7
Ibdem, p. 110. 
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SENNETT, Richard. Carne e Pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: Record, 
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veículos: jornal Correio da Semana e no livro De Caiçara a Sobral. O mesmo texto foi 

publicado novamente um ano depois no jornal Correio da Semana com uma versão 

revisada e ampliada. Esse tema parecia ser de grande valia, o que explica em parte a 

repetição do mesmo. Mas, além disso, podemos refletir sobre o forte apelo ideológico 

existente no mesmo que diz respeito à grande massa de pessoas que anualmente se 

deslocavam para Sobral. Lira os chama de estranhos. Mas quem era o estranho? Quem 

era o Outro? O termo “estranho” possui maior significação no discurso de Lira do que a 

palavra “estrangeiro”. O estranho não era apenas o estrangeiro ou o forasteiro, aquele 

que vem de outro lugar e que desconhece as normas do local onde se encontra. O 

estranho é além disso o incomum, o que agia contra a ordem, contra o bom senso. 

Primeiramente, é necessário entender que no discurso que indica quem é o outro 

ao mesmo tempo impera o mecanismo de identificação de si mesmo. Ou seja, 

apontando o Outro, Lira fixa uma ideia de quem é o sobralense.  

Para o padre, os estranhos formam os “núcleos populacionais constituídos de 

adventícios de quase todas as cidades da zona norte”9. Ele chega a citar algumas dessas 

cidades: Meruoca, Groaíras, Reriutaba, Patriarca, Frecheirinha, Tianguá, Santana, 

Coreaú, Cariré, Camocim, Alcântaras, Mocambo, etc.  

Segundo Lira eram homens e mulheres que buscavam ganhar dinheiro de forma 

fácil e se dirigiram a Sobral levando costumes e tradições diferentes, já que a maioria 

era analfabeta. Para Lira era claro que a ruptura com um passado de glórias da cidade 

foi interrompido pela “invasão” desses estranhos que baixaram o nível cultural do povo 

de Sobral. A miscigenação acarretada com os casamentos entre membros das famílias 

mais importantes da cidade, fez com que esses “novos ricos” tivessem não somente uma 

ascensão social, mas também política. Isso viria a ser a principal discussão do padre: a 

perda das evocações históricas, a ruptura com o passado de glórias que não 

representavam nada para os estranhos. O indiferentismo daqueles que não são filhos da 

terra causaria, portanto um declínio no desenvolvimento de Sobral.  

O estranho se revestia portanto de outros significados que iam muito além das 

diferenças territoriais. A cidade é tratada por Lira como um organismo vivo, os “corpos 

estranhos” veem nesse sentido para trazer a “doença” que pode causar a morte desse 
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organismo, através da ruptura com o passado. São “parasitas do organismo social”
10

.. 

Impuros não somente pela questão do sangue, por não serem sobralenses, mas também 

pelos hábitos que trazem consigo.  

Os estranhos também “ganharam” os principais espaços da cidade: “adquirindo 

terras, construindo grandes firmas”11, desprendendo-se das periferias e adentrando o 

centro da cidade e as casas das famílias. Eles transformaram a cidade ao ponto de 

reverter à condição de estrangeiros os próprios sobralenses: “Perdemos as nossas 

evocações históricas e até a hegemonia da cidade ficando como estrangeiros dentro de 

nossa casa”12. 

Como esse texto foi publicado por três vezes, optamos por realizar análise 

comparativa entre os textos. Além do curto tempo entre as publicações atentamos para a 

configuração do texto e suas modificações e permanências. Não há modificações nos 

títulos e nas três publicações as palavras que mais aparecem são estranho e ruptura. Mas 

se comparamos os textos de 1971 percebemos algumas frases, palavras ou expressões 

que foram suprimidas pelo autor. Como exemplo expomos a retirada da frase que 

expunha uma generalização dos municípios que adentravam a cidade de Sobral. Na 

primeira edição Padre Lira escreveu: “Homens e mulheres de Meruoca, de Groaíras, 

[…], de Mocambo e enfim de todos os Municípios vizinhos” (grifo nosso)
13

. Na 

segunda e terceira edição do texto ele opta por um simples “etc.”: “Homens e mulheres 

de Meruoca, de Groaíras, […], de Mocambo, etc.”
14

. Quais os motivos para tal 

modificação na escrita? “Etc.” é uma abreviação da expressão latina et cetera, que 

significa “e assim por diante”, “e o restante”, “e outras coisas mais”, no sentido de 

acrescentar sem explicitar, sem dar exatidão. A opção de utilizar o “etc.”, sem sombras 

de dúvidas dá maior “leveza” ao texto, afirmando existirem mais itens na lista de 

cidades, mas sem apontar “todos os municípios vizinhos”.  

Na terceira edição percebemos um aumento do corpo do texto. Ele expande a 

discussão sobre a ruptura com o passado e coloca perguntas aos leitores que são 

bastante interessantes:  

                                                           
 

10
BARROS, José D´Assunção. Cidade e História. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 31. 
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LIRA, Padre Mendes. De Caiçara a Sobral, 1971, p. 110. 
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Correio da Semana, A evolução Social de Sobral, Capítulo XL, 22 de janeiro de 1972. 
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LIRA, Padre Mendes. De Caiçara a Sobral, 1971, p. 109. 

14
Correio da Semana, A evolução Social de Sobral, Capítulo XXXV, 11 de dezembro de 1971. 
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E nossa cidade conserva a ligação com o passado? As novas 

modalidades de vida, de costumes, de manifestações intelectuais 

continuam o dinamismo do passado, a incentivar as novas gerações no 

amor e desenvolvimento da terra? Será que existe uma Sobral nova 

divorciada da Sobral de Domingos Olímpio, de Joaquim Ribeiro, do 

Padre Ibiapina, de João Tomé, do Dr. José Sabóia e de um D. José 

Tupinambá?
15

. 

A reflexão de Padre Lira buscava convidar os leitores a pensar sobre as 

modificações que estavam sofrendo a cidade, mudanças que não eram vistas por ele 

como positivas pois traziam uma ruptura com um passado. Mas que passado? O que 

permitiria conservar uma “ligação com o passado”? O passado dos sobralenses ilustres 

citados por ele? Ele tenta indicar o caminho de retorno ao passado através de parágrafos 

que só são encontrados no texto do ano de 1972. Lira fala sobre o trabalho do Presidente 

Médici:  

Quando o presidente Médici começou a fazer o Brasil dos brasileiros, 

quando obrigou os estrangeiros a respeitarem as nossas tradições, 

imediatamente começamos a crescer, o gigante acordou: vieram as 

duzentas milhas, a transamazônica deixou o mundo estupefato, a 

educação tomou novos rumos: em pouco tempo somos um[a] Nação 

respeitada
16

. 

O Brasil estava vivendo o “milagre brasileiro” que durou pouco tempo, mas que 

se encaixava no discurso de Lira de retomada de Sobral para os sobralenses. A 

admiração de Lira pelo governo do general Emílio Garrastazu Médici é inegável, 

admitindo inclusive que “O grande Presidente fez o País aprender sua história, pois é 

conhecendo, é do conhecimento que vem o amor”
17

. Padre Lira parecia reproduzir o 

discurso das propagandas demagógicas do governo repressivo de Médici que repetia 

“Brasil – ame-o ou deixe-o”. Os projetos implementados por Médici durante seu 

governo, iniciado em 1969, citados rapidamente pelo padre, foram o I PND (Plano 

Nacional de Desenvolvimento), o PIN (Programa de Integração Nacional) e o 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização). A expansão do mar territorial para 
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200 milhas e a construção da rodovia Transamazônica são indicados por Lira como uma 

resposta aos estrangeiros com relação ao desenvolvimento do país.  

A diferenciação do sobralense perante o outro, o estranho, o estrangeiro, seria 

importante para afirmar a posição de Sobral em um âmbito maior. Para tanto os 

sobralenses deveriam retomar os feitos do passado e através do respeito à memória 

continuar o trabalho iniciado pelos grandes heróis. O amor e o orgulho de ser sobralense 

indicariam a retomada do passado ou do poder, posto que indicava a necessidade de 

retorno a uma posição elevada dentro do estado cearense: “Talvez seja este o único 

caminho que poderíamos tomar para que Sobral pudesse parar novamente na política e 

na administração do Estado”
18

.  

Na coluna Nossa História, capítulo 307, Lira escreveu um texto no mínimo 

curioso. Intitulado Os restos mortais dos que fizeram nossa história, datado de 02 de 

julho de 1977, o texto disserta sobre os sobralenses ilustres que faleceram e estão 

sepultados longe da cidade natal. Lira fala sobre a importância de possuir os restos 

mortais dos grandes nomes nos locais de origem. Tratando esse tipo de ação como um 

ato de patriotismo, exemplifica os casos de translado dos corpos de Napoleão Bonaparte 

e de Dom Pedro II que morreram afastados de sua terra pátria. Indicando uma dívida de 

gratidão dos vivos para com os mortos (que supostamente gostariam de ser sepultados 

em seus locais de origem) o padre trata de listar os filhos de Sobral que estão 

espalhados em terras estranhas.  

Essa é uma fonte bastante rica e dela podemos refletir sobre a diversidade das 

ações de memória. Dessa forma, indicamos a dissecação das ideias relativas à 

importância do sangue, que indica os sobralenses verdadeiramente natos a partir de suas 

ações em vida
19

; a relevância da presença do corpo que abençoa o local de origem no 

ato de consumação do ciclo da vida e a construção do túmulo monumento a fim de 

perpetuar uma memória vinculada ao nome do falecido, constituindo uma fixação de 

representações que se desejava para o presente.  

A escolha dos restos mortais reclamados pelo padre a retornarem ao solo de 

origem é o que nos faz refletir sobre o sangue. O padre acreditava que “o sangue dos 

mártires é semente de novos trabalhadores, a lembrança daqueles que engrandeceram 
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nossa terra será sempre um incentivo ao dinamismo, ao progresso”20. Portanto, podemos 

pensar que o sangue era fator essencial para a continuação de certos valores 

evidenciados como importantes. Lembramos aqui das tentativas de provar a ligação dos 

sobralenses com famílias portuguesas, na intenção de criar uma sociedade de elite a 

partir da descendência consanguínea, através da criação de árvores genealógicas ou de 

sobrenomes herdados dos confins das terras de Portugal. 

No entanto, não devemos levar em consideração apenas a pretensão de pureza de 

sangue, mas também a metáfora que existe entre o sangue que se derrama pela terra 

natal. Isso era o que diferenciava os sobralenses dos sobralenses ilustres: o trabalho que 

se teve em vida para engrandecer o nome da cidade, a luta pelo progresso do torrão 

natal. O sangue exemplar desses sobralenses natos era o que incentivaria os jovens 

sobralenses a traçarem novos rumos de continuidade do passado. Sangue e corpo nesse 

sentido teriam papel preponderante na reconstrução de uma memória que estava sendo 

ameaçada pelo esquecimento. 

Perceptivelmente houve uma seleção de nomes importantes que poderiam fazer 

cumprir, mesmo em morte, o dever de memória. Por esse motivo, seriam os 

“escolhidos” para serem transladados. Lira seleciona três dos quais não poderiam ser 

deixados no abandono em terras estranhas: 

Sobral, certamente, ganharia muito se construísse pelo menos três 

mausoléus para abrigar as urnas funerárias de três dos seus maiores 

filhos. O exemplo dos Maiores impulsionaria, sem dúvida, o ideal dos 

nossos jovens: - Visconde de Sabóia, Domingos Olímpio e D. 

Jerônimo
21

. 

A escolha feita por Lira não foi aleatória: Visconde de Sabóia foi médico 

cirurgião, diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e escritor. O médico foi 

enterrado em Petrópolis-RJ; Domingos Olímpio, foi escritor do romance Luzia Homem, 

drama que se passa no período da seca de 1877 entre trabalhadores das obras de 

construção da Cadeia Pública de Sobral, é patrono da cadeira nº 8 da Academia 

Cearense de Letras. Encontra-se sepultado na cidade do Rio de Janeiro-RJ; e Dom 
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Jerônimo Tomé que foi Bispo de Belém do Pará, Arcebispo de Salvador e professor do 

Seminário da Prainha. Seus restos mortais estão presentes numa sepultura situada em 

Salvador-BA.  

Esses três homens tinham forte relação com o meio intelectual e exerciam forte 

influência na construção de uma memória edificante. Considerados como realizadores 

de grandes obras que puderam levar o nome da cidade de Sobral além dos limites 

regionais. De que forma Lira realizou essa diferenciação? No ano de 1973, em texto 

intitulado Grandes Sobralenses, o padre faz uma divisão cronológica do período em 

que, na opinião dele, Sobral produziu mais filhos ilustres. Esse período seria dos anos 

1870 a 1880 e de 1920 a 1930. Fizemos uma relação dos nomes que mais aparecem em 

seus textos, tentando verificar a data de nascimento e morte dos citados, encaixando-os 

nos recortes temporais feitos por Lira. Chegamos a construção do seguinte quadro: 

FILHOS ILUSTRES DE SOBRAL 

1870 a 1880 1920 a 1930 

Padre Ibiapina (1806-1883) Dom José Tupinambá (1892-1959) 

Maria Tomásia (1826-1902)  

Visconde de Saboya (1835-1909)  

Dom Jerônimo Tomé (1849-1924)  

Domingos Olímpio (1851-1906)  

Barão de Sobral (1841-1878)  

 

Podemos perceber a existência do nome dos três escolhidos na primeira coluna, 

além do desequilíbrio quantitativo entre os dois períodos. Por que essa discrepância? 

Mas, pode nos indicar que os três ilustres escolhidos faziam parte de uma categorização 

realizada por Lira. Essa categorização justificaria a escolha, bem como a importância da 

proposta de translado de seus restos mortais.  

A materialidade do corpo é importante para essa reflexão, pois o corpo se 

revestiria de áurea. Mas só por isso, o corpo se constituiria como uma prova concreta da 

existência do herói, materializando consequentemente uma memória. A sepultura, local 

de descanso do corpo, se mantém como lugar da “presença numinosa”. Era necessário 
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haver pelo menos o ato de apontar, posto que “no gesto sumariador de apontar conclui-

se o ato da recordação dos locais de memória”
22

. O ato de apontar é realizado por Lira 

em seu texto no jornal. Ao citar os sobralenses ilustres sepultados na terra natal, o padre 

indica os locais de onde podem ser encontrados os restos mortais dos mesmos: “Sobral 

guarda a urna funerária do Senador Paula Pessoa em um minúsculo mausoléu debaixo 

da torre direita da Catedral”. Ao falar de Dom José Tupinambá da Frota, por exemplo, 

Lira escreve: “Na Catedral está sepultado um dos mais insignes sobralenses. Ele fez a 

História e preservou a história. Na lapide que cobre a sua sepultura lê-se o seguinte: Hic 

jacet Josephus - Primus Episcopus Sobralensis. 10-09-1892. 25-9-1959. Ad pedes 

Domini Requiescat”23. Não apenas através da indicação do local que se refere o ato de 

apontar os lugares de memória, mas também através da inscrição na pedra que permite 

alicerçar o diferencial do lugar e firmar uma memória que se desejava para o morto. 

A inscrição que reveste de escrita o local, de modo a elucida-lo, pode 

vir em auxílio dessa recordação. Sua forma básica é a inscrição 

sepulcral com seus imutáveis “aqui jaz”, hic jacet, po tamum. Uma 

escrita como essa não apenas não pode ser desvinculada de um local 

específico, mas ela mesma é o símbolo de fixidez espacial 

(ASSMANN, 2011, p. 344). 

Portanto, Lira entendia que o túmulo com os restos mortais dos grandes 

indicariam uma certa áurea ao local. Era como um fechamento do ciclo da vida: à terra 

natal é dado o privilégio de descarnar o corpo. O sepultamento no lugar de origem dos 

restos dos maiores sobralenses era dar-lhes, mesmo depois da morte, a missão de 

continuarem o trabalho que supostamente tiveram em vida: o de perpetuar o amor e o 

engrandecimento da terra natal. É o ato final de gratidão ao solo, entregar-lhes tudo, a 

vida e a morte. Mas, para o padre, a presença do morto seria evidenciada com maior 

furor, através da construção do monumento: este garantiria uma fixação do ato de 

apontar, ou seja, uma maior possibilidade de semear a memória. A homenagem, 

permitiria indicar não só o local de jazido, mas a importância do mesmo e o que se 

deseja representar a partir dele. Ou seja, o passado não é o importante, mas o que se faz 

dele a favor do presente. As necessidades do tempo presente é que indicam os atos 
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realizados com relação ao passado. “Um local – está claro – só conserva lembranças 

quando as pessoas se preocupam em mantê-las”. Dessa forma, acreditamos que padre 

Lira, tomou para si o esforço de fazer lembrar o que se fazia esquecer numa cidade que 

estava em constante mudança. Como afirma Assmann: “Quando não se podem mais 

visitar os túmulos […] então também a memória do local se dissolve com eles”
24

.  

Mas, os túmulos são mudos. As inscrições ajudam, mas não efetivam o 

sentimento que o monumento deseja extrair dos vivos. Os túmulos portanto, só 

poderiam “falar” se houvesse uma memória conservada que ajudaria a mediar os 

ensinamentos que os mortos teriam para os vivos. Dessa forma, Lira parece saber que 

para tal “diálogo” entre vivos e mortos, era preciso ter maior sensibilidade ou mesmo 

como ele diz: um “paladar histórico”. A valorização do sangue e do corpo, 

acompanhada da edificação de um mausoléu, monumentalizaria uma forma de visão 

sobre o passado que passaria necessariamente por um “apetite oral”
25

. O “amor à 

antiguidade” é tido assim como uma experiência sensorial: o prazer de degustar, de 

sentir o gosto alcançado através do envelhecimento que fornece o sabor diferenciado.  

Atentamo-nos para a sensibilidade antiquária analisada por Stephen Bann, que 

mostra ser essa prática formada na passagem do século XVIII para o século XIX. Mas 

estamos falando de cadáveres, portanto como podemos conceber tal relação com o 

paladar? O trabalho do antiquário, o amante do passado, é importante para entendermos 

os mecanismos de valorização dos fragmentos do passado ou mesmo da memória. Eles 

se utilizam de “rótulos evocativos” para incrementar de aura os seus objetos:  

Com certeza, está claro que a necessidade de Fausset em ornar seus 

achados fragmentários com estes rótulos evocativos, provocando 

repulsa ou prazer, dizem-nos menos sobre os próprios objetos do que 

sobre sua própria força de motivação (BANN, 1994, p. 142). 

A força de motivação (arte de apontar, de rotular, de tornar visível), para o amor 

ou ódio, o prazer ou a repulsa, é importante para entendermos que essas práticas seguem 

nuances mais fortes do que o valor (superior ou inferior) do próprio fragmento do 

passado. Nesse sentido, Lira cria “rótulos evocativos” para os restos mortais dos 
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sobralenses, a fim de transformar a sensação de repugnância sentida pelo cadáver em 

prazer de reverenciar o corpo do herói. Mas, ele mesmo tem a consciência de que para 

tanto não basta o ato de valorização. Seria necessário ter “apetite histórico”: “Não sei se 

o nosso povo já possui o paladar histórico para saborear este alimento cultural, alimento 

aliás, próprio dos povos elevados” (grifo nosso)
26

. O alimento cultural, segundo padre 

Lira, só seria digerido de forma adequada com o aprimoramento de um paladar 

específico, que diferenciaria os cultos dos incultos. 
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Em 1872, ano do nascimento de Augusto Tavares de Lyra, o povoado da 

Macaíba já dispunha do porto mais movimentado da Província do Rio Grande do Norte, 

configurando-se no escoadouro natural de toda produção do Seridó e agreste potiguar na 

crista da maré montante. Os comerciantes vendiam de tudo e devido esse comercio 

abundante, os gêneros comprados na Macaíba eram revendidos a preços altíssimos na 

capital, o que fazia com que as pessoas se deslocassem de Natal para realizarem suas 

compras diretamente no comercio e na feira da Macaíba. 

Do comercio local, pode-se destacar pelo vulto dos negócios as firmas: Fabrício 

& Cia, pertencente aos herdeiros do major Fabrício Pedroza, a casa bancaria Paula, Eloy 

& Cia. pertencente aos senhores Eloy Castriciano de Souza, Francisco de Paula 

Rodrigues e Thomaz Antônio de Mello; além da firma do comendador Joaquim Inácio 

Pereira, vice-cônsul de Portugal. 

Os assustados e as festas íntimas nas quais se recitava e se deleitava os 

convidados com os acordes de algum piano da marca pleyo, tudo regado pelos bons 

vinhos e pelas cervejas geladas ao pé do pote ou enterradas em areia molhada, 

constituíam-se nos divertimentos e lazeres da Macaíba oitocentista, na qual nasceu 

Tavares de Lyra. 

O transporte era fluvial via rio Jundiaí nos botes “Rogério Primeiro” e “Rogério 

Segundo”, pertencentes a João Biname; “Flor do Rio” de João Grande; completando o 

ambiente, a lanchinha “Julita” de mestre Antônio Damasceno. 

Aos domingos, invariavelmente se passeava pelo rio Jundiaí, em botes fretados 

previamente ou cavalgava-se no melhor estilo dos prados. Outros divertimentos 
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frequentes eram as novenas, as festividades religiosas, as procissões de santos votivos, 

as santas missões pregadas junto às capelas e cruzeiros espalhadas pela povoação. 

Paisagem tranquila, bucólica, serena e dolente, de casarões assobradados e ainda 

esparsos, de chão batido e influencia política, mergulhada ainda na tradição viva da 

festa de 1855, em que foi mudado o nome da antiga povoação do Coité para da 

Macaíba, em cerimônia organizada por Fabrício Gomes Pedroza, senhor de toda a terra. 

Na noite de Natal de 1872, iluminada pelos clarões da lua cheia, nesse ambiente 

de brisa fresca, imune de qualquer poluição, nasceu Augusto Arthur de Lyra Tavares. 

Era o terceiro filho do casal Feliciano Pereira de Lyra Tavares e Maria Rosalina de 

Albuquerque Vasconcelos. Os irmãos mais foram José Antônio (do primeiro 

matrimônio paterno), Inês e João. Posteriormente lhe sucederam Feliciano Filho, Luís, 

Maria Adélia, Maria Alice e Maria Augusta. 

É do escritor Eloy Castriciano de Souza, em missiva endereçada a Manoel 

Rodrigues de Melo, datada de Natal 1958, e que foi inserida na Revista do Instituto 

Histórico do RN que homenageou a memória de Tavares de Lyra, constituindo-se na 

única fonte escrita de que pudemos colher elementos acerca da meninice e adolescência 

de Augusto Tavares de Lyra, ainda em Macaíba. 

Lembrar Augusto Lyra é recordar a Macaíba da nossa meninice, a 

nossa vida infantil, os nossos brinquedos, a nossa curiosidade, a 

chegada e saída das barcaças, dos botes e saveiros, numa atividade que 

constituía para nós, naquela idade, a admiração que tocava quase ao 

mistério. (SOUZA, 1959, p. 43). 

Eloy de Souza residia a esse tempo na rua do Porto, hoje Teodomiro Garcia, 

numa pequena casa fronteira ao porto da cidade. Essa residência possuía uma porta 

lateral e três janelas estreitas, e era o miradouro de toda atividade portuária daquele 

tempo e onde os meninos observavam atentos aos movimentos da cidade alvoroçada 

pelo comercio vibrante. 

O Cel. João Batista de Albuquerque Vasconcelos, avô e pai de criação de 

Tavares de Lyra era venerado pelo neto, a ponto de considerá-lo “O Profeta Batista”, 

foi uma figura de imponência patriarcal com as suas barbas brancas, sua severidade e 

sua sabedoria. Foi com o “velho Batista” que Augusto Lyra absorveu os primeiros 

conhecimentos, as crenças e profecias populares, o culto dos antepassados e o amor à 

natureza. 



 

  240 

 

Sophia Lyra (1974) descreve uma peculiaridade na meninice de Augusto Lyra: 

foi a dele ter visto a lua somente aos sete anos. O fato explica-se pelos costumes e 

horários da época: então, almoçavam às dez, jantavam às três, recolhendo-se as crianças 

sem escurecer totalmente. 

A influência do Cel. Batista sobre Augusto Lyra foi decisiva na escolha da 

carreira do neto que possuía tendências para engenheiro, visto suas aptidões para a 

matemática. O velho Batista custeou-lhe os estudos para ser bacharel. 

Augusto Lyra foi uma criança tranquila e quieta que não montava carneiros 

roliços nem garupa de cavalos dos amigos em visita ao avô. Nunca se deteve em 

brincadeiras de espingarda e bodoque. Os seus brinquedos eram todos pacíficos que não 

afugentavam nem os passarinhos nem as lagartixas do seu quintal. 

Relembrando os brinquedos, afirma o amigo Eloy de Souza na carta de 1958, 

dirigida a Manoel Rodrigues de Melo e publicada em 1959 na Revista do Instituto 

Histórico do RN: 

Esse menino de infância tão quieta (...) brincava de castanha no 

buraco e já com vocação matemática desafiava nós outros, remissos 

aos cálculos, no movimento das pedras sobre o tabuleiro, marcado 

com o desenho, destinado a conduzir a onça até encurralá-la na sua 

prisão. Assim cresceu Augusto. (SOUZA, 1959, p. 41). 

Nesse contexto em que cresceu Tavares de Lyra, a educação na província do Rio 

Grande do Norte caminhava a passos lentos. Relativamente a Macaíba o nome mais 

antigo documentado ligado a educação e o do padre Francisco de Paula Soares da 

Câmara, em junho de 1856, conforme pudemos aferir no relatório com que o presidente 

provincial Octaviano Cabral Raposo da Câmara passou a administração da Província ao 

seu substituto Antônio Marcelino Nunes Gonçalves.  

A lei nº 581 de 11 de novembro de 1865, sete anos antes do nascimento de 

Tavares de Lyra, criou uma cadeira de primeiras letras para o sexo masculino na 

povoação da Macaíba. E durante o período meninice de Tavares de Lyra, em Macaíba, 

foram professores: João André de Bakker (1873-1877), Rafael Arcanjo Garcia da 

Trindade (1878) e Marcionila Rachel Maria Vianna de Andrade Lima (1872-1896). 

Rememorando os tempos infantis de brinquedos e primeiros estudos, Eloy de 

Souza descreve um instante da vida escolar dele e do amigo Augusto Lyra: 
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De raro em raro, um menino da minha idade, sossegado e silencioso, 

nos visitava para o regalo daquele espetáculo que devia também 

considerar maravilhoso [...] esse menino era Augusto Lyra criado e 

educado pelos avós maternos. [...] esse menino foi meu colega na 

primeira escola primária que cursamos. Ele quieto, tranqüilo, sabendo 

as lições de todos os dias, sem incorrer nas iras freqüentes do 

professor Rafael Arcanjo Pessoa. (SOUZA, 1959, p. 41). 

O professor Rafael Arcanjo Garcia da Trindade exerceu seu magistério em 1878. 

Donde podemos aferir que Tavares de Lyra iniciou seus estudos primários aos seis anos. 

Ainda segundo Eloy, era o professor um homem de barbas ruivas, fisionomia 

intimidante e seguidor dos preceitos da pedagogia tradicional, comumente de excessivo 

rigor quanto ao processo de ensinar, para quem a palmatória parecia divertimento. 

Posteriormente, Tavares de Lyra já governador do RN, aposentou seu primeiro 

professor. 

Tavares de Lyra iniciou seu curso secundário em Natal, no ginásio Norte-

Riograndense, fundado por Pedro Velho e os irmãos Amaro Barreto e Augusto Severo 

em 15 de fevereiro de 1882. Segundo Mabel Tavares: 

O colégio ficava na rua Nova, que era oficialmente Visconde do Rio 

Branco, num prédio correspondente ao número 55 (...) no ginásio 

Pedro Velho revivia Abílio César Borges. Aulas com debates, cursos 

de conferências divulgadoras de cultura, com o Dr. Hermógenes 

Tinôco (bacharel em Paris), os médicos Henrique Câmara, poliglota e 

Calistrato Carrilho. (...) mas o estabelecimento não compensava. 

Pouco mais de dois anos depois fechou, evaporando o sonho. 

(TAVARES, 1959, p. 26)  

Pedagogicamente adiantado para sua época, no ginásio Norte-Rio-Grandense 

tinha em seu programa educacional a realização de excursões pedagógicas pelos 

arredores de Natal, na fortaleza dos Reis Magos ou no Belo Monte. Passavam-se 

domingos nas praias ou sob o arvoredo de Guarapes, na Macaíba, em piqueniques 

ruidosos. 

Tavares de Lyra cursou as seguintes disciplinas no Ginásio cursou as disciplinas 

de Português e Literatura Nacional, Latim, Francês, Inglês, Geografia Geral e Especial 

do Brasil e Astronomia, História Geral e Especial do Brasil, Sociologia, Moral e 

Pedagogia, Aritmética e Álgebra, bem como História Natural, Física, Química, Música, 

Desenho, Trigonometria e Ginástica 
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As disciplinas de caráter literário eram: (Português, Literatura Nacional, Música, 

Latim, Francês, Inglês, História Natural, História Geral e Especial do Brasil, Geografia 

Geral e Especial do Brasil e Sociologia); as de natureza científica foram: (Aritmética, 

Álgebra, Física, Química, Geometria, Trigonometria, Desenho, História Natural, 

Astronomia, Evolução Militar, Esgrima e Educação Física) e as de fundamentos morais 

e pedagógicos seriam: (Sociologia, Moral e Pedagogia). 

A escritora Mabel Tavares, filha de Olímpio Tavares (primo irmão de Tavares 

de Lyra) e Amélia Maranhão Tavares, relatou uma festa em Guarapes com a presença 

dos alunos do ginásio Norte-Riograndense, descrevendo que: 

Celebrava-se o casamento de Isabel, filha de Amaro Barreto, com 

Fabrício Pedroza Filho. (...) a capelinha festivamente ornada; o grande 

pátio invadido pelos colegiais em férias, pois todo o ginásio 

Riograndense comparece. É o estabelecimento modelar fundado em 

Natal nos moldes do colégio Abílio César Borges (...) Pedro Velho, 

seu ex-aluno segue-lhe os passos. É o diretor respeitado e querido dos 

alunos. O vasto pátio está repleto de uniformes: túnica azul marinho, 

calça branca, cinto de verniz e képi. Na fivela do cinto e no képi em 

letras douradas, as iniciais do colégio GNR. São férias imprevistas e 

os alunos divertem-se. Dormem em esteiras nos grandes armazéns. 

Brincam e saciam-se com gulodices (...). (TAVARES, 1959, p. 38). 

Em dezembro de 1884, o ginásio Norte-Riograndense cerra às portas e Tavares 

de Lyra segue para o ginásio Pernambucano, o melhor estabelecimento de ensino 

primário e secundário da província pernambucana, habitualmente dirigido por 

eclesiásticos. Aproximava-se a época de Augusto Tavares de Lyra fazer o seu curso 

superior quando, em 1887, teve de ir ao Rio de Janeiro para tratamento dos olhos. 

Sempre foi aplicado e metódico estudioso, chegando literalmente a queimar as pestanas 

conforme escreveu Sophia Lyra (1974, pág. 32): 

Queimava as pestanas nos estudos. E queimo-as de tal forma que 

quase ficou cego. Diziam que em conseqüência da luz insuficiente de 

candeeiros de gás. Dos treze para os quatorze anos, veio ao Rio, 

sozinho, consultar o primeiro dos Mouras Brasil oculistas. 

Esse fato determinou uma interrupção nos estudos. Ficou se tratando até 1889, 

ano em que voltou para a sua casa, retoma e apressa os preparatórios, e, no ano de 1890, 

já estava matriculado no 1º ano da Faculdade de Recife.  
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Esse tempo que Tavares de Lyra frequentou a Faculdade foi de grande pendor 

literário dos rapazes, preocupados com estudos filosóficos, idéias liberais e campanha 

da abolição recente que deixou marcas profundas na formação mental dos jovens. Era 

época de jornalismo intenso, aspiração de colaborar na reconstrução do país. E pressa de 

entrar na vida pública. Todavia, o jornal do comercio, ao traçar-lhe uma pequena 

biografia quando assumiu a pasta da justiça, assim descreve o período de estudos no 

Recife: 

No Recife, o seu caráter ficou de todo individualizado, no afastamento 

da ruidosa boemia acadêmica e na preocupação dos mais graves 

questões do momento. (Jornal do Comercio, Rio de Janeiro, novembro 

de 1906). 

A Faculdade de Direito do Recife estava então na sua fase áurea. Todos sabem o 

papel das Faculdades Superiores em nossa evolução cultural, no inicio só século XIX. 

As Faculdades superiores, sobretudo as de direito, eram viveiros de atividade 

intelectual. Mestres brilhantes, alunos entusiastas, larga importação e divulgação de 

idéias e métodos novos, tudo contribuiu para conferir-lhes uma autentica missão 

cultural, que não se limitou ao centro imediato da sua irradiação, mas atingiu o país 

inteiro, por intermédio dos estudantes de todas as regiões que elas formavam. 

As Faculdades de direito foram as criadoras do espírito jurídico entre nós – desse 

bacharelismo, cujos exageros e desvios ninguém nega, mas que faz parte integrante do 

humanismo brasileiro e tem sido, no decorrer de nossa história, o antídoto de todas as 

formas da violência e da esperteza política. 

Ainda analisando os estudos de Tavares de Lyra no Recife, Feijó de Bittencourt 

conseguiu demonstrar os caminhos percorridos pelo jovem acadêmico potiguar na sua 

formação bem ao gosto da época: 

Terminadas as férias com que entrava o ano de 1891, Tavares de Lyra, 

que fizera o primeiro ano em 1890, já estava aprovado nas matérias do 

segundo e se matriculava regularmente no terceiro, que ele terminou 

no mês de novembro. O quarto ano de Faculdade estudou nas férias 

para chegar ao quinto, que terminou em dezembro de 1892, formando-

se em Direito. (BITTENCOURT, 1956, p. 234).  
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O seu curso foi dos mais brilhantes, sendo aprovado com distinção e louvor em 

todas as matérias do primeiro ao último ano. Alguns desses louros, não os obteve sem 

embates.  

 Tavares de Lyra entrou para a faculdade de Recife nessa espécie de primavera 

intelectual. A sua cultura acadêmica teria assim o cunho de superioridade, de 

excelência, que distinguiu os alunos mais notáveis daquela geração. Filosoficamente, 

não foi a bem dizer discípulo de Tobias Barreto, embora lhe tenha adotado, nas grandes 

linhas, o monismo evolucionista. É pelo lado da cultura jurídica que a Escola do Recife 

lhe terá marcado a inteligência, pois era mais legista que filosofo. E pela alta qualidade 

patriótica e humanista do seu ambiente de idéias. 

A fim de pagar as despesas da faculdade com matricula e livros, Tavares de Lyra 

dava aulas particulares e foi ajudado pelo velho Batista, seu avó-pai. Morava numa das 

muitas repúblicas de estudantes, para a presidência da qual foi eleito pelos colegas. 

Sophia Lyra, a filha biografa colheu dos companheiros de república sobre essa gestão 

de Tavares de Lyra: 

Depois de inúmeras tentativas frustradas de rodízio, resolveram 

entregar definitivamente ao colega Augusto a administração “da casa”. 

Entregavam-lhe, no principio do mês, a quantia de que podiam dispor 

e a ele competia o resto. A caixa sempre tinha dinheiro para as 

emergências: um remédio para doentes, luz em época de provas, uma 

ajuda para “aperreios” ou para livros. (LYRAa, 1974, p.32). 

Sobre o período também Eloy de Souza destaca a lealdade do amigo e os 

ensinamentos do companheiro de faculdade, depondo: 

Foi um colega leal na amizade e pródigo em transmitir aos menos 

dotados os conhecimentos hauridos no estudo de todas as matérias que 

nunca o fatigaram. Tais predicados lhe criaram um conceito que se 

alargou por numerosos condiscípulos. (SOUZA, 2008, p. 109). 

Em 1892, o jornal “O Santelmo” publicou uma note sobre os acadêmicos 

potiguares Augusto Lyra e Alberto Maranhão, companheiros na faculdade de direito: 

Consta-nos que foram plenamente approvados no 4º anno jurídico, nossos conterrâneos 

e amigos Alberto Maranhão e Augusto Lyra, aos quaes felicitamos. 
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 Convém destacar que foi durante seus estudos em Recife, que Augusto 

Tavares de Lyra alterou seu nome. O motivo da inversão dos sobrenomes Lyra Tavares 

para Tavares de Lyra é a seguinte, segundo a escritora Sophia Lyra:  

Tavares de Lyra fez o curso de ciências jurídicas e sociais na 

Faculdade de Direito do recife (...) foi nessa época que alterou o seu 

nome. Chamava-se Augusto Artur de Lyra Tavares. Apareceu no 

sertão pernambucano um bandoleiro que tinha exatamente o mesmo 

nome, sem o menor parentesco. Aborrecido com as brincadeiras dos 

colegas e as confusões na vida pública, suprimiu o Artur e inverteu 

para Tavares de Lyra o Lyra Tavares; alguns parentes também 

adotaram o Tavares de Lyra. (LYRAa, 1974, p. 22). 

Arrematando suas observações sobre a formação de Tavares de Lyra na 

faculdade de Direito do Recife, Feijó de Bittencourt colheu do amigo suas recordações 

acerca dos mestres que teve na faculdade, destacando que: 

Recordações lhe ficaram dessa escola de Recife e sempre havia ele de 

dizer que ela era uma tradição. Àquele centro de cultura jurídica, 

foram ter nomes de grande expressão e projeção no país. Vida pública 

e cultura refletiam naquela Faculdade pernambucana. A convivência 

dos alunos com os que ensinavam era uma formação de espírito. 

Recife atraía a todos. Entre os mestres, estava um chefe conservador 

como Tarquínio de Sousa com vida política expressiva e cultura. Ali 

ensinavam advogados empenhados nas questões de Direito que 

repercutiam na vida do Estado. Ali lecionaram juristas com a 

circunspecção que lhes é própria. Tavares de Lyra lembra-se de 

Millet, e de Clodoaldo de Sousa, professores da Faculdade de Recife, 

sendo advogados de grande nomeada, e Clodoaldo, político liberal. 

Correia de Araújo regia a cadeira de Direito Comercial. Por ali 

passaram nomes que muito se avivaram mais tarde na mente de todos: 

por exemplo, Seabra, que era professor de Economia Política na 

Faculdade de Recife, reconhecendo nele Tavares de Lyra as grandes 

qualidades de inteligência e espírito público. (BITTENCOURT, 1956, 

p. 245). 

Por fim, estudos seguidos, curso sem pausa de descanso, interesse em finalizar 

para abrir o caminho que pisou Tavares de Lyra aos vinte e um anos, idade com que se 

formou, dirigindo-se então no sentido de uma vida voltada à cultura: quis ensinar e logo 

foi ser professor do Liceu oficial do Rio Grande do Norte.  
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No dia 03 de junho de 1893, o jornal A República publicou um anúncio nos 

seguintes termos: ADVOGADO – Bacharel Augusto Lyra. Rua 13 de maio, nº 16 – 

Natal. Recém formado, Tavares de Lyra montava sua banca de advogado em Natal e a 

causa de maior destaque em que se envolveu nessa época foi a Questão de Grossos, na 

qual o Estado do Rio Grande do Norte litigou contra o visinho Estado do Ceará, 

reclamando a posse daquele município. Tavares de Lyra recorreu ao arquivo do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte onde pesquisou na coleção de sesmarias 

os direitos do Rio Grande do Norte a Grossos, subsidiando o advogado titular da 

questão pelo Estado, Ruy Barbosa. 

Sobre a colaboração de Tavares de Lyra a Ruy Barbosa, depôs o jurista 

Fernando Luiz Vieira Ferreira, em artigo publicado na Revista do Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro: 

Se Ruy Barbosa foi o patrono do Rio Grande do Norte nessa questão 

de limites perante o Supremo Tribunal Federal, o grande advogado 

nessa causa não foi ele, foi o seu colaborador, Tavares de Lyra, que 

em conferências constantes lhe proporcionava os elementos existentes 

no seu arquivo, além do livro que escrevera para demonstrar o direito 

de seu Estado. (FERREIRA, 1956, p.304). 

A pesquisa advocatícia, aliada ao ensino de História Geral e do Brasil no 

Atheneu, proporcionou-lhe escrever os dois volumes de Os Apontamentos sobre a 

questão de limites entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, livro a que associou o nome 

do desembargador Vicente de Lemos, ao publicá-lo em 1904, como prova de gratidão 

pelo auxílio que lhe prestou ministrando-lhe alguns documentos preciosos. 

Na causa entre os dois Estados nordestinos a documentação para o 

reconhecimento do direito subjetivo foi obra de Tavares de Lyra. A aplicação do direito 

objetivo à questão de limites, não exigindo consultas de textos obscuros nem reflexão 

meticulosa, tornou-se fácil. 

Destacando-se por suas pesquisas históricas e suas atividades no magistério e na 

advocacia, em 1893, Augusto Lyra foi nomeado membro do Conselho Literário e da 

comissão incumbida de consolidar a legislação judiciária e eleitoral do Estado. Nesse 

ano, fundou-se em Natal a primeira biblioteca pública no prédio do antigo Atheneu, 

situado na avenida Junqueira Ayres, Tavares de Lyra tomou parte da fundação doando 

livros. 
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Concursado, foi nomeado professor de História do Brasil no Atheneu Norte-

Riograndense, em substituição a Pedro Velho, de 1892 a 1898. Assim, durante seis anos 

seguidos se dedica ao magistério, em que também como professor de Corografia, 

relaciona esta ciência com a história, como o vieram fazer os que começaram então a 

seguir o novo rumo da Geografia humana. Eis no que ele se especializa para se tornar 

mais tarde um dos maiores especialistas na história política do Brasil, indo longe o seu 

senso político, a penetrar profundo, nas questões de geografia e história. 

Advogado militante, historiador e professor já possuía uma notoriedade 

considerável em seu Estado quando foi designado redator da folha mais importante e 

lida do Rio Grande do Norte, A República. Foi nesse periódico que Tavares de Lyra 

manteve a coluna Sob Vários Tons, na qual expunha seu pensamento acerca de diversos 

assuntos tão em voga na época como política, literatura e educação. 

Analisando o jornalista, Nestor dos Santos Lima em página evocativa, aponta o 

tempo em que Tavares de Lyra iniciou no jornalismo provinciano: 

Augusto Tavares de Lyra, mau grado a sua pouca idade, revelou-se 

logo um batalhador da imprensa, começando, desde cedo, a escrever 

na A República, órgão do Partido Republicano, chefiado pelo então 

governador e, a seguir, tornou-se redator dos mais brilhantes desse 

semanário, sustentando a seção “Vários Tons”, (1893). (LIMA, 1959, 

p. 47). 

Na edição do dia 14 de janeiro de 1893, sábado, o professor Tavares de Lyra 

escrevia sobre educação, mostrando-se então preocupado com o atraso em que se 

achava a educação brasileira. 

No século presente, século de descobertas e investigações, de analyse 

e critica, o assunpto que tem prendido a attenção dos estadistas e dos 

sábios é a instrução. Problema fundamental em toda sociedade culta é 

este, de cujo estudo e de cuja solução dependem o aperfeiçoamento e 

progresso da humanidade. (LYRA, 1893, p. 02). 

O articulista segue fundamentando o seu ponto de vista demonstrando os 

avanços que vários países tiveram em relação à educação, depois da melhoria dos 

métodos pedagógicos e da formação condigna do magistério. Tavares de Lyra 

prossegue na defesa de suas ideias demonstrando o pensamento de vários estudiosos da 

educação sobre a instrução brasileira e aponta a monarquia como uma das culpadas pelo 

atraso em que se achava a instrução.  
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 Embora reconhecendo as primeiras providências dos governos 

republicanos em relação a educação, como a criação de secretarias especiais de 

instrução e as reformas em determinados cursos superiores, Tavares de Lyra ainda não 

se mostrava satisfeito e apontava o objeto de sua intranqüilidade já naquela época: a 

educação primária. Disse ele no artigo de A República: Mas não estava ainda completa 

a obra do aperfeiçoamento de nosso ensino: era preciso atacar o mal em sua causa 

primordial, era preciso reformar o ensino primário.  

O jovem jornalista e professor afirma que no Rio Grande do Norte, assim como 

em outras unidades da Federação, após o advento constitucional de 1891, na qual recaiu 

sob o Estado a responsabilidade educacional, houveram várias reformas na instrução, 

baseadas nos mais modernos e aperfeiçoados métodos. Contudo, para o articulista, 

dever-se-ia exigir do professorado muita reflexão e tino, tendo em vista a 

melindrossísima e árdua tarefa de ensinar. 

É de absoluta necessidade que esse pessoal seja apto e moralizado, 

para que a educação da infância, encarada sob os três aspectos debaixo 

dos quais a considerou Herbert Spencer, física, moral e intelectual – 

possa produzir todos os seus bons e fecundos efeitos. Sim; que, a par 

da educação física, que desenvolve o corpo, seja dada a educação 

moral, que forma os sentimentos e o caráter, que faz os artistas e os 

puros, e a intelectual que habilita os moços para os estudos especiais e 

profundos que constituem o enorme cabedal da ciência 

contemporânea. Isto feito, “estou certo de que o povo brasileiro 

desempenhará brilhantemente o seu papel no glorioso cenário da 

história”(LYRA, 1893, p. 2). 

Esse interesse de Tavares de Lyra pela educação infantil seguir-lhe-á durante 

toda a vida. De 1893 quando escreveu esse artigo, ele lavará esse zelo para a pasta da 

Justiça e Negócios Interiores, quando tentará implementar uma reforma educacional em 

nível nacional e previa a autorização para o Governo federal reformar o ensino 

secundário, superior e promover a expansão do ensino primário. Infelizmente, O projeto 

foi exposto à Câmara dos Deputados e debatido entre os parlamentares pelo período de 

dois anos, a saber, 1907 e 1908, não chegando à aprovação de fato. 
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POR UMA CIDADE SALUBRE: AÇÕES PROVINCIAIS REFERENTES À 

SALUBRIDADE DA CIDADE O NATAL DURANTE O SEGUNDO 

REINADO 
 

Avohanne Isabelle Costa de Araújo
1
 

 

A pesquisa desenvolvida trata das medidas de salubridade solicitadas pelos Presidentes 

de Província na Cidade do Natal, tendo como recorte temporal o Segundo Reinado. O 

nosso objetivo é o de investigar não só se as medidas eram ou não executadas, mas 

entender como a salubridade pública era pensada por estas autoridades, como eles as 

organizavam, se havia recursos suficientes para dar conta dessa demanda e como elas 

modificavam o espaço público da cidade. Neste sentido, a atuação do Estado no espaço 

público e como instituição responsável por cuidar das questões sanitárias na Cidade do 

Natal é fundamental em nossa pesquisa. No tocante a documentação, dispomos de 

fontes de ordem estatal como os Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande 

do Norte, as Leis da Assembleia Legislativa, códigos de posturas, correspondências dos 

presidentes e os jornais, mas para o artigo, utilizaremos somente os primeiros. Em 

termos teóricos, para pensar o espaço como fruto das relações humanas e da 

necessidade que o homem tem de ordenar o espaço, dialogamos com TUAN (1983) e 

ARRAIS (2004), pensar na higiene da cidade (SENNETT, 2008; CORBIN, 1987) e na 

intervenção que o Estado tem com a saúde no século XIX, visto que, parte da 

documentação é dessa instituição e conceitos ligados a salubridade e medicina urbana 

(FOUCAULT, 1977; 1979; 2012).  
 

Palavras – chave: Salubridade pública, Cidade do Natal, Segundo Reinado. 

 

INTRODUÇÃO  

Este artigo trata-se de uma pesquisa em andamento referente às medidas de 

salubridade
2
 propostas pelos Presidentes de Província para a Cidade do Natal durante o 

Segundo Reinado, tendo os relatórios desses presidentes como fontes que norteiam as 

discussões deste artigo. O nosso objetivo é o de entender como essas autoridades 

públicas começaram a pensar a salubridade não somente como uma medida para 

                                                           
 

1
 Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e mestranda pelo 

Programa de Pós – Graduação em História na mesma instituição. Email: avohanneu@yahoo.com.br. 
2
  Em algumas partes desse artigo, tanto utilizaremos salubridade como saúde pública. Na verdade, 

estes dois termos precisam de uma investigação mais aprofundada em nossa pesquisa, porque os 
próprios relatórios dos Presidentes de Província são confusos neste sentido. Alguns nomeiam de 
salubridade pública e outros de saúde pública.  
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diminuir os surtos epidêmicos frequentes na Cidade do Natal, mas também com a 

preocupação da própria higiene da cidade, atrelada ao aspecto de ordenar o espaço 

urbano. Na verdade, este artigo traz mais inquietações do que respostas a respeito da 

pesquisa, encaminhamentos de como pensar a saúde pública, tendo o Estado como o 

agenciador. 

Esta temática se torna pertinente nos estudos da história, pela razão de que, é a 

partir do século XIX que a preocupação com a saúde do homem e do espaço que o 

rodeia começou a ser motivo de preocupação de médicos, engenheiros e políticos, 

ocupando desde manuais e tratados de medicina até documentos oficiais produzidos 

pelas autoridades públicas no século XIX. É também desse período que os saberes sobre 

a qualidade do ar, e as teorias do contágio e transmissão de doenças e dos miasmas 

também se tornam presentes nos debates médicos e como as cidades é o lugar onde a 

circulação de pessoas é frequente, vai ser motivo de atenção tanto destes profissionais 

quanto das autoridades públicas, e são nestes últimos e na categoria cidade que a nossa 

pesquisa se insere. Inicialmente, o que temos encontrado nos Relatórios dos Presidentes 

de Província é que são os próprios os responsáveis por agenciar as medidas de saúde. 

Portanto, é devido a essa produção de saberes e as inquietações que os homens do 

século XIX começam a ter a respeito da saúde, que a temática merece a atenção dos 

historiadores.   

No que diz respeito a trabalhos voltados para nosso objeto de estudos, recortado 

na temporalidade do Oitocentos e se tratando de Rio Grande do Norte, poucos são os 

que se dedicam à problemática que propomos a estudar. Existem monografias, livros e 

dissertações sobre variados temas que não são especificamente sobre a salubridade do 

espaço público de Natal, mas sim de surtos epidêmicos e espaços mais específicos como 

hospitais. Neste sentido, a monografia intitulada de O Seridó em tempos de cólera: 

doenças e epidemias na segunda metade do século XIX de autoria de Rosinéia Silva nos 

mostra como a epidemia do cólera mudou o cotidiano das pessoas na região do Seridó 

norte-rio-grandense ao acarretar transformações espaciais, trazendo discussões em torno 

da concepção de salubridade do século XIX e como isso permitiu que as autoridades 

provinciais pensassem em soluções para amenizar a epidemia de cólera, como é o caso 

da construção de cemitérios fora das igrejas. A dissertação de mestrado de Rodrigo 

Otávio é de um recorte temporal bem posterior ao nosso e trata do hospital de Caridade 

Juvino Barreto, onde ele se propõe a investigar a emergência da construção desse 

espaço na cidade do Natal e dos sujeitos históricos envolvidos na história do referido 
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hospital. Sair curado para a vida e para o bem: diagramas, linhas e dispersão de forças 

no complexus nosoespacial do Hospital de Caridade Juvino Barreto (1909-1927) é 

inovador por trazer a temática ligada à história da saúde e de ter como objeto de estudo 

o hospital, espaço esse que ganhou a atenção por parte dos historiadores a partir da 

chamada Terceira Geração dos Annales, quando Michel Foucault introduziu discussões 

acerca dos espaços disciplinares e discussões sobre os saberes médicos. 

Os livros intitulados de História do Rio Grande do Norte tanto o de Luis da 

Câmara Cascudo quanto o de Tavares de Lira trazem informações muito vagas sobre a 

província e a questão da salubridade desta. Câmara Cascudo dedicou todo um capítulo 

para expor a situação da saúde no Rio Grande do Norte. É o único livro da história dita 

“tradicional” que se preocupa em enfocar o estado de salubridade na província. Mas o 

autor apenas expõe, por ordem cronológica o que se encontra nos Relatórios dos 

Presidentes de Província (fontes utilizadas em nossa iniciática), sem, contudo haver uma 

preocupação em problematizar a temática. Mas faz observações instigantes: “Nas 

‘mensagens’ presidenciais lidas ante à Assembleia Legislativa Provincial não aparecia o 

relatório do Médico do Partido e sim ligeiras sínteses de suas informações” (1984: p. 

281). Enquanto que Tavares de Lira apenas nomeia um capítulo de Província, na qual 

há informações referentes a aspectos políticos durante o século XIX, tratando de alguns 

presidentes e de algumas medidas realizadas por eles, mas não menciona aspectos 

ligados a saúde ou a situação de salubridade de Natal e da província como um todo.   

Depois dessa pequena discussão bibliográfica, o artigo se estrutura no tópico 

intitulado de “pensar a atuação dos Presidentes de Província referentes à salubridade 

da Cidade do Natal (séc. XIX): algumas inquietações” discutiremos pontualmente 

aspectos teórico - metodológicos como as categorias cidade, espaço, salubridade e 

Estado, metodológicos e algumas inquietações referentes aos relatórios dos Presidentes 

de Província utilizados neste artigo. 

PENSAR A ATUAÇÃO DOS PRESIDENTES DE PROVÍNCIA REFERENTE A 

SALUBRIDADE DA CIDADE DO NATAL (SÉC. XIX): ALGUMAS 

INQUIETAÇÕES 

Fundamentação teórica 

Pensar o espaço como uma categoria a priori das ações humanas não é um 

aspecto se aplica na discussão que vamos iniciar neste artigo, pois nossas fontes 
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apontam que o espaço nada mais é do que fruto da interação que o homem tem com esse 

espaço, seja como forma de modificá-lo através de suas concepções de mundo e 

vivências ou até mesmo alguma necessidade que o homem tem de ordená-lo. Todas as 

medidas solicitadas pelos Presidentes de Província são fruto de mudanças e construções 

no espaço. Para isso, a concepção de espaço do geógrafo Yi – Fu Tuan é fundamental: 

“[…] O homem, como resultado de sua experiência íntima com seu corpo e com outras 

pessoas, organiza o espaço a fim de conformá-lo a suas necessidades biológicas e 

relações sociais” (1983: p. 39). A salubridade na Cidade do Natal fazia-se necessária, 

principalmente quando a população sofria com os constantes surtos epidêmicos. A água 

contaminada da bica, os pântanos nas proximidades da cidade, o matadouro eram tidos 

pelos presidentes como locais que contribuíam com a proliferação de doenças. Portanto, 

o espaço passa a ser modificado pelas medidas desses presidentes como forma de 

atender a uma necessidade básica do próprio homem que é a sua saúde.  

A noção de espaço público utilizada pelo historiador Raimundo Arrais em seu 

livro O pântano e o riacho é importante para nossa pesquisa, porque afinal estamos 

tratando de medidas estatais, com o aparelho público que visa justamente a ordenar e a 

tornar mais salubre os espaços, através da organização das ruas com o calçamento, da 

construção de edifícios como casas de caridade e cemitérios, do controle e qualidade da 

água das fontes. Partindo desse pressuposto, na perspectiva do referido historiador o 

espaço público abarca dois aspectos:  

o espaço, na sua dimensão pública e na sua materialidade, enquanto 

objeto da intervenção humana, nas suas formas, nos seus materiais, ou 

seja, arruamento, as edificações, o chão, as águas; o espaço na 

concepção sociológica, relativo ao domínio da rua, das praças e das 

instituições que promovem as diversas formas de troca que urdem a 

sociedade urbana. Enfim, o que se passa fora da esfera da vida privada  

(2004: p. 11)
3
. 

Além de espaço, outra categoria que está muito presente em nossa pesquisa é a 

cidade. A cidade, na verdade é vista em nossa pesquisa como um grande corpo que 

                                                           
 

3
  Raimundo Arrais menciona em uma nota de rodapé que, para pensar o espaço levando em 

consideração as duas acepções apontadas, utilizou inúmeros autores, dentre eles: Junger Harbermas, 
mudança estrutural na esfera pública. Essa justificativa do historiador encontra – se em: O pântano e o 
riacho, 2004. p. 11. 
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precisa de cuidados
4
. As teorias higiênicas e dos miasmas comuns durante todo o século 

XIX fez com que urbanistas, engenheiros e médicos planejassem a cidade pensando na 

saúde dos que nela habitavam e essa concepção surgiu a partir do momento em que o 

homem entendeu como funcionava a circulação do próprio corpo, influenciando aqueles 

profissionais a construir sistemas de esgoto funcionando como uma espécie de veia que 

levava as impurezas produzidas pelo homem para fora da cidade, o calçamento de ruas 

para proporcionar maior fluxo e circulação do ar, o ajardinamento de praças, nas quais 

as plantas funcionariam como pulmões purificando o ar. Todas essas reflexões acerca de 

encarar a cidade, nos fez refletir na própria ação dos Presidentes de Província na Cidade 

do Natal, visto que os médicos só atuavam tanto em Natal quanto em toda a província 

atendendo as pessoas vítimas das epidemias, assim como a falta destes profissionais era 

frequente no período que estamos a estudar. As medidas que expunha nada mais eram 

do que uma forma de ordenar a cidade de maneira que ela fosse a mais salutar possível 

para os que nela viviam, embora as autoridades coloquem que a falta de recursos não 

permitem que parte das solicitações sejam atendidas. Mas a solicitação de sistemas de 

esgoto, retirada de pântanos e dos coqueiros que disseminavam gases deletérios
5
 nada 

mais são do que medidas para retirar as impurezas que causavam a insalubridade na 

cidade e amenizar os efeitos causados por estes espaços.  

Ainda pensando neste aspecto, é de nosso interesse entender como o Estado 

passa a cuidar de assuntos relacionados a saúde pública, visto que as questões sanitárias 

e a preocupação com as epidemias no Brasil começaram a ser preocupação do Estado 

durante o Império com a chegada da Corte portuguesa, onde D. João VI criou órgãos 

responsáveis por cuidar da saúde pública. Com a Constituição de 1824, fica mais 

evidente ainda a atuação do Estado quando esta lei atribui as câmaras municipais de 

todas as Províncias do Império de cuidar de vários aspectos relacionados a vida pública 

de suas cidades, inclusive da saúde. Mas estas responsabilidades não foram iguais em 

cada Província, principalmente a falta de profissionais, como os fiscais responsáveis por 

avaliar a qualidade dos alimentos e de médicos que auxiliassem os governantes na 

                                                           
 

4
 Quando a cidade é pensada dessa maneira em nossa pesquisa, partimos das reflexões feitas por 

Richard Sennett em Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2003. p. 213-234. 
5
 Estas medidas estão presentes no relatório do presidente Cazimiro José de Moraes Sarmento (1847), 

onde o mesmo elenca uma série de medidas que tornaria a Cidade do Natal mais sadia em sua 
concepção. Disponível em: http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. p. 11-12. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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execução das medidas sanitárias
6
. A Cidade do Natal se insere nesta realidade. Na 

documentação estatal em que estamos a pesquisar, é perceptível que a saúde só se torna 

uma preocupação do Estado a partir de meados do século XIX, quando os Presidentes 

de Província relatam nos relatórios as péssimas condições em que se encontra a cidade, 

a falta de médicos, seja para tratar da população, seja para auxiliá-los nas instâncias 

mais sanitárias do espaço urbano. Vemos, portanto, a dificuldade destes presidentes 

tanto de pôr ordem no espaço como em executar as medidas, devido a falta de recursos  

na câmara municipal, às quais não se tornam suficientes para as muitas demandas e 

também a falta de Junta de Higiene ou de fiscais que tratem especificamente da 

salubridade deste espaço urbano
7
. Daí a nossa escolha em estudar estas ações a partir do 

Segundo Reinado que é quando a documentação referente a Cidade do Natal traz 

informações mais pertinentes acerca da saúde pública. 

Metodologia e alguns resultados 

Como nossas fontes são de ordem estatal, neste caso, os Relatórios dos 

Presidentes de Província, um dos questionamentos que fazemos em termos 

metodológicos é: Como trabalhar com estes relatórios, visto que são discursos de 

autoridades públicas? Um aspecto no qual devemos estar atentos aos nos debruçar nessa 

documentação é: Quem são estes presidentes e de onde vem? Nesse sentido, Ilmar 

Rohloff de Mattos traz contribuições pertinentes, principalmente em entender o 

funcionamento da província, fundamental para nossa pesquisa, visto que as decisões 

referentes à saúde pública, como enfatizamos no início são tomadas por estas 

autoridades. A permanência e duração destes presidentes na província do Rio Grande do 

Norte precisam ser levadas em consideração ao analisarmos os relatórios e, como faz 

parte do nosso ofício, não devemos confiar em tudo que as fontes nos revelam e essa é 

outra contribuição que Mattos nos oferece, pois os presidentes de província eram quase 

sempre “desconhecedores de suas reais necessidades, interessados quase que 

unicamente em suas carreiras políticas e, por isso mesmo, com os olhos sempre postos 

                                                           
 

6
 Por mais que Tania Maria Fernandes se dedique a estudar sobre a vacina antivariólica, a autora faz um 

panorama muito interessante acerca da criação de órgãos dedicados a saúde pública no século XIX no 
Brasil, tendo o Estado como esta instituição preocupada com estes aspectos e são nestas questões que a 
obra da autora contribui para nosso estudo. FERNANDES, Tania Maria. Vacina antivariólica: Ciência, 
técnica e o poder dos homens, 1808-1920. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010. p. 43-64. 
7
 Realizamos a leitura dos Relatórios dos Presidentes de Província até a década de 1850 e as autoridades 

não relatam nada a respeito de órgãos específicos ou de alguma polícia médica atuando na saúde. 
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na Corte” (2004: p. 266-267), ou seja, os presidentes não eram naturais das províncias 

nas quais atuavam, e havia grande rotatividade dessas autoridades, o que era motivo de 

atraso e instabilidade nas províncias
8
. Outro aspecto que devemos estar atentos ao 

analisar os relatórios é perceber se havia conflitos entre um presidente e outro. Como se 

trata de uma documentação estatal é possível que encontremos desavenças, seja no 

tocante a alguma medida ou a própria falha de execução destas. Esse é um aspecto 

importante, porque trabalhos como o de Sidney Chalhoub nos mostra bem os conflitos 

que havia entre as autoridades em implantar medidas referentes à saúde, principalmente 

num momento em que os saberes médicos ainda estavam em ampla discussão
9
. 

Além disso, outra inquietação que surge é: O que significava saúde pública (ou 

salubridade pública como é frequente nos relatórios) para o contexto do século XIX? 

Todas estas questões são importantes para entender como funcionava este aparelho 

estatal e temos algumas respostas. No tocante a primeira, quando a maioria dos 

presidentes nomeia uma parte de seus relatórios de salubridade pública
10

, eles se 

referem tanto ao ambiente da cidade, da precariedade dos espaços que não tem higiene e 

a situação da própria população, expondo a falta de médicos, de remédios, 

principalmente em tempos de epidemias, das doenças, e da vacina. Ou seja, para estes 

presidentes, salubridade é tudo o que se refere tanto ao meio quanto aos que nele 

vivem
11

. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
                                                           
 

8
 MATTOS, Ilmar Rohloff. A formação do povo. In: O tempo saquarema. São Paulo: Hucitec, 2004. p. 264 

– 291. 
9
 A disputa entre higienistas, autoridades da Câmara Municipal e os fiscais da Junta Central de Higiene 

na vida pública foi muito frequente no Rio de Janeiro no tocante a derrubada dos cortiços. Mesmo que 
se tratem de embates diferentes, o trabalho de Sidney Chalhoub traz grandes contribuições para nossa 
pesquisa, nos chamando a atenção de que essas medidas de saúde nem sempre foram encaradas de 
maneira positiva e cada qual as entendia da maneira que as interessasse. Acerca desses embates, ver 
Cidade febril: cortiços e epidemias na corte Imperial, de Sidney Chalhoub (1996), no capítulo que trata 
sobre os cortiços, mais especificamente, no tópico intitulado “As batalhas na administração pública” (p. 
36-46).  
10

 Utilizamos a expressão salubridade pública porque é dessa maneira que os Presidentes de Província 
nomeiam seus tópicos, como é o caso do relatório do Presidente José Joaquim da Cunha datado no dia 
23 de Julho de 1851. Relatório disponível em: 
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. Acesso em: 17 abr 2012, às 16h e 43min.  
11

 Portanto, o conceito de salubridade de Michel Foucault é pertinente, visto que em seu entendimento 
“salubridade não é a mesma coisa que saúde e sim o estado das coisas, do meio e seus elementos 
constitutivos, que permitem a melhor saúde possível. É a base material e social capaz de assegurar a 
melhor saúde possível aos indivíduos” (Microfísica do poder, 1979: p. 93). Como alertamos em outra 
nota de rodapé deste artigo, estes termos ainda merecem uma análise em nossa pesquisa pela confusão 
que os presidentes fazem quando vão nomear alguns assuntos de seus relatórios. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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É muito desafiador para uma historiadora que ainda está no processo da pesquisa 

escrever um artigo científico apenas com inquietações, mas são elas quem move os 

percursos e as respostas às quais nos propomos a responder. Com este artigo, tivemos a 

intenção de discutir algumas problemáticas que surgiram no decorrer da pesquisa que é 

entender como a salubridade é pensada por estes Presidentes de Província no Rio 

Grande do Norte no século XIX. Com isso, o que devemos levar em consideração é que 

não podemos estudar essa temática sem se desviar da atuação das autoridades públicas, 

e entender como funciona o aparelho estatal no século XIX é compreender como a 

saúde pública é pensada. Ao mesmo tempo em que refletimos sobre estas questões, 

vemos como o espaço público começa a se transformar com as medidas que estes 

Presidentes tentam implantar na Cidade do Natal, o que é considerado insalubre, como 

as ruas devem ser construídas, enfim, medidas que visavam trazer para a referida cidade 

a melhor saúde possível. Esperamos que, no próximo evento que se intitula de História 

Cultural e Sensibilidades, possamos vir com um artigo não mais com inquietações, mas 

sim com os frutos que elas nos permitiram avançar nesta temática que ganhou a atenção 

dos historiadores. 
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APONTAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTIDO 

DOS ESPAÇOS HISTÓRICOS TROPICALISTAS. 
 

Enzio Gercione Soares De Andrade.* 

 

Quem já esteve na lua viu/Quem já esteve na rua também viu/ Quanto 

a mim, a isso e aquilo/ Eu estou muito tranquilo/Pousado no meio do 

planeta/ Girando ao redor do sol. 

    A Voz do Vivo - música e letra: Caetano 

Veloso/1969. 

A chegada do homem a lua em 1969 provocou um misto de euforia e 

expectativa, afinal de contas um novo espaço estava sendo conquistado pela ação da 

humanidade e não se sabia que poderia revelar, nem como influenciaria igualmente a 

trajetória do homem. Na superfície do planeta, mas especificamente no Brasil, se vivia 

um sentimento semelhante, mais o ritmo dessa sensação era pontuado pelo medo. Vivia-

se o mais negro dos tempos, a ditadura militar implantada em um golpe de estado em 

1964, delineava a sua face mais dura, a face do destruidor. No ano anterior, o sabático 

1968, As ruas chacoalhavam de passeatas à direita e a esquerda, questionava se do 

penteado de cabelo ao transplante de coração, passando pela abertura da cultura 

brasileira a guitarra elétrica. Como dizia Caetano Veloso no programa “Divino 

Maravilhoso”, o ar estava tomado de “Kriptonita” verde e vermelha. Naquele momento 

havia uma luta por grandes mudanças, transformações profundas para o Brasil e a 

sociedade nacional, mas de mesma forma forças reacionárias teciam outras paragens, 

outras instâncias, espaços aprisionados e aprisionantes para vigiar e punir. Dobras 

obscuras que jamais veriam a luz do sol, estrias reluzentes sob a luz de refletores de 

celas e cadeias, lugares de mortos e esquecidos.  

 Na vertigem deste instante começava a alvorada tropicalista, atravessado estas 

espacialidades, questionando suas molduras regionais e nacionais, colocando em cheque 

a concepção social da cultura brasileira, redimensionando o espaço do Brasil, 

desmistificando a relação unívoca entre espaço e cultura, um turbilhão de propostas e 

intenções que modificaram a face do nosso país, mas que foram solapadas em seu pleno 

vicejamento, deixando entrever apenas e por um instante espaços plurais e 

democráticos. 
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 A problemática do espaço é uma questão que é fundamental na compreensão da 

História na contemporaneidade e assume em si mesmo múltiplas formas analíticas; 

todavia o espaço era em princípio visto de forma restrita, e como afirma a historiadora 

Margaret Wertheim: 

De Aristóteles a Einstein, ocorreu uma transformação 

verdadeiramente revolucionária em nossa concepção do espaço. Para 

Aristóteles, o espaço não passava de uma categoria bem pouco 

importante da realidade. Newton, em contraposição fez dele o pano de 

fundo formal de seu universo, a moldura absoluta de toda a ação.1      

Percebe-se que estas visões transformavam o espaço uma categoria secundária e 

de pouca monta e quase não problematizada em sua inteireza, todavia a compreensão 

que as espacialidades assumem na atualidade, é de uma resignificaçao, passando para o 

plano superior das analises científicas e culturais, isso por que: 

Os espaços são necessariamente produções de 

comunidades especificas, não é de surpreender que 

concepções de espaço reflitam muitas vezes as 

sociedades que brotam. [...] os esquemas espaciais não 

são apenas culturalmente contingentes, como 

historicamente contingentes. Uma visão definitiva ou 

suprema do espaço é coisa que não existe; há apenas 

um processo perene e aberto em que podemos descobrir 

constantemente novos aspectos deste fenômeno.2  

Denota-se desta maneira que o espaço enquanto categoria de produção do 

conhecimento é fundamentalmente uma construção cultural e humana e nada tem de 

transcendente ou imanente em si.   

Estudar a Tropicália e sua espacialidade é realmente perceber uma aresta 

insuspeitada dessa fenomenologia do espaço, sendo realmente a intenção fundamental 

deste trabalho e nessa operação será necessária à construção de elementos de teoria e 

método. 

                                                           
 

1
 WERTHEIM, Margaret. Uma História do espaço, de Dante a Internet. Rio De Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2001. Página 130. 
2
 WERTHEIM, Margaret. Uma História do espaço, de Dante a Internet. Rio De Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2001. Página 224 
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 Uma questão a ser colocada em discussão é o recorte dado ao problema, e uma 

boa forma de interrogar o mesmo, será estabelecer uma visão micro-histórica, que pode 

delimitá-lo de forma mais precisa e pontual, na medida em que tal procedimento 

permite perscrutar o espaço local, do país, da região ou da cidade, alçando-o a condição 

de elemento central de análise. De mesma forma a perspectiva da micro-histórica 

permite, por sua concepção eminentemente cultural, colocar a idéia de circularidade que 

rompe as noções de alta e baixa cultura, cultura nacional ou estrangeira e que foi um dos 

elementos mais caros ao tropicalismo, na sua luta de estabelecer uma visão diferenciada 

do Brasil. 

 A análise micro-histórica permite-nos como afirma Albuquerque Júnior, através 

do paradigma indiciário, perceber a presença de: 

Indícios que serviriam para uma aproximação ou apropriação 

do real como pretende Ginzburg ou para a partir deles se 

construir o real como quer Foucault.
3
 

Desta maneira as pistas deixadas pelo passado tornam o Historiador 

praticamente um detetive que busca dar sentido aquilo que encontra em sua pesquisa. 

Partindo da noção do índice, outra problemática surge no horizonte da Tropicália 

e de suas relações e práticas de espaço, que é a questão da representação. A micro-

História, a partir de seu desenvolvimento em relação à História cultural, mostrou que a 

representação é um elemento importante na análise da cultura.  Segundo Sandra Jatahy 

Pesavento, a partir das noções de Roger Chartier: 

Representar é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é 

presentificação de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver 

uma ausência. a idéia central é, pois, a da substituição, que recoloca 

uma ausência e torna sensível uma presença. 4 

A Tropicália fez intenso uso da representação, seja para refutar estereótipos 

sobre o espaço nacional ou a respeito do regionalismo, através do grotesco, da 

carnavalização, mas também para através de letra e música estabelecer novos espaços 

                                                           
 

3
 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. Mennocchio e Rivière: criminosos da palavra, poetas do 

silêncio. Natal: 2006.13p.< http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/durval>Acesso em 17/07/2007. 
4
 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Muito Além do espaço: por uma história Cultural do Urbano. Estudos 

Históricos. Rio De Janeiro, V.8.n.16, 1995, p.279-290. 
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políticos e sociais em um momento de interdição dos canais convencionais destes 

elementos. 

 Um elemento que pode ser utilizado para a explicitação das espacialidades 

tropicalistas, é a visão legada por Michel Foucault, que em suas análises buscou uma 

arqueologia do saber, pois: 

A História, como praticada hoje, não se desvia dos acontecimentos; ao 

contrário, alarga sem cessar o campo dos mesmos; neles descobre, 

sem cessar, novas camadas, mais superficiais ou mais profundas; isola 

sempre novos conjuntos onde eles são, às vezes, numerosos densos e 

intercambiáveis. [...] Certamente a História há muito tempo não 

procura mais compreender os acontecimentos por um jogo de causas e 

efeitos.5 

A visão de Foucault permite pensar a noção do documento como um 

monumento, no caso específico da Tropicália, seus manifestos e canções podem ser 

analisados como uma polifonia de vozes entrecruzadas, que rompe com a noção pré-

estabelecida de identidade, que foi e é cara ao discurso da modernidade e de mesma 

forma a concepção de estado-nação. O tropicalismo procurou romper com a idéia que o 

Brasil deveria ter somente uma identidade, promovendo o deslocamento das mesmas 

com o objetivo de questionar os espaços que estariam a representar. 

 A Tropicália busca nessa arqueologia resgatar as várias vozes que afirmavam, 

negavam, mas que sempre diziam o Brasil de alguma forma, e pelo entrecruzar desses 

discursos muitas vezes opostos e contraditórios revelar os embates que perpassavam a 

sociedade brasileira entre 1968 e 1973. Nesta perspectiva a construção da idéia de uma 

paisagem sonora será para este trabalho, de extrema validade, procurando pontuar que a 

música naquele instante preciso, era uma análise acurada do país e talvez uma das 

poucas possíveis na falta de outros canais de expressão. 

 A música era, portanto um comentário sobre a nação brasileira, sobre seus 

impasses, suas expectativas, suas possibilidades. Um bom exemplo disso é a canção 

Enquanto seu lobo não vem onde no decorrer da música, são citados trechos do hino da 

internacional socialista, trechos da canção Dora de Caymmi, fazendo referência aos 

movimentos de esquerda, a atuação da repressão política do regime militar, e 
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 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: edições Loyola, 2006. Página 55.     
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simultaneamente lembrando um dos compositores fundantes da moderna tradição do 

cancioneiro popular do Brasil. 

A música desta maneira estabelece uma espacialidade que é da natureza da 

ordem da relação e dos posicionamentos e nessa orientação termina por ser um espaço 

de conflito, tensão, de constantes afrontamentos, de intensas desconstruções. Nessa 

orientação como afirma Albuquerque Júnior: 

Podemos dizer que hoje estamos diante de uma nova forma de se 

relacionar com e perceber os espaços [...] o posicionamento é definido 

pelas relações de vizinhança, de aproximação de convivência, de co-

extensão, de coabitação [...] o espaço passa a ser visto em toda a sua 

mobilidade [...] passa a ser definido pelas relações móveis que se 

estabelecem entre objetos e sujeitos, o espaço passa a ser histórico em 

si mesmo.6 

A idéia para o estudo das espacialidades tropicalistas teve início com a leitura de 

duas obras seminais, a primeira Tropicália, Alegoria, Alegria De Celso Favaretto, que 

explicitou algumas noções de espaço notadamente nas canções tropicalistas e nos seus 

procedimentos criativos e interpretativos especificamente e a segunda A Invenção do 

Nordeste e outras Artes De Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que demonstrou de 

forma extremamente precisa como se dá a construção imagético-discursiva de uma 

região, de um espaço delimitado, no caso especificamente a região Nordeste do Brasil.            

 As análises encontradas possibilitam uma visão renovada do fenômeno 

tropicalista, não apenas permitindo uma historiografia linear com causas e efeitos, mas 

uma percepção que aponta para as descontinuidades históricas da época estudada e que 

se coaduna ao modelo operativo da Tropicália. 

 Pensar a idéia de espaço na Tropicália é atentar também para a oposição entre 

lugares abertos e lugares fechados. Celso Favaretto afirma: 

A carnavalização tropicalista deve, alem disso, ser analisada quanto ao 

seu processo de espacialização. Na maior parte das músicas há 

alternância,quando não oposição,de espaço aberto e espaço fechado, 

inclusive um processo de abertura de espaços fechados.7 

                                                           
 

6
 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. Zonas de encrenca: algumas reflexões sobre poder e 

espaços. Natal: texto impresso, 2005. 
7
 FAVARETTO, Celso Fernando. Tropicália-Alegoria, Alegria; São Paulo: Ateliê editorial, 1996. Página 92. 
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O momento tropicalista privilegiou em sua percepção a idéia de retratar os 

espaços abertos como áreas de transformação, de atuação política, de realização do 

indivíduo, pensando numa perspectiva deleuziana, um espaço liso onde o possível e o 

pensado são operacionais. A contraposição será observada nos espaços fechados 

identificados com a opressão, o medo, o cerceamento de todas as formas individuais de 

expressão, um espaço marcadamente estriado pelas condições políticas e sociais do 

período em questão.        

Embora tenha operado espaços poéticos, ligados ao discurso da canção a 

respeito da cultura e da sociedade brasileiras, a Tropicália também explicitou as 

mudanças concretas que o espaço no Brasil vivenciava no período final da década de 

1960.  

É importante ressaltar que naquele instante a redefinição dos espaços no país era 

reflexa da reordenação capitalista, e desta maneira os espaços urbanos cresciam de 

forma acelerada e produziam novos espaços em si mesmo, como os subúrbios e as 

periferias, as áreas industriais e suas respectivas vilas de trabalhadores, lançando para a 

luz do dia, novos avatares sociais, que tornavam se marginalizados nestes espaços, de 

onde tinham sido resultado visível. 

 A Tropicália fez também um mapeamento destes lugares e de forma corrosiva, 

com seu ácido pastiche, observou que os mesmos seriam para a nação brasileira apenas 

lugares de reprodução do capital, que nos colocavam como espaços secundários em 

relação aos grandes centros hegemônicos mundiais, nos tornando adequados às 

injunções da economia planetária.  

 O tropicalismo em si operava a questão do espaço de forma anti-saudosista, na 

medida em que, por exemplo, não procurava vislumbrar o interior do Brasil, o 

denominado sertão como um lugar parado, apagado pelo tempo, inserido na memória de 

uma época que passou e que não volta mais, contudo percebendo o mesmo como um 

espaço que buscava se integrar as mudanças em curso no país, que resultavam das 

transformações do capitalismo mundial, já relatadas anteriormente. 

 O movimento tropicalista em si foi um espaço de um rizoma, na medida em que 

sua suposta coesão estava no fato de não ter uma centralidade e sim ser uma forma 

dialógica intensa, de hibridização cultural e que no pensamento deleuziano 

corresponderia a aspectos ligados ao nomadismo e a desterritorializaçao. Deleuze e 

Guattari afirmam que: 
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Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é 

feito de platôs.8 

O rizoma não é exato, mas um conjunto de elementos vagos, nômades, de maltas 

e não de classes, é na verdade um caule que se ramifica, e promove o esgarçamento de 

um espaço e termina por produzir outro. 

Blanchot admite uma idéia semelhante ao rizoma, no que tange a ausência de 

centralidade quando afirma que o espaço literário pode ser atravessado por não leitores, 

não músicos, não artistas. 

 O rizoma segundo Deleuze e Guattari pode ser conectado a qualquer outro 

semelhante e deve sê-lo para a sua funcionalidade. Pensando nesta perspectiva é 

plenamente visível esta prática na Tropicália, quando da interseção entre artes plásticas 

e música,como no caso da obra pictórica Lindonéia, a Gioconda do subúrbio do pintor 

Rubens Gerschman em 1966, e sua correspondente musical homônima cantada por Nara 

Leão no disco manifesto do tropicalismo ou a construção labiríntica do penetrável 

Tropicália de Hélio Oiticica em relação a sua coirmã musical escrita e cantada por 

Caetano Veloso, de mesma denominação. 

 Outras conexões podem ser feitas entre a literatura, o teatro, e o cinema, sendo 

possível perceber uma cadeia de rizomas na explosão de experiência tropicalista. Uma 

espacialidade que é fraturada, e que também pode assumir a forma de espelhos reversos, 

revelando o avesso daquilo que está sendo apresentando e representado. 

 A filosofia de Deleuze e Guattari afirma que os rizomas podem atuar por 

agenciamento, o que consiste em possibilitar a experiência não apenas na percepção das 

interfaces do objeto, mas fornecer outras inscrições e trajetórias. O tropicalismo atuou 

nesta senda quando através de suas canções procurou criar não uma nova estética 

musical, mas uma nova experiência artística, exigindo não um ouvinte ou espectador, 

mas um coparticipante da obra como elemento formador e deformador da mesma, 

criando um espaço próprio de compreensão da realidade do Brasil e de sua cultura. 

 A noção do rizoma ainda oferece a análise do tropicalismo, a condição de 

ruptura, que é extremamente perceptível na medida em que o movimento dessacraliza as 

visões do Brasil e de seus espaços, seja organizando o movimento ou orientando o 

                                                           
 

8
 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix, O liso e o estriado. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, São 

Paulo, Ed.34, 1997, pp.179-214. 
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carnaval. A multiplicidade para o espaço é o que se pretende no tropicalismo, a 

multiplicidade de coisas distintas e heteróclitas, recombinações e mutações, rizomas em 

constante expansão, uma malha de galáxias de um espaço relativístico, uma máquina de 

guerra elaborando espaços de nenhuma neutralidade e de intenso combate. 

 A canção tropicalista a partir de uma mirada deleuziana pode oferecer uma 

cartografia, um mapeamento que inventariaria o Brasil, as urbes imensas que afloravam 

em nossa nação, as regionalidades capengas e fraturadas e iluminá-las a partir de uma 

contraluz, produzindo um decalque, uma sombra, como um novo espaço de liberdade e 

de movimento. 

É sempre fortuito lembrar que a Tropicália rompeu a conexão de haver uma 

cultura especifica para cada espaço determinado, desta forma o gosto pela apropriação, 

pela linguagem alheia, pela máscara, faz parte do lúdico tropicalista, de seu “modus 

operandis” e possibilita a criação de espaços sempre transitórios, sempre em transe, que 

também pode remeter a noção de “não lugar” elaborada pelo pensamento de Marc Auge 

que assinala: 

A supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é de espaços que 

não são em si lugares antropológicos, mas áreas onde se multiplicam 

as ocupações provisórias, à passagem, ao provisório e ao efêmero.9 

Em uma visão convergente o poeta Waly Salomão assinala este deslizamento, 

característico da ação tropicalista, estando sempre o espaço e o indivíduo em 

deslocamento relacional um frente ao outro, e sobrepondo-se mutuamente.  Como bem 

afirma Waly Salomão: 

O que o tropicalismo devastou foi um pensamento linear. Privilegiou 

um pensamento, uma sensibilidade, um discurso, um comportamento 

que tendia para o mosaico, uma encruzilhada de sugestas, 

interconexões.10 

Nesta praia tropicalista, o espaço em si nunca é permanente, e, portanto o 

movimento questiona profundamente o que seria a identificação de um espaço em si. 

Ao espaço sempre concreto e justificado em si mesmo, a Tropicália pensa em um 
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espaço desdobrável, que se fizermos uma analogia com a palavra, seria aquilo que o 

poeta concreto Augusto de Campos denomina palavra-valise.  

O espaço tropicalista seria um espaço “valise” onde tudo e nada poderia conter. 

Uma caixa de ressonância que poderia refletir e refratar as imensas ondas de 

significantes culturais que atravessavam o país no final da década de 1960, no século 

passado, repensando tempos, relatos, costumes, tradições e lugares. 

 As premissas para estudar as espacialidades tropicalistas seriam, portanto a do 

recorte micro-histórico, a utilização da representação e a procura dos seus índices, a 

desconstrução de espaços sacralizados, o conceito de interconexões em espaços rizoma, 

o deslizamento para não lugares, a multiplicidades de espaços rizoma, bem como o 

alisamento ou estriamento dos espaços, como áreas de reverberação humana e cultural 

presente na sociedade brasileira no ultimo quartel do século XX, formando no final uma 

imensa “paisagem útil”11 a quem se dispor dela conhecer e refazer.  
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo discutir sobre como os estudantes de ensino médio se 

posicionam frente às temáticas relativas à juventude, na perspectiva de suas 

expectativas, dilemas, dificuldades e relações de sociabilidade. Nossa proposta visa 

perceber de que maneira estes posicionamentos refletem suas atitudes, valores  e 

comportamentos juvenis. Este estudo é oriundo  de relatos de experiências, obtidas a 

partir de observações ocorridas em uma pesquisa de extensão intitulada Juventude, 

Cidadania e Diversidade Cultural no Cenário Contemporâneo: Educação e Direitos 

Humanos, ocorrido em uma escola pública na cidade de Campina Grande/PB. Este 

trabalho, metodologicamente se fundamenta em entrevistas feitas com uma turma de 1° 

ano na referida escola no sentido de captar as maneiras como os alunos e alunas da 

sala onde foi realizada a ação educacional se posicionam. Trabalhamos a partir dos 

estudos de teóricos como  Juarez Dayrell (2007) que problematiza o lugar que a escola 

ocupa na socialização da juventude contemporânea em especial no caso de jovens  das 

camadas mais pobres. Trabalhamos também com os estudos desenvolvidos por Carmen 

Zeli (2004), Duschatzky e Carlos Skliar (2011).  Através das entrevistas e da 

experiência adquiridas a partir das atividades desenvolvidas na escola, percebemos 

como os jovens vêm à juventude e a maneira como a escola atua  para auxiliá-los nessa 

fase da vida e  nas suas perspectivas, já que esse período é marcado por muitas 

escolhas. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo é resultado de um projeto de extensão intitulado: Juventude, 

cidadania e diversidade cultural no cenário contemporâneo: educação e direitos 

humanos, vinculado a Universidade Estadual da Paraíba aplicado na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Sólon de Lucena na cidade de Campina Grande/ PB 

https://snt145.mail.live.com/mail/17.1.7008.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=pt-br#_ftn1
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orientada pela professora Doutora Patrícia Cristina Aragão Araújo, no qual o projeto 

teve a intenção fazer uma espécie de mapeamento na referida escola, no qual tentamos 

situar quais eram os principais anseios e problemas do ambiente escolar de conjuntura 

multifacetária em especial com alunos do 1° ano do ensino médio. 

Ao fazer a analise dessa turma a partir de questionários, com os quais expomos 

temas como drogas, mercado de trabalho, violência na escola, gravidez, sexo e dentre 

esses temas o mais escolhido foi violência na escola (Bullyng), percebemos que os 

alunos que escolheram essa temática havia sido os autores da violência, dessa forma nos 

deparamos com um paradoxo, já que os autores da violência também pediam para que 

trabalhássemos essa problemática na sua sala.  

Percebemos com isso que a escola não está oferecendo um acompanhamento 

pedagógico adequado aos mesmos já que é simples detectar o problema da violência no 

ambiente escolar, mas na maioria das vezes a resolução das querelas entre os alunos fica 

a cargo do professor. Portanto este artigo propõe discutir as relações entre escola e 

juventude problematizando o lugar que a escola ocupa enquanto lugar de socialização 

da juventude. 

Tenho como hipótese que as tensões e os desafios existentes na 

relação atual da juventude com a escola são expressões de mutações 

profundas que vêm ocorrendo na sociedade ocidental, que afetam 

diretamente as instituições e os processos de socialização das novas 

gerações, interferindo na produção social dos indivíduos, nos seus 

tempos e espaços. Dessa forma, o meu ponto de partida será a 

problematização da condição juvenil atual, sua cultura, suas demandas 

e necessidades próprias. (DEYRRELL, Pg. 1106 e 1107) 

Portanto, é necessário avaliar e compreender as práticas e símbolos da 

juventude, a escola teria que repensar a sua dinâmica, passar a investigar suas ações, 

provocar reflexões sobre o que é ser jovem, que seria o seu papel na sociedade, quais 

suas tensões como aluno num ambiente escolar e qual a relação da escola com a 

juventude. É necessário salientar que, ao refletir sobre os jovens, que as escolas públicas 

são formadas por jovens pobres que vivem em regiões periféricas, mas vivemos em uma 

época em que o mundo está cada vez mais globalizado e os problemas enfrentados pelos 

jovens ultrapassam as barreiras sociais, mas também se deve salientar que alguns 

problemas são característicos das classes menos abastadas. O trabalho é cada vez mais 
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presente na vida desses jovens, que se desdobram entre a vida estudantil e o mercado de 

trabalho.  

Segundo Pais (1993), a juventude é uma categoria socialmente 

construída. Portanto, sujeita a modificar-se ao longo do tempo. A 

segmentarização do curso da vida em sucessivas fases é produto de 

um complexo processo de construção social. No dia-a-dia, os 

indivíduos tomam consciência de determinadas características e, se 

elas afetam um universo considerável de indivíduos pertencentes a 

uma geração, são culturalmente incorporadas. Se essas características 

de um período da vida apresentam-se como expressão de problemas, 

então atraem a atenção dos poderes públicos, tornando-se objeto de 

medidas legislativas ou não. Como exemplo, há os programas de 

formação profissional, prolongamento da escolaridade, a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e muitas outras. (pg 50, ZELI). 

Pais (1993) expõe, a juventude como uma categoria construída intermediaria 

entre a fase criança para a fase adulta e que enfrentam um momento decisivos em suas 

vidas, que se configura no mercado de trabalho, relações familiares, já que é um período 

de liberdade para escolher a sua carreira acadêmica , ao mesmo tempo período em que a 

vida e as relações sociais também são vividas de forma intensa, instantâneas. 

DISCUSSÃO: 

A pesquisa foi levantada através de questionários, que apontariam para um norte 

com base nos principais temas escolhido sobre juventude. Assim foram coletados dados 

relevantes sobre esses alunos, como também foram perguntados sobre suas escolhas a 

respeito de alguns temas. O propósito desses questionários seria observar como esses 

alunos pensam e quais suas escolhas para diversos temas decorridos sobre a juventude. 

Inicialmente levantamos os dados da turma que entraram no ensino médio naquele 

determinado tempo, assim pelos questionários podemos observar a turma do primeiro 

ano dessa forma: 

Idade:  
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Etnia: 

 

Pais que trabalham: 
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Mães que trabalham:  

 

Religião:  



 

  275 

 

 

Entre esses dados outros importantes também foram observados como, de quais 

cidades eles são, e se os mesmos trabalham. Para essas perguntas a maior parcela 

relatou que são de Campina Grande (19 pessoas) e alguns falaram que moram no 

município de Lagoa Seca (3 Pessoas). Já em relação ao trabalho foi constatado que 

apesar da pouca idade e de terem entrado naquele determinado momento no ensino 

médio, alguns alunos já trabalhavam. Entre os que falaram sim estão 3 alunos, já os 

outros 19 disseram que não. 

As opiniões dos alunos como também o seu dia-a-dia foram analisadas, assim 

algumas perguntas mais pessoais também foram feitas, como por exemplo, qual tipo de 

lazer você gosta? Para essa pergunta M. F. B. de 14 anos comentou: “Uma tarde com os 

amigos, viajar, fazer coisas diferentes, sair da rotina”. O que podemos observar é que a 

rotina não é vista com bons olhos pelos jovens. A necessidade de estar sempre ativos e 

vivenciando todas as experiências possíveis, proporciona uma busca incessante de 

ocupações estimulantes. Assim a rotina é uma das principais inimigas da nossa 

juventude. 

Outras questões bastante relevantes seriam a respeito da própria juventude. 

Perguntados sobre o que é ser jovem; como eles veem o jovem atualmente; qual seria a 

importância do jovem na sociedade; e quais os problemas da juventude que eles 

percebem com frequência, eles responderam da seguinte forma: Para L. G. de 18 anos, 

ser jovem é: “Uma vida de poucas responsabilidades”. Já para S. F. S. de 20 anos, ser 



 

  276 

 

jovem “É ser feliz e aproveitar a vida com juízo”. De certa forma podemos observar o 

paralelo presente nos pensamentos da turma. Enquanto alguns julgam a juventude como 

o momento de se divertir da melhor maneira possível sem pensar nos dias que virão, o 

outro lado afirma que devem sim se divertir, todavia a diversão deve ser feita com 

responsabilidade.  

Em relação a como eles veem o jovem atualmente, F. L. V. S. de 15 anos 

respondeu: “Muito desligados, não veem o peso que são para a sociedade”. Seguindo o 

mesmo raciocínio M. F. B. de 14 anos disse: “Vejo o Jovem como uma chave que pode 

abrir portas para o sucesso, porque eles têm capacidade, só precisam de um 

empurrãozinho”. Já S. F. S. de 20 anos comentou: “Sem compromisso com a vida e só 

pensa em festas e diversão”. Após observar essas respostas, fica nítida a opinião deles 

em dizer que a juventude é sim importante e necessária para a sociedade, mesmo não 

sendo tão atuantes, muitas vezes devido à falta de políticas pública que incentivem e 

possibilite um futuro de expectativas positivas, os mesmo se veem como uma parcela 

fundamental para a sociedade. 

É nessa perspectiva de importância, que a próxima pergunta é respondida. 

Perguntados qual a importância do jovem para a sociedade. J. C, de 16 anos disse: “Tem 

a importância de transformar a sociedade para melhor”. Da mesma forma, J. C. D. de 15 

anos, falou: “A mudança do futuro”. Após as resposta fica certo o pensamento de sua 

importância. Eles acreditam que podem sim mudar o futuro! Podemos perceber através 

dos discursos, que os mesmo se põem como o futuro e até mesmo a voz do Brasil. 

Assim esperamos que além do seu discurso, sua atitude seja uma diferença para um 

futuro melhor do nosso país. 

A ultima pergunta respondida pelos alunos nessa perspectiva tem como principal 

foco, os problemas frequentes encontrados na juventude, assim A. P. R. L. de 15 anos 

comentou: “a violência e a criminalidade”. Já S. F. S. de 20 anos disse: “Gravidez na 

adolescência e drogas”. Entre esses problemas destacados, ainda foram ditos: Bebidas 

alcoólicas, desobediência e rebeldia, prostituição e a falta de coragem.  

São notórios esses problemas na nossa sociedade, e bastante preocupantes, pois a 

cada ano que passa esses problemas perduram. Vemos nossa juventude se esvair para 

esses problemas frequentes sem muitas vezes ter uma perspectiva de mudança ou 

transformação de sua realidade. Assim é necessário uma maior atenção dos governantes 

em relação a esses problemas, e para os próprios alunos é necessário uma 
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conscientização dos efeitos desses problemas frequentes na juventude para assim 

supera-los.  

Algumas informações que colaboraram com o artigo, e que foram retiradas dos 

questionários são, por exemplo, se os mesmos tem acesso à internet, quais estilos de 

músicas fazem mais o seu perfil, e se já presenciaram algum tipo de discriminação. A 

grande parte, como já era de se esperar disse que acessam a internet (20 alunos) e 

somente um pequena parcela disse que não (2 alunos), e é bem entendível o porque 

disso. Hoje as redes sociais são imprescindíveis na vida dos jovens. Não importa a sua 

faixa etária, ou sua condição social, o jovem necessita das redes sociais para socializar 

com o mundo, e interagir para qualquer propósito nele.  

O estilo musical mais apreciado entre os jovens analisados seriam o forró e o 

pagode, estilos mais populares da sociedade brasileira, todavia outros estilos foram ditos 

como: MPB, Axé, Gospel, Hip Hop, Sertanejo, Eletrônica, Funk, Reggae e Rock. Já em 

relação à discriminação 14 alunos afirmaram que presenciaram esse problema, e 8 

disseram que não observaram. Nas suas opiniões isso é uma atitude de pessoas 

ignorantes que não dão valor à vida e que não respeitam o próximo. Além disso, as 

principais formas de discriminações foram contra negros e homossexuais.  

Por fim, perguntamos nos questionários quais assuntos mais os inquietavam e 

traziam curiosidade para serem trabalhados na escola. Com essas informações podemos 

nos basear, pelas suas necessidades e começar a elaborar as palestras que serão dadas 

nas salas de aula. Assim os temas que levantamos para a discussão foram: Violência na 

escola (Bullying), Cidadania, Direitos Humanos e Respeito ao outro, Gravidez na 

Juventude, Profissões e Todos os temas propostos. Dessa forma o gráfico que aponta as 

suas escolhas ficou assim: 
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Portanto, a partir desses dados levantados, nortearemos as maiores necessidades 

para assim haver a discussão entorno do conceito de alteridade neste artigo, já que o 

tema mais escolhido foi violência na escola, problemática que parte do desrespeito 

mutuo entre os praticantes dessa conduta. 

Trabalhamos a sensibilidade no processo educacional, esta é de suma 

importância, para que o educador possa identificar e entender cada um de seus alunos, e 

assim agir de forma inclusiva. Sabendo que uma sala de aula é dividida em grupos, mais 

OUTROS alunos que não se encaixam em nenhum grupo, sendo assim os “excluídos”; 

toda sala de aula tem o seu OUTRO e o professor deve saber lhe dar com isso. 

Mais quem são os OUTROS de uma sala de aula? Os OUTROS de uma sala de 

aula são aqueles que fogem dos padrões estabelecidos pela “elite” popular da sala, 

sejam esses padrões, estéticos, culturais, intelectuais e sexuais. Se alguém sair desses 

padrões, esse alguém é excluído pelos demais. As políticas pregam o conceito muito 

bonito da alteridade, mas essa teoria esta passando longe da prática.  

“Uma questão crucial nas políticas culturais e educativas parece ser, 

atualmente, interrogamos acerca das representações acerca da 

alteridade que nos convertem em aliados de certos discursos e práticas 

culturais, tão politicamente corretas, quanto sensivelmente confusas.” 

(DUSCHATZKY, S; SKLIAR, C. P. 120).  
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Silvia Duschatzky e Carlos Skliar vêm mostrar que é muito fácil teoricamente 

dizer: Respeite o outro; mas na prática não é o que está ocorrendo, e esta é uma questão 

que deve ser resolvida principalmente no ambiente escolar que é onde se encontra uma 

multiplicidade de crianças e adolescentes que formarão o amanhã e este dependera do 

hoje.  

Não é difícil ver um professor dando mais atenção, tecendo elogios mais a uns 

alunos do que a outros, ou ainda, por exemplo, quando se vai fazer a foto da turma ou 

uma peça na escola, o professor escolhe a dedo alguns para ficarem na frente da foto e 

representarem o papel principal na peça teatral. Mediantes essas atitudes desse 

“educador” a pergunta que fica é: Como os jovens que não foram em nenhum momento 

escolhido ou vistos estarão se sentido? A resposta é triste e cruel, eles estarão sentindo-

se excluídos, indiferentes, humilhados e diminuídos, ou seja, eles serão o grupo do 

OUTRO que estará sempre abaixo do egoísta grupo do EU. 

“Necessitamos do outro, mesmo que assumindo certo risco, pois de 

outra forma não teríamos como justificar o que somos, nossas leis, as 

instituição, as regras, a ética, a moral e a estética de nossos discursos e 

nossas práticas.” (DUSCHATZKY, S; SKLIAR, C. P. 124).  

O grupo do EU necessita do grupo do OUTRO para se reafirmar como o certo, o 

bonito e o coerente. Em uma sala de aula o grupo de meninas que são tidas como 

populares e bonitas, precisam que tenham na sala outras que sejam impopulares e que 

não estejam de acordo com os padrões de beleza estabelecidos pelo meio para poder 

mostrar diante de sua inferioridade a superioridade das demais, ou seja, o patinho feio 

da turma que revela a beleza dos cisnes. 

“Aceitar” o OUTRO no grupo do EU de certa forma vai ser bom, pois assim vou 

mostrar que “não” tenho preconceitos e que “pratico” alteridade, no entanto, se o 

OUTRO quiser ser aceito, este deve pagar um preço alto que é justamente negar a sua 

identidade e passar a agir como o grupo do EU, mesmo que não concorde com eles, 

deixar assim de fazer ou dizer o que deseja ou o que acredita ser certo devido à 

vergonha do que os demais irão pensar e ao medo de não serem aceitos com as sua 

própria identidade. “As pessoas submetem-se mais as convenções do que ás suas 

próprias convicções.” (Nietzsche e a Educação, por Rosa Maria Dial, 1990).   
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 Concluímos que com a analise dos questionários realizados na escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Sólon de Lucena que as barreirara entre escola e 

alunado deve ser cada vez menor, pois com o dialogo e com o devido acompanhamento 

entre escola família pode se chegar a um melhor caminho ou um melhor jeito de 

caminhar, no qual ajude os nossos adolescentes a lidar com os problemas, pois tornar 

certos temas intocáveis a exemplo de o uso de drogas, violência, sexo só os afastam de 

lhe mantê-los informados e conscientes sobre esses devidos assuntos.  
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A presente comunicação pretende realizar uma incursão sobre a tradição biográfica no 

Brasil, partindo de uma discussão sobre o conceito de Biografia Intelectual, 

compreendendo os seus limites e possibilidades no campo historiográfico numa longa 

duração. Este passeio pela história da biografia nacional inicia-se com os modelos 

tradicionais de elaboração realizadas entre os anos 1930 e 1970, por escritores 

polígrafos como Octávio Tarquínio de Sousa, Pedro Calmon, Luiz Viana Filho, 

Raimundo Magalhães Jr., - este último considerado o “Príncipe dos Biógrafos 

Brasileiros”. Foi nos anos 1980, que os jornalistas se destacaram quanto à produção 

de biografias no Brasil, reinventando o modelo através da incorporação de elementos 

da grande reportagem e dando uma maior dimensão mercadológica, a exemplo dos 

biógrafos Alberto Dines, Ruy Castro, Fernando Moraes, Sérgio Cabral e Jorge 

Caldeira. Só recentemente, a partir dos anos 1990, os historiadores acadêmicos se 

voltaram para este tipo de produção intelectual hibrida por natureza, como foi o caso 

de Isabel Lustosa, Lilian Moritz Schwarcz, Mary Del Priori e Maria Lúcia Pallares 

Burke, que incorporaram elementos da História Cultural e ampliaram 

significativamente a ideia de Biografia intelectual. Desta forma, compreendendo que 

este estudo é uma espécie de cartografia da produção biográfica brasileira, a partir de 

seus principais autores, pretendemos entender a tradição nacional de um gênero ainda 

pouco estudado no campo historiográfico.  
 

Palavras Chave: Biografia Intelectual, Biógrafos, História do Brasil.  

 

“A biografia do biógrafo é um jogo de espelhos, a história do 

historiador um caleidoscópio – impossível esconder-se, há sempre um 

ângulo revelando aquele que maneja os prismas”.  

Alberto Dines, In: Morte no Paraíso: A Tragédia de Stefan Zweing 

INTRODUÇÃO 

A historiografia brasileira ainda é tímida em refletir sobre as relações entre 

história e biografia. Poucas são as bibliografias que relacionem estes dois gêneros no 

contexto nacional. Desta forma, este trabalho pretende realizar uma incursão, mesmo 

que ainda primária, sobre o que chamo de tradição biográfica brasileira, partindo de 
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uma discussão sobre o conceito de Biografia Intelectual, compreendendo assim os seus 

limites e possibilidades no campo historiográfico numa longa duração.  

Segundo a nossa visão e amparado em estudo recente de Mariza Guerra de 

Andrade (2013), sobre Raimundo Magalhães Jr
1
, entendemos que este passeio pelas 

veredas da biografia nacional teve três fases ou momentos: a dos escritores polígrafos 

(a dos modelos tradicionais biográficos de elaboração), a das grandes reportagens de 

personagens (sob a máxima influência do jornalismo e da chamada cultura de massa) e 

a biografia no circuito acadêmico (relacionado à produção mais recente das ciências 

humanas e sociais).  

Deve-se deixar bem claro que estas fases ou momentos de produção conviveram 

ou continuam convivendo numa mesma temporalidade nestes últimos anos. Não são 

estanques. Visto que as três maneiras ou concepções biográficas ainda são praticadas na 

atualidade. Seu grau de distinção, revela-se mais pelas mudanças de entendimento sobre 

o gênero e sobre os sujeitos de produção (escritores, jornalistas, historiadores, etc.) 

Com isso, pretendemos incursionar de maneira sintética e experimental sobre a 

história da biografia brasileira no século XX, destacando os principais biógrafos e 

biografias. Não pretendemos analisar as biografias em si, e sim relacionar as formas de 

concepção biográficas, a partir da ideia de biografismo, de Sérgio Vilas Boas, ou seja, a 

concepção de uma construção de uma vida a partir de uma narratividade. 
2
 

É necessário de antemão deixar claro que este artigo é apenas um início de uma 

pesquisa que está num grau primário de elaboração, nascido de um interesse pelo 

gênero biográfico, que vem de anos, quando adolescente, ao frequentar bibliotecas 

públicas, no gosto pela leitura de perfis biográficos.  

O QUE É UMA BIOGRAFIA INTELECTUAL? 

A biografia é um gênero do qual há um entrelaçamento de métodos, linguagens e 

conhecimentos, sendo caracterizado pela hibridez. Nela encontramos relações com a 

história, a literatura, o jornalismo, a antropologia, entre outros. Durante muitos anos foi 

um gênero condenado e bastante criticado pela historiografia. Todavia, nos últimos anos 
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 ANDRADE, Mariza Guerra. Anel encarnado: Biografia & História em Raimundo Magalhães Júnior. Belo 
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2
 VILAS BOAS, Sergio. Biografismo: reflexões sobre as escritas da vida. São Paulo: UNESP, 2008.  
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a biografia vem cada vez mais ganhando espaço na academia, em especial nas ciências 

sociais. 

Para Vavy Pacheco Borges (2008) esta mudança se deu nos anos 1990, porém 

ainda permanece certa abordagem critica: 

A maioria das biografias realizadas não parece satisfazer os 

historiadores, por oscilar entre uma idealização simplista do 

personagem e falsas polêmicas em torno de pessoas famosas, visando 

a uma grande vendagem; além disso, muitas se comprazem no 

anedótico, não no essencial (p.217).
3
 

Segundo o Dicionário Houaiss podemos definir a biografia como uma “Narração 

oral, escrita ou visual de fatos particulares das várias fases da vida de uma pessoa ou 

personagem” 
4
. Gênero de grande sucesso editorial, durante a segunda metade de 2013 

houve um debate público e atual sobre o gênero, a partir da discussão da autorização 

legal, que envolveu medalhões da MPB, além de jornalistas e historiadores. 

No que se refere especificamente a História Intelectual, de acordo com Sérgio 

Vilas Boas (2002), a expressão começa a aparecer como “atributo das narrativas da vida 

de filósofos, sociólogos, antropólogos ou qualquer intelectual renomado, em geral 

escritas por biógrafos sintonizados com a obra (o campo) do biografado” (p.15) 
5
. Ou 

seja, seria uma biografia focada no pensamento de um individuo, na sua colaboração 

para uma ou várias áreas de conhecimento. 

Para Maria Lúcia Pallares Burke (2005) 

Uma biografia intelectual no sentido estrito pode ser definida como o 

estudo do desenvolvimento das principais idéias e interesses do 

protagonista, observando-se mais a sua jornada do que seu destino 

final, e tentando-se explicar como um dado escritor, artista ou 

estudioso se tornou a pessoa que a posterioridade conhece. (p.19) 
6
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2008. 



 

  284 

 

A mesma autora enfatiza quais os principais perigos na produção de uma história 

intelectual: cair na tentação de tomar a autoimagem ou uma auto interpretação do 

biografado acriticamente e interpreta-la literalmente, parafraseando-as. Aspectos estes 

que muitas vezes podem ser facilmente identificados numa leitura de biografias 

publicadas no Brasil nos últimos tempos.  

Mesmo com tais limitações, acreditamos que a biografia intelectual possa ser um 

caminho do historiador na produção de estudos no sentido da compressão do 

pensamento de personagens, seja eles direcionados ou não para o campo da cultura 

erudita ou popular, da cultura marginal ou ligado a indústria cultural, como veremos a 

seguir.   

ESCRITORES POLÍGRAFOS: UM MODELO DE BIOGRAFIA 

TRADICIONAL 

Vamos iniciar nossa incursão pela primeira fase ou modelo, chamado por nós de 

tradicional, e produzido por escritores polígrafos, ou seja, biógrafos que produziam 

além de biografias, textos de outras naturezas, como estudos históricos, peças de teatro, 

romances, etc. e mais exerciam diversas atividades relacionadas à escrita, como 

jornalistas, professores, críticos literários, etc. tipologia de intelectual comum no 

universo cultural brasileiro até os anos 1950. 

Esta fase teve seu inicio nos anos 1930 e seu auge se deu até a década de 1970, 

com a formação de um modelo tradicional de elaboração. Também chamadas de 

biografias romanceadas, a biografia tradicional teve um chamado “boom biográfico”, 

também chamado por Tristão de Ataíde de período de “epidemia biográfica”.  

São exemplos deste modelo os escritores polígrafos Octávio Tarquínio de 

Sousa
7
, Pedro Calmon

8
, Luiz Viana Filho

9
, e Raimundo Magalhães Jr.

10
, - este último 

considerado o “Príncipe dos Biógrafos Brasileiros”. Tais biógrafos biografaram nomes 

destacados do cenário político e literário brasileiro, em especial do período Imperial e 
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entre elas a de Machado de Assis, José de Alencar, José do Patrocínio, entre outras. 
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do início da República, considerados importantes dentro da construção de uma 

nacionalidade, a exemplo de José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Castro 

Alves, Machado de Assis, além de lideranças políticas como Dom Pedro I e II, estes os 

maios comuns entre os biografados. A ênfase quase sempre é na construção de heróis ou 

mitos do pensamento cultural e político brasileiro e tais biografias foram publicadas em 

sua maioria por editoras como Companhia Editora Nacional, José Olympio e 

Civilização Brasileira. 

GRANDES REPORTAGENS DE PERSONAGENS: A INFLUÊNCIA DO 

JORNALISMO E DA INDÚSTRIA CULTURAL 

Foi nos anos 1980, que os jornalistas se destacariam quanto à produção de 

biografias no Brasil, reinventando o modelo através da incorporação de elementos da 

grande reportagem e dando uma maior dimensão mercadológica, a exemplo dos 

biógrafos Alberto Dines
11

, Ruy Castro
12

, Fernando Moraes
13

, Sérgio Cabral
14

, Lira 

Neto
15

 e Jorge Caldeira
16

. Nomes em sua maioria reconhecidos por grandes repórteres e 

dedicados colaboradores do jornalismo investigativo e do jornalismo cultural.  

O perfil dos biografados por estes jornalistas são geralmente homens públicos, 

enfocando personalidades da política, do esporte, das artes e da literatura. Destaque para 

artistas da música e do circuito da indústria cultural brasileira. Podemos destacar as 

biografias de Nélson Rodrigues, Assis Chateaubriand, Pixinguinha, Tom Jobim, Maysa, 

Paulo Coelho, etc. 

Publicadas em sua maior parte pelas principais editoras nacionais a partir dos 

anos 1980, caso da Companhia das Letras, Record, Objetiva, estas biografias 
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16
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conquistaram expressivos sucessos de público, conquistando patamares dos mais 

vendidos em revistas e jornais, a exemplo da revista Veja e Isto é.  

Este grupo de biógrafos deve ser pensado, além de uma vinculação 

mercadológica, em outro aspecto importante. O primeiro é o desdobramento da 

influência do jornalismo norte-americano na imprensa brasileira, que a partir dos anos 

1950 torna-se um modelo oficial e profissional. Tal modelo significou a utilização de 

técnicas de reportagem, dando ênfase a incorporação dos chamados romances 

reportagem, ou livros-reportagens, principalmente a partir dos anos 1970
17

.  

Neste aspecto é impossível não perceber os diálogos entre o jornalismo e a 

literatura, quando o texto jornalístico de profundidade (também chamado de texto de 

profundidade) ganha ouro patamar estético. Edivaldo Lima (2008) chama isso de “O 

livro reportagem como extensão do jornalismo e da literatura”. 
18

 

A BIOGRAFIA NO CIRCUITO ACADÊMICO: HISTORIADORES 

INVENTANDO PERSONAGENS 

Só recentemente, a partir dos anos 1990, os cientistas sociais, antropólogos, 

sociólogos e historiadores principalmente, se voltaram para este tipo de produção 

intelectual hibrida por natureza, que incorporaram elementos da História Cultural e 

ampliaram significativamente a ideia de Biografia intelectual.  

Para Vavy Pacheco Borges (2008) nos anos 1970 a historiografia internacional 

passou por um processo chamado por muitos de “Conversão Biográfica” – ou seja, um 

retorno da biografia no circuito acadêmico. Se antes este gênero era delegado a 

escritores polígrafos ou jornalistas ligados ao mercado editorial, cientistas sociais, 

voltaram a ter interesse na biografia. Devemos perceber que nos anos 1970 a Nova 

História Cultural, através da terceira Geração dos Annales, começou a destacar 

pesquisas que enfatizaram a análise das subjetividades, o cotidiano, as mentalidades, as 

histórias de vida, etc. Isso inspirou esta conversão. Na primeira e na segunda geração 

dos Annales houve uma crítica à chamada história dos “grandes nomes”, o que fez da 

biografia cair no ostracismo no campo historiográfico.  
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Desta forma, podemos enfatizar que a última geração da Escola dos Annales 

retornou o interesse na biografia como o método de investigação e escrita da História. 

Todavia, este experiência só se deu no brasil em especial nos anos 1990. Podemos 

destacar entre os vários retomadores de difusão e produção biográfica dentro do cenário 

acadêmico das ciencias humanas, os seguintes nomes: Isabel Lustosa
19

, Lilian Moritz 

Schwarcz
20

, Mary Del Priori
21

, João José Reis
22

 e Maria Lúcia Pallares Burke
23

.  

Devemos destacar que os personagens biógrafos por estes cientistas sociais e 

historiadores variam, ás vezes destacando personalidades do universo político e cultural, 

outras vezes enfatizando sujeitos históricos omissos em outros tempos, como lideres de 

movimentos sociais, como é o caso dos biografados por João José Reis (biografou Alufá 

Rufino e Domingos Sodré, lideres na Bahia), ou artistas populares. Há especial interesse 

por pessoas que passaram despercebidos pela historiografia brasileira, como foi o caso 

da biografia “O Príncipe Maldito”, de Mary Del Priori, que trata sobre Pedro Augusto 

de Bragança.  

CONCLUSÃO 

Desta forma, concluímos a nossa pequena incursão sobre o que chamamos de 

fases ou modelos de concepção biográfica, uma tradição intelectual fortíssima dentro da 

produção cultural brasileira. Enquanto síntese, acreditamos que muitos desdobramentos 

podem ser realizados futuramente através dos indicativos que seguimos. Nosso trabalho 

deixa muitas lacunas, não podemos negar. Esperamos que futuramente, muitos de 

nossas reflexões possam ser pensados ou repensados em um novo contexto. De tudo, 

não podemos deixar de enfatizar que entre escritores, jornalistas e historiadores, se fez 

boa parte da história da biografia no Brasil.  
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AS CONTRADIÇÕES SOCIOESPACIAIS INTERNAS DE UMA 

PERIFERIA URBANA: O ESTUDO DE CASO DO BAIRRO NOSSA 

SENHORA DA APRESENTAÇÃO – NATAL/ RN 
 

CAIO CÉZAR GABRIEL E SILVA

 

RESUMO 

O Bairro Nossa Senhora da Apresentação surgiu na década de 1970, onde seu escopo 

de origem esta diretamente atrelada as políticas habitacionais empreendidas durante o 

Regime Militar Brasileiro (1964 - 1985), que por sua vez foram financiadas via 

instituições públicas de provimento da casa própria, como a Companhia da Habitação 

(COHAB), subordinada ao Banco Nacional de Habitação (BNH). Partindo dessa 

contextualização da analise, o Nossa Senhora da Apresentação é considerado um 

bairro periférico, situado na região administrativa Norte da cidade, onde possui 

consideráveis extensões territoriais e demográficas, sendo o maior da capital Natal e 

de sua Região Metropolitana, assim como também é um espaço urbano que concentra 

sérios contrastes sociais, econômicos e estruturais que passam a ser externados através 

de problemas locais, como o da violência, uma vez que o bairro estatisticamente ocupa 

a liderança nas taxas de homicídios da capital. Portanto, o seguinte trabalho tem como 

objetivo principal analisar o processo de produção das disparidades internas do bairro 

Nossa Senhora no que tange a sua formação sócio-espacial, tomando como estudo de 

caso três localidade especificas no seio da comunidade: um conjunto habitacional 

(Parque dos Coqueiros), um loteamento irregular (Jardim Progresso) e um loteamento 

de transição (Vale Dourado). A análise especifica dessas três localidades leva-nos a 

conclusões de que o bairro apresenta aspectos claros de fragmentação do tecido social 

e espacial a partir da formação de espaços de pobreza e elitização no seu interior, 

assim evidenciando que estamos diante de uma periferia urbana com nova roupagem. 
 

PALAVRAS CHAVES: Segregação Socio-Espacial, Periferia e Violência.  

 

Espacializando a Pesquisa 

Este subitem traz como objeto de exploração o bairro Nossa Senhora da 

Apresentação. A seguinte analise se desdobra sobre o processo de formação social e 

espacial do bairro, tentando compreender como as disparidades internas foram se 

formando e consolidando desde a sua origem , que nos remetem a suas primeiras ondas 
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migratórias em direção aos loteamentos que data da década de 1970, passando pela 

fundação do primeiro Conjunto Habitacional na década de 1980 – Parque dos Coqueiros 

– até a constituição de novos espaços da pobreza, como é o caso do Jardim Progresso. 

Ao passo que vamos esclarecendo esse processo formador, deixamos a par que 

esse estudo opta pela analise metodológica de três espaços específicos no seio do bairro:  

Loteamento Vale Dourado: é o maior loteamento do bairro Nossa Senhora da 

Apresentação em termos espaciais e demográficos. Foi o primeiro a receber levas de 

migrantes do interior do estado do Rio Grande do Norte, ou de pessoas que não se 

enquadravam aos parâmetros socioeconômicos para a aquisição da casa própria ( 

especificamente em conjuntos habitacionais) por meio dos empreendimentos 

imobiliários do período
1
. Essas ocupações, por meio da compra de lotes de terras, se 

deram por volta da década de 1970. Atualmente é um espaço que passa por sucessivas 

reformas urbanas com a chegada de serviços públicos básicos, fator que o caracteriza 

como espaço de Espaço de Transição
2
, o que impacta fortemente na percepção de seus 

moradores que o expõe como espaço “relativamente” violento, pois ali já não se 

constitui como lugar periférico. 

Conjunto Parque dos Coqueiros: conjunto habitacional de médio porte fundado 

no final da década de 1980. Ali residem em maioria pessoas pertencentes a uma nova 

classe média. Porém as concentrações de segmentos sociais mais abastados do bairro 

naquele conjunto nos remetem desde o seu tempo de fundação, uma vez que a aquisição 

da casa própria nesse conjunto predispunha uma sequencia de requisitos 

socioeconômicos do aderente, inclusive uma considerável renda. Ali também se 

concentra boa parte dos serviços públicos do bairro, como posto de saúde, escolas, 

                                                           
 

1
 O período que o estudo se refere é a década de 1970, quando o município de Natal vivenciava o surto 

das primeiras políticas habitacionais empreendidas pelos governos militares. Essas políticas de 
habitação se distinguiam quanto ao público alvo, especificamente em relação a classe e a renda. Sendo 
assim, o Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP) tinham seus 
empreendimentos imobiliários voltados para as classes ricas e médias da capital, onde os projetos 
habitacionais se concentravam majoritariamente na Zona Sul da Cidade. Já a Companhia de Habitação 
Popular (COHAB), atendeu uma população cuja renda familiar variava entre 1 a 5 salários mínimos 
regionais. A concentração desses conjuntos contribuiu para diferenciá-la do resto da cidade, 
configurando-se o processo de segregação. A construção do primeiro conjunto na região deu-se em 
1975, e já em 1991 registrou-se a existência de 34 conjuntos totalizando 20.375 unidades (VIDAL, 1998, 
p. 54). 
2
 O termo conceituado ao loteamento citado tem objetivo meramente metodológico para a pesquisa, 

tendo em vista que: 1) O loteamento Vale Dourado passa por um relativo processo de melhorias 
urbanas; 2) o loteamento situa-se entre o conjunto habitacional Parque dos Coqueiros e os 
assentamentos irregulares do Bairro. 
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postos policiais, assim como também se disponibiliza de uma boa rede de infraestrutura 

e comercio. Essa “elitização” do conjunto suscita um sentimento de não pertença ao 

bairro, condicionando a violência - no que se refere aos homicídios – um fenômeno 

exclusivo dos espaços mais pobres do bairro. Seus moradores se sentem “ameaçados” 

pelos moradores dos loteamentos vizinhos. 

Loteamento Jardim Progresso: tem a sua fundação mais recente se comparado 

aos demais. Seu povoamento se deu por meio de invasões ilegais ocorridas a partir da 

segunda metade da década de 1990. O loteamento é uma antiga terra pertencida da 

extinta DATANORTE que de acordo com Silva (2003) estaria reservada a construção 

de um conjunto habitacional. Por meio das analises de campo, constatou-se que esse 

loteamento, apesar de passar por relativas melhorias urbanas nos últimos 10 (dez) anos, 

ainda sim se constitui como a periferia da periferia.   

Diante de tal caracterização, observamos que os processos de formação sócio-

espacial do bairro atendem a um parâmetro desigual, o que também acaba por gerar 

percepções fragmentadas acerca do bairro, fator este que incide diretamente na 

construção dos discursos sobre o cotidiano, assim como também a constituição de uma 

cartografia imaginária, bem como o embasamento da fragmentação dos ativismos 

políticos locais e quebra do tecido sócio-espacial.  

O Nossa Senhora da Apresentação: Processo de Formação e Caracterização Sócio-

Espacial.  

No que se refere ao surgimento e formação, o bairro Nossa Senhora da 

Apresentação esta localizado na região administrativa norte de Natal, e sua fundação 

oficial se remete a década de 1990, quando o então prefeito Aldo Tinoco (1993-1996) 

estabeleceu os bairros como unidade territorial de planejamento urbano. Em 1994, os 

bairros já tinham seus limites legais estabelecidos juridicamente pela lei nº 4.328, de 05 

de abril de 1993, portanto, essas unidades territoriais de planejamento se tornaram 

espaços oficiais perante as políticas públicas de orientação urbana devido ao fato de 

possuírem em comum determinadas características, como as “suas condições 

ambientais, sociais, geopolíticas, econômicas, de infraestrutura e serviços instalados, 

dentro de outros aspectos.” (SEMURB, 2012, p. 158). 

Sendo assim, o Nossa Senhora da Apresentação surgiu oficialmente atrelado a 

consolidação jurídica dos bairros em Natal. A sua fundação data-se ao mesmo período 

dos outros bairros do município, onde a legalização de seus entorno foi respaldado 
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também pela mesma lei 4.328, de 05 de abril de 1993. No entanto, o período de 

ocupação do bairro ainda nos remete as décadas de 1970 e 1980, quando na primeira 

tivemos o inicio dos loteamentos, comercialização e ocupação de terras, e já em 1980 a 

Caixa Econômica Federal (CEF) construía o primeiro conjunto habitacional do bairro: o 

Parque dos Coqueiros. 

A extensão física-territorial do Nossa Senhora da Apresentação é de 1.024 

hectares, o que o categoriza como o segundo maior da Zona Norte do municipio no 

quesito dimensão espacial, pois o bairro vizinho de Lagoa Azul tem a extensão de 

1.167,47 hectares. Porém certas localidades do Lagoa Azul ainda tem características 

ruralizadas, ou não ocupadas, como é o caso da comunidade do Gramorezinho, que tem 

na horticultura familiar um dos principais ativos econômicos da região. (SEMURB, 

2010) 

O Nossa senhora da Apresentação faz limites com outros municípios que 

compõe a Região Metropolitana de Natal, e estão assim estabelecidos: ao norte o bairro 

faz limite com a BR-101, estrada esta que corta o parque Industrial de Natal- Extremoz, 

o que de fato faz com que os fundos de várias fábricas do setor se digladiem com áreas 

residenciais; ao leste, o município de São Gonçalo é o limite territorial, tendo como 

fronteira física também a Avenida Tomaz Landim, que se estende ao sul e faz barreira 

com um dos bairros mais antigos da Zona Norte: o bairro de Igapó. Na porção oeste, o 

bairro tem como limite estabelecido as linhas férreas da Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU), que faz marco de divisão desse bairro com o bairro Lagoa Azul: 

 

Mapa dos Limites do Bairro Nossa Senhora da Apresentação. Fonte: SEMURB, 2012 

A disposição do bairro diante da cidade de Natal já o caracteriza como um 

espaço cercado por disparidades socioeconômicas, quando as fronteiras físicas se 
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mostram como verdadeiras barreiras que contrastam a riqueza dos parques industriais e 

os conjuntos habitacionais com um bairro de origem operário fragmentado no que tange 

a formação do seu tecido social disposto no espaço intra-urbano. 

Da Periferia Operária Homogênea a Periferia Fragmentada 

Desde seus tempos de fundação, ou ocupação, o bairro vem se consolidando 

enquanto área de forte concentração populacional em relação aos demais bairros da 

zona norte da cidade de Natal. Sua ocupação inicial esta atrelada ao período de 

loteamento e mercantilização dos terrenos na Zona Norte, no inicio da década de 1970. 

Silva (2003) argumenta que as primeiras ondas migratórias em direção ao bairro datam 

dos meados da década de 1970 com abertura dos seguintes loteamentos: Vale Dourado 

(no período denominado de Santarém Grande), Boa Sorte, Aliança, Bom Jesus e 

Libanês. Todas essas áreas eram de proprietários particulares, no qual o autor afirma 

que os esses loteamentos eram a principal forma de ocupação do solo entre 1970 e 

1991, onde 88,3% da população do Nossa Senhora da Apresentação dispunham suas 

moradias nesses espaços de precariedade material e de serviços básicos.  

 

Representação dos Loteamentos no Bairro Nossa Senhora da Apresentação
3
 

Ainda assim com a abertura de todos esses loteamentos, o número de casas não 

ultrapassavam 240 em números absolutos. Essa forma de ocupação proliferou-se com o 

passar dos anos. A pesquisa de Silva (2003) diagnosticou que consideráveis partes 

desses loteamentos foram desmembrados de maneira irregular, ou seja, o terreno era 

                                                           
 

3
Na imagem o conjunto do Parque dos Coqueiros não esta em destaque, porém dar para notar a sua 

extensão se observarmos o lado esquerdo do loteamento Santarém ( em cor rosa), atual Vale Dourado.  
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fragmentado por meio de invasões ou  parcelamentos ilegais. Se restringindo a 

abordagem dos loteamentos Vale Dourado, Boa Sorte, Bom Jesus e Aliança, Silva 

(2003) mostra que esses espaços, por meio de ausência de infraestrutura, serviços 

básicos e concentração de populações com menores níveis de renda são fatores 

primordiais para que haja uma espécie de sub-segregações, ou seja, segregações no 

interior de espaços segregados. O que isso nos leva de a nível de conclusões parciais? 

Que em bairros observados como periféricos as generalizações pode se tornar um 

estratagema perigoso para o pesquisador. De acordo com Ferreira (2003)
4
 essa 

complexidade é um sintoma não de melhorias das periferias, mas o surgimento de uma 

nova forma de periferia: 

Os espaços de progresso aparecem como faixas ‘cercadas’ por espaços 

de pobreza e que não têm o poder de modificá-los pela simples 

presença. Uma maior heterogeneidade de classes sociais e atividades 

não significa que temos uma periferia melhor, mas que temos uma 

nova periferia, que mantém laços de segregação diferenciados. [...]. 

Observa-se que os espaços centrais e tradicionais sofrem cada vez 

mais a pressão do mercado imobiliário no sentido deste ocupar e 

utilizar tais áreas, ‘expulsando’ a população original que tenderá a 

procurar moradia na periferia da cidade, expandindo para além dos 

seus limites, a área urbana. Sem uma política urbana que interfira no 

mercado (ilegal) de terras na periferia das cidades, a segregação sócio-

espacial continuará a ser a tônica destes espaços urbanos. 

(FERREIRA, 2003, p. 151).  

Esses loteamentos passaram por uma diminuição populacional entre as décadas 

de 1990 e 2000. Silva (2003) argumenta que essa queda não esta relacionada as 

melhorias apresentadas nos indicadores socioeconômicos da população local , mas sim 

porque no bairro foram abertos outros loteamentos, principalmente por meio das 

invasões, gerando assim novas possibilidade de acesso a terra e a moradia, o que torna o 

Nossa Senhora ainda mais populoso e de maior índice de crescimento demográfico 

entre os bairros da Zona Norte nos últimos 30 (trinta) anos, como demonstra o gráfico 

abaixo: 

                                                           
 

4
Apud Bentes e Trindade, 2008.  
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Crescimento Populacional dos Bairros da Zona Norte.    Fonte: Censo IBGE 2010, Mineiro 1999 e 

Anuário Natal 2012. Elaboração do autor. 

 

Em termos gerais, o gráfico acima demonstra a tendência de inchaço 

populacional do bairro em comparação aos outros bairros da região norte da cidade. O 

que podemos aferir com os dados é que o bairro Nossa Senhora tem crescimento 

vertiginoso, sendo seguido pelos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara, que entre 2007 e 

2010 tem crescimento relativamente considerável se comparados com o bairro em 

estudo. Para uma explicação do aumento população, Silva (2003) afirma que esse 

crescimento basicamente segue a mesma tendência de crescimento da Zona Norte, no 

qual o autor lança a premissa de três pontos básicos que influenciam diretamente nesse 

surto populacional: (a) provisão de habitação popular por parte do Estado, (b) 

crescimento de área urbanizada (com pavimentação, rede de água e energia, etc.) na 

periferia norte da cidade e (c) ofertas de lotes individuais a baixos preços. 

O exemplo desse crescimento tácito pode ser expresso no surgimento da 

comunidade Jardim Progresso. O Jardim Progresso é uma área resultante de ciclos de 

invasões ocorridas durante a década de 1990, onde as primeiras formas de ocupações 

foram muito pontuais, até que por volta de 1995, na primeira gestão do governador 

Garibaldi Alves Filho (1994-1998), o terreno de 213 hectares, que foi inicialmente 

comprado por particulares com a intenção de se construir mais um conjunto 

habitacional no bairro, passou pelas primeiras invasões massivas. Essas invasões se 

tornaram o puro reflexo da crise ocasionada pela estagnação das políticas públicas 

habitacionais populares e o aumento de suas demandas efetivas. 

 As pessoas que “adquiriram” um lote de terra na época das invasões mais 

vultosas geralmente eram oriundas de assentamentos precários erguidos as margens da 

BR-101, ou eram provenientes de favelas de outras localidades da cidade, ou ainda 

como Silva, Neto e Bastos (2004) afirmam: a população moradora, também contava 
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inicialmente, com uma parcela de migrantes pobres e os filhos de moradores do próprio 

bairro
5
 : 

Atualmente, devido ao relativo aumento do preço do solo (relacionado 

com a escassez), na região, a área tem recebido moradores tanto da 

região metropolitana como de outros bairros da Zona Norte. Outro 

fator de atração é a possibilidade ventilada pelos políticos locais de se 

conseguir infraestrutura e equipamentos urbanos em um prazo 

relativamente curto. (SILVA, NETO E BASTOS, 2004, p. 12) 

A realidade do loteamento parece permanecer distante das políticas setoriais 

direcionadas a localidade. O Jardim Progresso muda gradativamente, ou ainda como 

atenta por Silva, Neto e Bastos (2004) quando afirmam que a área vem passando por um 

processo de valorização devido a recente alocação de serviços básicos públicos. No 

entanto essas mudanças ainda são pouco substanciais e lentas e, assim como em todo 

bairro Nossa Senhora, essas transformações intra-urbanas ocorrem de modo desigual, 

pois é notório que ruas e avenidas se mostrem como verdadeiros “muros” fronteiriços 

entre os espaços de melhorias e os espaços ainda pobres no interior do Jardim 

Progresso. No caso especifico do loteamento em questão a Avenida Industrial é o 

grande fio condutor dessas micro-divisões internas do espaço, o que impacta 

diretamente no processo de construção das percepções populares a cerca da violência e 

os locais que correspondem a esse fenômeno, uma vez que a pobreza, sob a perspectiva 

popular, é um viés balizante para o desencadeamento da violência no bairro. De um 

modo geral, o Jardim Progresso se constitui que Silva (2003) denomina de “periferia da 

periferia”.  

                                                           
 

5
 Tal afirmativa se equipara com vários depoimentos de moradores do Jardim Progresso colhidos no 

decorrer do campo de pesquisa, em especial os moradores mais antigos que estão lá desde os tempos 
das primeiras invasões. Esses trechos serão aprofundados no capitulo posterior 
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Diversidade no uso do Solo no Bairro Nossa Senhora da Apresentação – Favelas, Loteamentos e 

Conjuntos Habitacionais. Fonte: MEDEIROS, 2012. Base Cartográfica da SEMURB 

Por meio do mapa é perceptível como os loteamentos ainda se constituem como os espaços de pobreza no 

interior do bairro. O Processo de favelização ganha tons mais absolutos nos loteamentos Libanês, 

Aliança, Bom Jesus e Jardim Progresso. 

 

Nessa comunidade, as condições estruturais e o provimento de serviços públicos 

assistenciais (saneamento, calçamento, abastecimento de água, saúde, educação e 

segurança pública) são consideradas os pontos mais críticos para/ pela a população 

local. Com um dos maiores contingentes populacionais do bairro, o Jardim Progresso, 

situado no extremo do bairro fazendo limite com o parque industrial Natal/ Extremoz, 

desde 2004 é considerada uma Área de Interesse Social (AEIS), que mesmo assim não 

garantiu a sua população a promoção das condições de cidadania necessárias, uma vez 

que a filosofia das AEIS se baseia no Mapa Social como um instrumento focalizador da 

pobreza na cidade, pois através da definição da Mancha de Interesse Social (MIS) as 

áreas de risco passaram a ser o lócus da implantação desse mecanismo. (BENTES E 

TRINDADE, 2008). 

Mesmo assim, a constituição do Jardim Progresso como uma AEIS, que 

teoricamente tem como principio fundamental a promoção da justiça social, não vem 

trazendo o impacto esperado pela população local, e a exemplo de caso, basta 

atentarmos para o “inchaço” dos assentamentos subnormais no loteamento sob a forma 

de favelas, que por sua vez produz uma nova sub-ocupação, agora em direção as zonas 

despovoadas do parque industrial. 

 Essa despadronização da promoção de políticas públicas sociais (entre elas a 

moradia) é o mais explicito sintoma da falência das políticas habitacionais no estado 

potiguar, ou pelo menos, é o retrato pratico do déficit de moradias que chega a níveis 

alarmantes: 
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Na cidade-sede da Copa 2014, que dispõe de 26 mil leitos para os 

turistas e que construirá, por iniciativa privada, mais seis hotéis até o 

mundial, 70 mil natalenses não têm uma casa para morar e vivem em 

condições insalubres, sem acesso a esgoto, água encanada, luz elétrica, 

com riscos de desabamento ou em palafitas. Deste total, 95,9% são 

pessoas que vivem com zero a três salários mínimos (...). O déficit 

habitacional no Estado do Rio Grande do Norte também é grande: 

chega a 100 mil famílias, uma média de 300 mil pessoas. No Brasil, o 

número de famílias sem teto chega a 5,8 milhões. Os dados são, 

respectivamente, da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização 

Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), Companhia Estadual de 

Habitação e Desenvolvimento Urbano (Cehab) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (DIÁRIO DE NATAL, 

Matéria publicada em 17 de julho de 2011.) 

Os problemas de ordem socioeconômicos e estruturais vêm alimentando o 

surgimento de alguns movimentos localizados no interior da comunidade do Jardim 

Progresso. O que esse estudo constatou, é que esses movimentos vêm ganhando caráter 

particulares no sentido de que suas lutas são isoladas a partir de causas mais 

setorializadas, onde cada instituição representativa da população local reivindica o que 

lhes convém em termos de necessidade. Em certa medida, essa fragmentação dos 

movimentos sociais no Jardim Progresso pode ser vista como “uma lamina de duas 

faces”, pois ao passo que essas lutas deslocadas representam uma atuação popular mais 

intensa nas questões problemáticas do loteamento, por outro lado a luta é esmiuçada, 

impedindo que se crie uma identidade política da população local. 

Um destes é o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), que 

milita principalmente na pauta de promoção de garantias habitacionais. Esse movimento 

é mais expressivo nas regiões limítrofes do Jardim Progresso com a região industrial: 

cenário tomado por ruas em areia e barro, casas feitas ainda de palafitas e acumulo de 

lixos nas ruas. O movimento de luta é conhecido em todo território potiguar, e suas 

ocupações nos últimos 5 (cinco) anos vem resultando  na construção de alguns 

conjuntos habitacionais. No caso especifico do Jardim Progresso o MLB conseguiu a 

construção 130 unidades habitacionais, porém atualmente ainda há um déficit de 120 

moradias, que é justamente a parcela que representa os moradores que não obtiveram 

êxito na aquisição da casa própria. (DIARIO DE NATAL, 17 de jullho de 2011). 

Em contraste a constituição de comunidades pobres no Nossa Senhora, vemos 

que o bairro também dar espaço a constituição de conjuntos habitacionais. De fato, são 
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nesses conjuntos que a alocação dos serviços está mais bem disposta e situada, e ainda 

vemos que de certa forma há uma homogeneização no quesito classe socioeconômica, 

onde nesses conjuntos vemos uma maior disposição de classes médias, o que de fato 

gera uma percepção mais aguçada de elitização do local de moradia. Entre esses espaços 

de elites localizadas, esta o Parque dos Coqueiros. 

O surgimento do Parque dos Coqueiros se confunde com a fundação do bairro, 

pois em 1993 a legalização jurídica do Nossa Senhora da Apresentação se dava em 

virtude da construção desse conjunto, mesmo que os loteamentos já estivessem sendo 

povoados desde os anos 1970. 

O conjunto, construído em fins da década de 1980 seria mais um 

empreendimento da COHAB, porém logo passou a setores da iniciativa privada
6
. 

Tornando-nos a par da condição mais elitizada do conjunto em relação a disposição dos 

loteamentos, Guimarães (2004) nos expõem que o conjunto Parque dos Coqueiros 

inicialmente foi disponibilizado por setores mais específicos da sociedade potiguar, 

como militares das forças armadas. Depois foi ampliado para a população de um modo 

geral, porém sem deixar de atender aos critérios de “renda, emprego, estado civil e etc” 

(GUIMARÃES, 2004, p. 228). 

Muito diferente da maneira de ocupação dos loteamentos, o conjunto Parque dos 

Coqueiros estava inserido na lógica dos empreendimentos habitacionais do período, 

pois quando se deu a entrega das primeiras unidades habitacionais, o conjunto já 

disponha de um certo aparato infraestrutural (mesmo que ainda precário), garantindo 

assim a condição de “vantagem” de seus moradores em relação aos demais do bairro: 

No terreno, foram construídos também a estação elevatória da 

companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), que 

recebe águas da lagoa de Extremoz e a redistribui para quase toda a 

Zona Norte através da caixa d’água do próprio conjunto; o Hospital 

Maria Alice Fernandes, um prédio da empresa de Telecomunicações 

do Rio Grande do Norte (Telemar), a escola municipal Terezinha 

Paulino, a Escola Estadual Ana Julia Mousinho, e mais recentemente 

o posto policial. Está em fase de construção hoje duas lagoas para 

receber águas pluviais e servidas, um posto de saúde e mais uma 

escola pública. (GUIMARÃES, p. 228, 2004) 

                                                           
 

6
 Empresas envolvidas em sua construção: ECOCIL, A. AZEVEDO, FIMAC, EC-ENGENHARIA E 

CONSULTORIA E PROEX. In: GUIMARÃES, 2004.  
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Vemos como as condições de vida, e de acesso a moradia e a serviços de 

necessidade básica, se tornam diferenciadas dentro de um único bairro. A qualificação 

de periferia só pode ser levada em consideração a partir da relevância de sua 

fragmentação interna, onde os loteamentos são exemplos de espaços de pobreza, em 

contradição com os conjuntos habitacionais, que expressam  sinônimos de espaços cada 

vez mais elitizados. 

No que se refere ao quesito demográfico, o bairro Nossa Senhora passa por um 

crescimento generalizado. Porém o quadro nem sempre foi assim, pois durante as 

décadas iniciais de ocupação, o total populacional se resumia ao total de 1074 

habitantes. Essa pouca expressividade se deve ao fato da contextualização de ocupação 

da região administrativa norte, ou como bem atenta Silva (2003), até o inicio da década 

de 1980 a periferia norte não era de moradores, e sim de loteadores. Após 1980 

presenciamos uma explosão da construção de conjuntos habitacionais em toda a cidade 

de Natal, e vemos que os crescimentos significativos em termos populacionais do bairro 

esta situado entre a década de 1980 e 1990, crescimento este que é concomitante a 

construção do conjunto habitacional Parque dos Coqueiros, que passa a ter uma 

consolidação residencial posteriormente. 

Essa tendência de crescimento mostra também um aspecto interessante. Silva 

(2003) chama atenção para a peculiaridade do crescimento do bairro, pois isso é 

sintoma de que à “parte dos programas habitacionais do governo, o bairro estudado 

tornou-se a principal alternativa para moradia de baixa renda, na figura dos lotes 

individuais e autoconstrução da moradia.” (SILVA, 2003, p 158). 

Porém temos que levar em consideração que essa realidade encontra-se em 

processo de mudança, pois já é notável uma “elitização” de certos setores no interior do 

Nossa Senhora, se observarmos pelo padrão de moradias dispostos em algumas 

localidades. Esse fator torna o bairro ainda mais disposto em “pedaços”, basicamente 

em forma de enclaves territoriais que misturam riqueza e pobreza de sua população, ao 

passo que vemos o avanço paralelo de assentamentos irregulares (especialmente as 

favelas), mas também o despontar de casas de alto e médio padrão, conjuntos 

habitacionais e condomínios fechados verticais de pequeno porte. 

Como exemplo sintomático da modificação da paisagem urbana do bairro Nossa 

Senhora temos o loteamento Vale Dourado que vem chamando atenção nos últimos 

anos pelo seu caráter transitório. Consistindo como um dos primeiros loteamentos do 

Nossa Senhora da Apresentação, nos últimos 10 (dez) anos esse local vem passando por 
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um processo de transformações urbana no que se refere a disposição de serviços 

básicos, como posto de saúde, escolas, rede de pavimentação e base de policia 

comunitária. Essa mudança esta ligada aos investimentos em obras de melhorias 

empreendidas entre 2000 e 2010, principalmente com verbas oriundas do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, no qual entre 2007 e 2010 foram 

previstos uma aplicação de 110,8 milhões de reais, onde até 2010 75% das obras já 

haviam sido concluídas.  Ainda, de acordo com relatório do PAC (2010) essas obras 

objetivam promover uma “urbanização integrada no bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, envolvendo esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação e 

regularização fundiária.” (PAC, 2010, p. 138). 

As melhorias implementadas na região vem gerando uma valorização 

imobiliária, o que não tarda em afirmamos que empreendimentos de pequeno porte já 

são uma realidade concreta no loteamento. Aos poucos, a paisagem vai dando a 

conotação de um espaço de transição, se comportando como um loteamento que torna 

uma exceção em meio a regra da pobreza dos loteamentos. Dessa maneira, o Vale 

Dourado, torna-se um espaço de transição entre a dicotomia “riqueza” e pobreza, entre 

os conjuntos habitacionais e os loteamentos, o que vem a substanciar as contradições 

internas do bairro, contradições estas que se tornam violentas na medida em que vemos 

o germinar de percepções fragmentas a cerca do espaço de vivência, incluindo estigmas 

e preconceitos entre os próprios habitantes do Nossa Senhora da Apresentação. 

Considerações Finais 

O estudo tratado nesse artigo tem como centralidade de abordagem a periferia 

urbana como uma categoria analítica da segregação urbana, mais especificamente o 

bairro Nossa Senhora da Apresentação, localizado na Região Administrativa Norte da 

cidade de Natal. O tema Periferia, se constituindo como temática de ampla discussão 

acadêmica, envolvendo assim várias áreas do conhecimento, ainda nos apresenta 

obstáculos teórico-metodológicos a serem rompidos ou pelos menos melhor 

compreendidos, pois o assunto ainda nos remete ao embasamento de uma relação 

dicotômica, ou basicamente conflituosa, entre as duas grandes partes da cidade: o 

centro, porção dotada de ampla oferta de infraestrutura, onde as classes mais abastadas 

se concentram e modelam o espaço urbano de acordo com seus anseios; e a periferia, 

localidade majoritariamente formada por segmentos sociais mais pobres, onde os 

problemas – dos mais variados aspectos, como a oferta de infraestrutura precária, 
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serviços básicos públicos decadentes, presença de uma violência desencadeada 

principalmente entre sua população mais jovem e as oportunidades de emprego e 

educação a sua população são reduzidas – são fatores responsáveis pela modelação do 

espaço e estruturação da comunidade local. 

A partir do momento em que a pesquisa constata que o bairro em estudo é bem 

descrito pelo arsenal analítico da categoria Nova Periferia, esse fator nos permite 

concluir que: a) de fato, um olhar micro (do território e das relações sociais) mostra que 

o bairro é muito diversificado e os moradores “repetem” os padrões de segregação para 

o interior do bairro, corroborados por meio da ocupação estratégica do espaço; b) essas 

disparidades internas se constituem como um verdadeiro motor que alimenta, ou acirra, 

uma distinção entre os próprios moradores reforçando estigmas sociais existentes, que 

vem a construir processos negativos para a atuação de movimentos sociais locais, assim 

como também outras formas de ativismos.  
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BIBLIOTECA SOCIAL A INNOVADORA: EDUCAÇÃO LIBERTÁRIA E 

LEITURA COMO PRÁTICA EMANCIPATÓRIA 
 

Camila Queiroz Maciel1 

Este artigo é parte da pesquisa de mestrado, em andamento, que se propõe a se 

debruçar sobre a educação libertária e práticas de leitura encampadas pelo grupo editor 

do jornal anarquista A Plebe no período analisado (1917-1927), por meio das indicações 

de leitura, conferências, leituras comentadas e, de 1922 a 1924, da Bibliotheca Social A 

Innovadora, um espaço para consulta, troca, venda e difusão de livros, opúsculos, 

folhetos, postais e outros materiais, que se realiza não apenas fisicamente, mas por meio 

das páginas do jornal, com resenhas e anúncios de publicações, além de conferências e 

sessões de leitura comentada.  

Importa, para tanto, observar o que seria a formação de uma classe operária no 

Brasil, no início do século XX, no contexto de abolição da escravatura, proclamação da 

República, atuação de militantes socialistas e anarquistas, organização da imprensa 

anarquista no período, principalmente a que se liga ao movimento operário, buscando 

atuação de acordo com o sindicalismo revolucionário. A partir disso, compreender os 

contornos da Bibliotheca Social A Innovadora, entendendo-a a partir do autodidatismo, 

forte princípio anarquista, procedendo à análise de que leituras eram consideradas 

relevantes para a formação militante dos libertários e libertárias no Brasil no início do 

século XX, quais obras correspondiam à preocupação de autoformação dos militantes 

operários e do desenvolvimento de uma cultura operária, desde os textos teóricos do 

pensamento anarquista e socialista, até as publicações anticlericais, científicas, aos 

romances e à poesia que contribuíam para uma cultura humanista, racionalista, laica e 

anticapitalista. 

O jornal A Plebe dá continuidade ao jornal A Lanterna, de caráter 

especificamente anticlerical. A Plebe surge, pois, em 1917, no calor da greve geral que 

incendiava o eixo sul-sudeste do Brasil
2
. A onda de greves iniciou-se em São Paulo em 

                                                           
 

1
 Mestranda em História Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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 Ao que vimos – Rumo á Revolução Social. A Plebe, 9 jun. 1917. N. 1, p. 1. O novo periódico libertário se 

dizia fruto do “momento gravíssimo”, a greve geral de 1917, e se propunha a ser “éco permanente das 
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duas fábricas têxteis do Cotonifício Rodolfo Crespi e, obtendo a adesão dos servidores 

públicos, rapidamente se espalhou por toda a cidade, estendeu-se ao Rio de Janeiro e a 

outros estados, principalmente ao Rio Grande do Sul. Teve forte influência libertária, 

esta considerada por Lopreato como um fator que possibilitou a resistência popular: “A 

deflagração da Greve Geral em julho de 1917 se tornou possível graças ao trabalho de 

propaganda e de ação libertária desenvolvido pelos anarquistas, desde a virada do 

século, junto ao operariado paulistano”
3
. O funeral do anarquista espanhol José 

Martinez, morto em confronto com a polícia, levou uma multidão indignada às ruas. A 

carestia de vida e a crise dos gêneros alimentícios, vendidos a preços muito elevados, 

além das péssimas condições de trabalho, teriam sido, de modo geral, os fatores 

desencadeadores da greve. Também é deste período o surgimento das ligas operárias de 

bairro, uma forma organizacional que não congregava apenas anarquistas – embora 

houvesse a influência dos princípios libertários –, mas trabalhadores de um determinado 

bairro. Houve as ligas operárias do Cambuci, Bom Retiro, Braz, Vila Mariana e também 

no interior de São Paulo
4
.  

Editada em São Paulo, A Plebe geralmente apresentava-se em quatro páginas, 

que, às vezes, por problemas financeiros ou relativos à ofensiva do Estado, se reduziam 

a duas. A tiragem oscilou entre 9 e 10 mil exemplares. O jornal tinha seis colunas e 

havia uma divisão mais ou menos perene no que diz respeito à organização dos textos: 

primeira e segunda páginas, textos sobre conjuntura e pensamento anarquista; terceira 

página, dedicada ao movimento operário, e durante 1919 também à seção italiana La 

vocce dell’A Plebe; na quarta página, textos doutrinários ou notícias relativas à 

organização do jornal – questão financeira, locais de distribuição por todo o país, grupos 

de amigos d’A Plebe –, resenhas de livros recebidos ou que estão prestes a ser lançados, 

divulgação de outros jornais anarquistas, mundo afora, e o quadro da Bibliotheca Social 

A Innovadora, entre 1922 e 1924, com indicações de livros sobre anarquismo e temas 

afins, em português, espanhol e italiano. 

                                                                                                                                                                          
 

lamentações, dos protestos e do conclamar ameaçador dessa plebe immensa” e defender os valores da 
liberdade, justiça e igualdade. 
3
 LOPREATO, Christina Roquette. O Espírito da Revolta: a greve geral anarquista de 1917. São Paulo: 

Annablume, 2000. “A relação entre movimento operário e movimento anarquista, tema central desta 
pesquisa, é constitutiva do perfil de ambos, de sua identidade social e política”, aponta. 
4
 LOPREATO, Christina. Op. Cit.   
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A folha era distribuída por meio de assinaturas, venda avulsa e pacotes do 

periódico a menores preços, para organizações sociais. O jornal estava presente em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte como indicam as listas de 

“representantes d’A Plebe” e também as Legiões Amigos d’A Plebe, grupos 

constituídos em alguns estados para auxiliar na distribuição do jornal e realizar festivais 

para a sua manutenção. Com isso, o jornal criava em torno de si uma rede e acabava 

sendo, também, uma maneira de os grupos estabelecerem relações entre si.  

Dentre as questões que mais destaque tiveram estão as terríveis condições de 

trabalho
5
 – situação enfrentada por homens, mulheres e crianças –, a carestia da vida, 

incluindo aqui os altos preços dos gêneros alimentícios e do aluguel, a deportação dos 

militantes estrangeiros – o que rendeu várias campanhas de solidariedade –, questões 

relacionadas à “família proletária”, ao trabalho das mulheres e das crianças, à educação, 

à sexualidade, à prostituição. Como era continuação do jornal A Lanterna, foram 

publicados diversos textos de conteúdo anticlerical e havia ainda espaço para o cultivo 

da literatura social, teatro social – divulgação de peças teatrais de sindicalistas e 

anarquistas como o português Neno Vasco e os italianos Pietro Gori e Luigi Damiani 

(este último deportado do Brasil em 1920), dentre vários outros.  

Era o cotidiano nas vilas operárias, as greves, as reuniões das diversas 

organizações de classe; fazer a crítica aos “burgueses” e seus costumes, tidos como 

bizarros e imorais, geralmente associados à uma vida fácil e de orgias, na medida em 

que esbanjavam dinheiro e os operários sofriam péssimas condições de trabalho. A 

Plebe ironizava a ideia de “ordem” que a burguesia e a imprensa conservadora tentavam 

contrapor a uma estereotipada “desordem” promovida pelos anarquistas. 

Durante esta primeira fase do jornal (1917-1927), compreendida no recorte 

temporal da pesquisa, a repressão e a história do movimento operário e do movimento 

anarquista entrecruzam-se com a trajetória do periódico. Em 1919, por iniciativa de 

militantes anarquistas do Rio de Janeiro, cria-se o Partido Comunista Libertário. 

Denominou-se partido, mas em seu programa consta uma organização sem hierarquias e 
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fins eleitoreiros. Para Samis
6
, o partido vinha preencher uma lacuna organizativa “que 

não cessava de crescer com a ampliação das atividades de militantes libertários no meio 

operário”, partindo da necessidade de um núcleo que pudesse encaminhar ações 

anarquistas em diversos setores da sociedade.  

Em 1922, surge o Partido Comunista do Brasil, nos moldes dos outros partidos 

comunistas que estavam sendo fundados em todo o mundo, por influência da Revolução 

Russa. Um dos fundadores era o ex-anarquista e colaborador da Plebe, Astrogildo 

Pereira. Apesar das muitas disputas entre anarquistas e comunistas no movimento 

operário, chegando a episódios de agressão física, considera-se que, até a década de 

1930, a influência do Partido Comunista nos meios operários era reduzida.  

Além disso, a vaga de repressão que se impunha era fortíssima, somando-se às 

ações violentas da polícia, que invadia sedes de organizações operárias e furtava os 

pertences dos trabalhadores, torturava, espancava, punha a cavalaria para atacar até 

mesmo crianças, idosos e mulheres que ousassem lutar/protestar contra o sistema 

vigente. Além das edições da Lei Adolfo Gordo
7
, uma lei de imprensa, também da lavra 

do deputado, respaldou mais ainda as já comuns ações contra a imprensa anarquista ou 

operária. Os empastelamentos tornaram-se ainda mais frequentes e vários militantes 

foram presos na década de 1920. A colônia penal de Clevelândia, uma espécie de 

campo de concentração para presos políticos, em Oiapoque, para onde o governo Arthur 

Bernardes enviou militantes indesejáveis, trabalhadores desempregados, presos comuns, 

mendigos, meninos de rua e soldados rebeldes, recebeu cerca de mil pessoas
8
. Mais da 

metade não sobreviveu aos horrores da colônia, que só veio a ser de conhecimento 

público após o estado de sítio, no início de 1927. O anarquismo e o movimento operário 

no Brasil sofreram duras perdas e a imprensa libertária ocupou-se em denunciar o fato, 

ao passo que tentava reerguer a resistência.  

Um outro grande momento de desmobilização da classe operária aconteceu 

quando da criação do Ministério do Trabalho, em novembro de 1930. Grande parte dos 

sindicatos foi incorporada ao governo, excetuando-se os revolucionários. Estes 
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continuaram a resistência e a disputa ideológica até a instalação do Estado Novo, em 

1937, quando a repressão se intensificou de forma avassaladora, abolindo todos os 

sindicatos ditos “ilegais”. 

Não fossem os limites de um artigo, remontaria ao início do processo de 

industrialização no Brasil, à elaboração do pensamento socialista, em suas vertentes 

várias, às experiências de comunidades utópicas e ao começo do movimento anarquista 

no Brasil, pois é uma história que se conecta e se confunde, em vários momentos, à 

história do movimento operário, influenciado pelo sindicalismo revolucionário
9
.  

Sendo assim, é importante pensar a imprensa anarquista no Brasil e sua 

destacada qualidade como lugar social aglutinador e de propaganda libertária num 

contexto em que o movimento operário e o movimento anarquista pareciam imbricar-se 

por meio dos princípios do sindicalismo revolucionário (luta no terreno econômico, sem 

filiar-se a uma corrente política específica, contrapondo-se à democracia representativa, 

utilizando a ação direta como método e tendo em vista a Revolução Social).  

Para além da atuação no meio sindical, os grupos anarquistas prezavam pelo 

desenvolvimento de uma cultura proletária, para o que contribuíam com a promoção de 

um vigoroso teatro social, que se propunha a combinar arte e doutrina/pensamento 

social, bem como a existência de centros de estudo, de escolas racionalistas ou 

modernas, baseadas no pensamento e prática do espanhol Francisco Ferrer y Guardia, 

principalmente – como as que foram levadas a cabo em São Paulo, sob a direção de 

João Penteado, Florentino de Carvalho e Adelino de Pinho e a experiência da 

Universidade Popular d’Ensino Livre, no Rio de Janeiro, fundada por Elísio de 

Carvalho e outros militantes. Outras experiências aconteceram em Fortaleza, Petrópolis 

(em dois momentos distintos), Bauru, Porto Alegre, Belém do Pará e Rio de Janeiro
10

.  

Eram comuns também as sessões de cinema, os festivais organizados em 

solidariedade – a alguma publicação anarquista ou operária, militante preso/a, ou 

                                                           
 

9
 Sobre isto, ver GOMES, Angela de Castro. A Invenção do Trabalhismo. 3ª ed. Rio Janeiro: Editora FGV, 

2005. RODRIGUES, Edgar. Sindicalismo e Socialismo no Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Laemmert, 1969. 
DEMINICIS, Rafael B.; REIS FILHO, Daniel A. (orgs.). História do Anarquismo no Brasil. V. 1. Niterói: 
EdUFF: Rio de Janeiro: Mauad, 2006 e DEMINICIS, Rafael B.; ADDOR, Carlos Augusto. História do 
Anarquismo no Brasil. v. 2. Rio de Janeiro: Achiamé, 2009. SILVA, Jorge. O nascimento da organização 
sindical no Brasil e as primeiras lutas operárias (1890 - 1935). Disponível em: 
<http://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/o_nascimento%20_da_organizacao_sindical_no_brasil
_jorge_silva.pdf>. Acesso em jul. 2013. 
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alguma causa, como a luta antimilitarista –, conferências, bailes. O formato desses 

festivais voltava-se sempre à “família proletária”, com “baile familiar”, quermesses e 

pretendia unir a diversão ao momento de discutir as causas sociais, formular o 

conhecimento e a visão crítica de sociedade coletivamente, com debates, estando a 

palavra facultada aos “contraditores”, estimulando, assim, a contestação, a crítica 

construtiva.  

Em torno desses jornais, centros de estudos e cultura social, estão os grupos 

anarquistas.  Durante a primeira fase do jornal A Plebe (1917-1927) e, portanto, período 

em que se deu a experiência da Bibliotheca A Innovadora, alguns grupos eram: Centro 

Feminino Jovens Idealistas, Centro Libertário Terra Livre, Aliança Anarquista de São 

Paulo, Aliança Anarquista do Rio de Janeiro, Grupo Philodramatico "Cultura Moderna", 

Centro Juventude do Futuro, dentre vários outros.  

Importância da leitura para anarquistas e como se apresentam as práticas de 

leitura 

Em um período em que o Estado não garantia educação pública, os libertários 

criam escolas modernas, baseadas na educação racionalista do espanhol Francisco 

Ferrer, fuzilado em 1919. Porém, para além das escolas modernas, todos os espaços do 

movimento pretendiam constituir-se em espaços pedagógicos, desde a greve aos jornais 

e livros indicados para leituras. Como disse a militante Isabel Cerruti, uma dos editoras 

d’A Plebe e membro de Centro Feminino de Educação:  

Antes de tudo, e isso é o essencial, ela deve fazer uso do seu 

raciocínio para se despir dos vãos temores, dos tolos preconceitos e 

dos ridículos escrúpulos que lhe incutiu a falsa moral de Deus e da 

Pátria, para assim, obter o seu pensamento emancipado. Uma vez com 

o pensamento emancipado a mulher há de estudar, há de investigar a 

causa da sua escravidão social e há de, sem grande esforço, 

compreender que essa causa tem sua razão de ser nas cadeias do 

capitalismo que a prende ao homem constrangindo-a a mover-se com 

ele num circulo vicioso, num ambiente saturado de dôr e 

imoralidade.
11
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Ao observar a estratégia anarquista, a pesquisadora Angela de Castro Gomes 

destaca a combinação de luta política, por meio de greves, com educação libertária.  

Na verdade, para os anarquistas, a luta só se faria e, principalmente, a 

futura sociedade só se implantaria, se houvesse uma transformação 

profunda no homem trabalhador. O que o projeto anarquista almejava 

era uma revolução social e não apenas uma revolução política. Daí o 

privilégio da educação entendida como ampla formação cultural. O 

fato de terem sido os anarquistas os principais pioneiros em atividades 

como teatro, educação musical, práticas de leitura, criação de escolas e 

universidades populares não é casual. E, por esta razão, não é casual 

também que velhos militantes operários, anarquistas ou não, 

considerem até hoje que foi educando que os libertários mais 

contribuíram para a constituição da identidade da classe 

trabalhadora
12

. 

Apesar dos altos níveis de analfabetismo do período
13

, isso não implica que os 

indivíduos eram excluídos do discurso político, justamente graças a esses espaços 

coletivos de formação, como as conferências e reuniões para leitura. “Instituições” 

educacionais como a Escola Moderna, escolas operárias, escolas de sindicatos, como é o 

caso do Sindicato das Costureiras, entre outras, são exemplos, além de outros espaços 

mais informais, como salões de barbearia, ponto dos bondes, trens, cafés, livrarias, 

bancos das praças, tabernas, segundo depoimentos dos militantes
14

. 

Não é possível restringir-se apenas às páginas das indicações de leituras, pois é 

necessário voltar-se para o jornal como um todo e entender como as temáticas se 

conectam a essas leituras e à própria preocupação da educação libertária, do 

racionalismo apregoado pelo espanhol Francisco Ferrer e o autodidatismo tão caro aos 

anarquistas.  As resenhas de livros e conferências são interessantes para compor esse 

quadro da leitura anarquista no início do século XX, em São Paulo. 

Entendendo-se a imprensa não apenas por periódicos, mas por tudo que se 

imprime a partir do movimento anarquista e operário, dentro do esforço de formação 

dos militantes, essa categoria também se estende aos livros, opúsculos, folhetos. As 

                                                           
 

12
 Op. Cit. P. 87. 

13
 LOPREATO, Christina. Op. cit.   
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publicações do período visavam, de modo geral, à constituição de uma visão crítica de 

sociedade, que levaria à ação e construção da revolução social, da “Anarchia”: 

'A Plebe' é um jornal que divulga os ideaes de regeneração humana. 

Por todas as partes deste paiz, os trabalhadores acham-se na mais 

profunda ignorancia de seu destino, mas agora reapparece este jornal, 

que lhe póde cultivar o cérebro com ideias novas, tornando-os homens 

livres, emancipados, aptos para luctar em defeza da liberdade e da 

justiça. 

(...) 

Não nos esqueçamos do valor educativo da imprensa proletaria, da 

bibliotheca, obras sociologicas, da propaganda emancipadora do 

proletariado por meio de livros, opusculos e conferencias, porque, 

assim, fazemos com que as novas ideias nos conduzam para a cidade 

do amor, da paz, da liberdade, da fraternidade e da justiça
15

. 

Foot Hardman aborda, no livro Nem Pátria, nem Patrão, como a leitura aparece 

nos jornais anarquistas do início do século XX. Interesse contribuição para ajudar a 

pensar o que era essa imprensa, os autores-referência, as apropriações que se faziam do 

pensamento desses autores. Por exemplo, cita-se Erasmo Roterdam, com uma frase 

contra o alcoolismo. Obviamente, o filósofo não faz parte de uma tradição anarquista, 

seria até anacrônico, no entanto, a luta contra o alcoolismo era uma das bandeiras 

anarquistas, que entendiam ser esta uma das rotas de fuga dos operários, ao invés de 

partirem para o enfrentamento direto contra a ordem capitalista. 

O jornal é um mosaico de pequenas notas, frases de Nietzsche, 

Shakespeare, Rousseau, Matatesta, Guerra Junqueiro etc., compondo 

uma visão comum contra os poderes estabelecidos e autoritários, 

paladinos da vontade individual e de uma genérica aspiração à 

liberdade. Um certo iluminismo próprio das tradições do 

enciclopedismo francês do século XVIII informa ainda a erudição e o 

pensamento dos artigos anarquistas, especialmente nas matérias de 

fundo doutrinal. Também o positivismo e o evolucionismo de cunho 

naturalista do século XIX permeiam boa parte dos discursos
16

. 
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A Plebe publicou diversos poemas e contos, chegando a existir uma seção 

intitulada O conto do dia. Esses contos versavam sobre temáticas relacionadas à questão 

social, às condições de vida da classe trabalhadora, enfim, estavam ligados às temáticas 

abordadas no jornal.  Com relação à forma, às vezes representavam diálogos entre “o 

explorado” e “o explorador”, outras vezes o texto se assemelhava a uma fábula, com 

uma espécie de “moral da história”. Havia ainda diálogos em que alguém explicava a 

realidade, do ponto de vista libertário, a um interlocutor que fazia vários 

questionamentos, etc. 

  Durante o período d’A Plebe diária, em 1919, foi editada a coluna 

Palcos, telas e arenas, voltada para o teatro, o cinema e os circos. Eram escritas 

resenhas curtas e críticas de arte. As produções comerciais eram abordadas, criticando-

se o seu caráter pobre do ponto de vista do conteúdo e da forma. Também por esta 

época começou-se a publicar um folhetim, Como faremos a Revolução, por Emilio 

Pataud e Emilio Pouget, com tradução de Adelino de Pinho, diretor da Escola Moderna. 

O teatro social e a literatura, bem como os festivais para toda a família, com bailes, 

quermesses e conferências estão sendo considerados, nesta pesquisa, também como 

parte da educação libertária e de práticas de leituras, uma vez que, por exemplo, a peça 

de teatro social era impressa pelos grupos de teatro social, os festivais incluíam, na 

maioria das vezes, conferências que depois tornavam-se opúsculos ou eram relatadas no 

jornal.  

A notícia A Conferencia de D. Maria Lacerda de Moura na União dos Artífices 

em Calçados relata o evento em que a autora divulgou as ideias de seu livro A mulher é 

uma degenerada?, obra de 1924, em que rebate a opinião da médica Gina Lombroso –

partindo de preconceitos embasados na Biologia, Lombroso afirma que a mulher seria 

um ser degenerado, imperfeito. Segundo A Plebe, Maria Lacerda analisa a situação da 

mulher em geral  

(...) mostrando não só o egoismo do homem para com a mulher, como 

tambem lamentou o conceito que as proprias mulheres fazem do seu 

estado e que, como Gina Lombroso affirmou, faltando á mulher a 

espinha dorçal que só o homem possue, o papel della deve resumir-se 

em amar e ser amada, em achar a sua situação actual mais logica e 

normal, tirando della o maior partido possivel, a maior somma de 
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beneficios e de garantias, acabando por dizer que para escrever um 

livro tão banal, piegas e sentimental não precisava Gina Lombroso ter 

estudado para medica
17

.  

De importante contribuição para pensar estas práticas de leitura é também o 

trabalho da argentina Dora Barrancos, As "Leituras Comentadas": Um Dispositivo para 

a Formação da Consciência Contestatória entre 1914-1930
18

. A pesquisadora analisa a 

conjuntura da Argentina, contudo, observamos semelhanças, inclusive entre os autores 

citados e, de fato, havia uma boa comunicação entre militantes brasileiros e argentinos, 

como apontam os jornais. Ela descreve, baseando-se em entrevistas com militantes, 

como funcionavam as leituras comentadas: 

O dispositivo era bem simples: um "companheiro" de maior prática na 

leitura, idôneo em algumas dimensões essenciais do ideário 

anarquista, ainda que não necessariamente o melhor preparado, lia em 

voz alta seções de um livro previamente selecionado, para depois 

provocar a sua discussão. 

A eleição do texto devia ser feita anteriormente por algumas jornadas 

de debates, tarefa que, por uma razão de princípios, tampouco podia 

prescindir de um consenso, de acordo com a impressão que nos 

deixam alguns protagonistas. Conquanto não seja possível determinar 

o grau de democracia desta primeira etapa, não há dúvidas sobre o 

critério de "maioria absoluta" que os anarquistas praticavam, 

acostumados ao clima das assembleias para tomada de decisões. 

" Luz diaphana a esclarecer os cérebros dos povos”: Bibliotheca Social A 

Innovadora 

A pesquisa que está sendo empreendida se propõe a estudar os contornos da 

Bibliotheca Social A Innovadora, como fato social, entendendo-a a partir do 

autodidatismo, forte princípio anarquista. Procedendo à análise das indicações de livros 

da biblioteca, analisar que leituras eram consideradas relevantes para a formação 

militante dos libertários e libertárias no Brasil no início do século XX, quais obras 

correspondiam à preocupação de autoformação dos militantes operários e do 
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desenvolvimento de uma cultura operária, desde os textos teóricos do pensamento 

anarquista e socialista, até aos livros anticlericais, científicos, aos romances e à poesia 

que contribuíam para uma cultura humanista, racionalista, laica e anticapitalista. 

Observando a abordagem de E. P. Thompson
19

 acerca das leituras 

revolucionárias e autodidatismo é possível ter algumas chaves ao pensar-se que a 

consciência articulada do autodidata era sobretudo uma consciência política, que os 

trabalhadores aprendiam o “básico” e punham-se a aprender o que mais fosse por conta 

própria ou em grupo. E aqui a Bibliotheca pode ser entendida como um desses espaços 

de educação em grupo ou individual. “Assim, a partir de sua experiência própria e com 

o recurso à sua instrução errante e arduamente obtida, os trabalhadores formaram um 

quadro fundamentalmente político da organização da sociedade”, analisa.  

No Brasil, as bibliotecas foram aconselhadas aos sindicatos no 1º Congresso 

Operário Brasileiro, em 1906. Experiências que pareciam ser encaradas com seriedade, 

pois é raro um jornal que não indique livros, não fale de outros jornais, geralmente com 

o título “Nossa imprensa”, demonstrando não haver rivalidade, mas o interesse em uma 

articulação mediada/auxiliada por jornais. Logo na segunda edição do jornal A Plebe há 

um indício disso, na coluna dedicada à correspondência com os leitores, chamada 

Correio Plebeu. De 11 "recados", 4 referem-se à remessa de livros e folhetos, 

explicando que, com a mudança no caráter do jornal, que passara a ser A Plebe, o grupo 

editor suspendera por pouco tempo a remessa de livros, o que deveria retornar em 

breve: “Campinas - A.L. de Oliveira: Como vê, estamos de novo na brecha. Num 

próximos números iniciaremos a publicação da lista dos livros e folhetos”
20

. Certamente 

A Lanterna já continha esta lista de livros indicados e cuidava de sua distribuição. 

No desenvolver da pesquisa será observada a materialidade da leitura, 

inventariando preço, origem, subscrição de jornais, revistas, folhetos e livros. A partir 

desse inventário, apresentar uma série deverá ser apresentada e analisada. Apesar de 

haver um espaço dedicado à Bibliotheca na p. 4 d’A Plebe, observam-se ainda os 

pequenos anúncios de publicações nas outras páginas do periódico, bem como os relatos 

de leituras coletivas e resenhas de novos materiais. Para além disso, pensar no encontro 

autor, livro e leitor, na autoria que nos aponta o ideário anarquista e nas práticas 

emancipatórias de leitura, que contribuem para a formação do leitor e da 
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leitora/militante. Que leituras fortaleciam um determinado perfil de militância? 

Importante ter esta pergunta norteadora para identificar o significado de determinado 

texto para a prática libertária na São Paulo do início do século XX.  

As epígrafes também interessam, na medida em que indicam um amplo leque de 

leitura, não restringindo-se a pensadores anarquistas, mas apresentando autores diversos 

que, em algum momento, tocam em questões importantes para o grupo editor do jornal. 

Aparecem nomes como Erasmo de Roterdam, Santo Agostinho, George de Clemenceau, 

Rousseau, César de Paepe, socialista belga que foi do anarquismo ao marxismo. São 

frases em consonância com a ideologia anarquista, embora possam ter sido extraídas de 

um contexto bem específico dos pensadores, muitos não libertários, como estes que 

exemplificamos.  

Nesse sentido, Adelaide Gonçalves e Jorge Silva lembram, no livro A 

Bibliografia Libertária: O Anarquismo em Língua Portuguesa, que a bibliografia 

libertária não se constitui apenas de livros e folhetos escritos por anarquistas, mas 

incluem textos de pensadores considerados precursores das ideias libertárias, além de 

textos dos primórdios do socialismo, período em que a definição das correntes ainda 

não era clara, sendo as ideias mutualistas e internacionalistas partilhadas por socialistas 

de diferentes matizes. 

Na literatura social, por exemplo, figuram autores que abordam a questão social 

ou anticlericalismo, como Victor Hugo, Emile Zola, Balzac, Maximo Gorki, Henrik 

Ibsen, e os portugueses Guerra Junqueiro, Eça de Queiroz e Ferreira de Castro, para 

citar alguns. 

As edições de livros e, principalmente, opúsculos e panfletos, destinavam-se a 

divulgar, numa linguagem popular, as ideias libertárias. Produzidas por grupos 

anarquistas e sindicatos, não raro sua imprensa anuncia que todos estes opúsculos, bem 

como os que se devem seguir, são publicados por subscrição voluntária permanente. 

Os pesquisadores apontam ainda para a combinação entre militância e ofício de 

livreiro ou profissão e ofício informal de livreiro, o que parece ser o caso da Bibliotheca 

Social A Innovadora que, embora acolhida como um projeto coletivo do grupo editor 

d’A Plebe, está sob a responsabilidade expressa do anarquista Rodolpho Felippe, 

também administrador do jornal. 

Festival pró-A Innovadora 
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O Grupo Regeneração Social está organizando um festival cujo 

producto se destina a auxiliar o desenvolvimento da Bibliotheca Social 

‘A Innovadora’, excellente iniciativa do camarada Rodolpho Felippe, 

que um accidente no trabalho impede de continuar a trabalhar em seu 

officio.  

Essa festa já conta com a coadjuvação do Grupo Theatro Social, que 

iniciará a sua atividade com um bom drama social. 

O Grupo Regeneração Social conta com o apoio dos companheiros e 

sympathizantes para o bom êxito deste festival, promovido com um 

fim duplamente sympathico
21

. 

A biblioteca se realiza após alguns meses de conclamação aos leitores d’A Plebe. 

Sob o título A Innovadora ou antes disso, confundida com o jornal, disponibilizava não 

apenas folhetos e livros, mas também imagens, postais e quadros. Decidi centrar-me na 

biblioteca por entendê-la como um fato social relevante, que se materializou não apenas 

a partir de seu espaço físico, mas nas indicações de leituras, resenhas, correspondências 

(a seção Correio Plebeu, no jornal A Plebe, apresenta correspondências sobre a temática 

do jornal e também sobre os livros, folhetos etc), promoção de festivais que eram 

educativos e em prol da própria manutenção da biblioteca (outra seção importante é o 

Balancete, onde o jornal prestava contas dos festivais em benefício do periódico ou da 

Bibliotheca Social A Innovadora), com peças de teatro social, orquestra, baile e 

quermesse e as famosas conferências, muitas vezes publicadas em folhetos, em edições 

da Bibliotheca A Innovadora, a partir de subscrições, ou outros grupos libertários. 

Disponibilizam-se impressos em italiano, espanhol, português e alguns poucos 

títulos em alemão, editados por grupos do Rio do Grande do Sul. A maior parte são 

folhetos, opúsculos, muitas vezes fruto de alguma conferência, como é o caso de dois 

folhetos da Maria Lacerda de Moura bastante divulgados, A Fraternidade e a Escola e 

A Mulher Hodierna e o seu papel na sociedade actual e na formação da Civilisação 

futura, ambos editados pela União dos Trabalhadores Graphicos de São Paulo, que 

organizou as conferências das quais os folhetos se originam.  

O grupo editor da Bibliotheca preferia materiais mais simples e mais baratos, 

pois o objetivo era a difusão do pensamento anarquista. Eram livros sobre a doutrina 
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anarquista e socialista, experiências nacionais e internacionais do movimento, economia 

política, economia social, tecnologia nas sociedades modernas, questões femininas e a 

temática anticlerical. Apesar disso, havia espaço para títulos relacionados à sociologia, 

literatura, uma seção profissional e técnica e, dentro da preocupação higienista do 

período, a Biblioteca Medica Popolare. É possível comparar o preço dos livros/folhetos, 

por exemplo, com o preço do jornal e das aulas na Escola Moderna. A mensalidade do 

curso primário ou médio custava 4$000, enquanto a do curso "adiantado" custava 

5$000. Já os livros e folhetos variam entre $100 e 2$500. Outras comparações podem 

ser estabelecidas nas listas de solidariedade a grevistas/famílias de deportados, que 

trazem valores como aluguéis de salões para realizar eventos, valor da impressão total 

dos exemplares d'A Plebe etc. Esse pode ser um caminho interessante para pensar a 

produção desses materiais disponibilizados na Bibliotheca. 

 Em 1922 começa a experiência propriamente dita da Bibliotheca Social A 

Innovadora que, no entanto, não deve ser desmembrada de toda esse acúmulo de 

práticas de leitura nos anos anteriores. Neste ano, são apresentados 119 livros, divididos 

em três seções: Literatura e Sciencia, com 23 volumes bem diversos, desde o há muito 

indicado A escravidão da mulher, de J. Novicow, a Anatole France, Spencer e os 

brasileiros Gonçalves Dias, Alvares de Azevedo e Gustavo Barroso. 44 títulos que não 

estão agrupados em uma seção específica e sao os clássicos do anarquismo, como 

Kropotkin e Malatesta, além de O Capital, de Marx e alguns dos preferidos entre a 

literatura internacional, como Zola, Nietzche, Maximo Gorki e Tólstoi. Os livros 

anticlericais e sobre experiências de movimentos ou resistência À repressão também 

estão aqui. Por fim, há uma seção intitulada "Bibliotheca Profissional e Technica", com 

52 títulos bem diversos, tratando sobre engenharia, agricultura, eletricidade, telegrafia, 

fotografia etc – no entanto, esta seção não perdurou por muitos números. 
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VIVALDO COSTA: DE SEMENTE À “JERIMUM” 
 

Carla Arione de Oliveira Araújo
1
 

RESUMO: O presente artigo procura analisar a construção dos instrumentos 

simbólicos utilizados por Vivaldo Silvino da Costa enquanto político na micro-região 

potiguar pós-1972. Será feito uma Biografia Política, fugindo do tradicionalismo tão 

existente entre os textos escritos sobre política, expondo a vida pessoal e política de 

Vivaldo Costa sem enaltecer ou desvalorizar qualquer atitude do mesmo, 

desconstruindo a ideia de que o político é inocente. Através do método de História Oral 

e análises de monografias o artigo pode mostrar sua consolidação na política e seu 

empenho em demonstrar humildade e simplicidade e assim conquistar os seus eleitores, 

e principalmente a construção do símbolo “Papa-jerimum”, uma marca criada para se 

aproximar ainda mais do povo. Um líder carismático, um ótimo “marqueteiro”, com 

um discurso convincente em prol da pobreza conseguiu criar uma identidade para os 

seridoenses. 
 

Palavras-chave: Política; Vivaldo Costa; Instrumentos simbólicos; “Papa-jerimum”. 

 

INTRODUÇÃO 

O político Vivaldo Costa já foi estudado por muitos trabalhos acadêmicos, desde 

monografias até artigos científicos, mas em sua maioria Vivaldo Costa é tratado como 

um político modesto, com trajes simples, um homem que vive em função dos pobres e 

dos agricultores, que foi capaz de subir no lombo de um jumento e percorrer uma 

passeata. A escolha do tema veio através de interesse pessoal em estudar a História 

Política Norte-Riograndense, especificamente a que ainda existente na região 

seridoense, feita a partir da confiança e companheirismo. Já a escolha do título do artigo 

se explica com o conteúdo que foi trabalhado, de semente a Jerimum quer dizer que o 

artigo trabalha com as primeiras sementes que Vivaldo Costa plantou na sua vida e na 

sua carreira política, como os seus incentivadores e suas estratégias, até a construção da 

sua maior marca na região do Seridó que o personagem “Papa-Jerimum”. Desde sua 

primeira campanha política, em 1972, até os dias atuais, Vivaldo Costa lutou muito para 

ter o reconhecimento. De “médico dos pobres” até a construção do personagem “Papa-
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Jerimum”, muitos foram os símbolos que contribuíram para a ascensão de Vivaldo 

Costa na política, demonstrando para os seus eleitores que ele era igual ao povo. 
2
  

Para a construção do artigo sobre a biografia política de Vivaldo Costa foram 

utilizados como metodologia Fontes Orais e Análises de Monografias. Com a 

contemporaneidade surge à busca pelo passado, a busca pela memória. Essa memória 

que começa a ser utilizada como fonte a partir da Escola dos Annales que resgata as 

relações entre História e Memória, surgindo um novo setor para a historiografia, a 

História Oral. 
3
 A relação de história e memória está intimamente ligada à construção 

histórica e memorialística da localidade. Para auxílio na realização das entrevistas será 

utilizado o autor José de Assunção Barros com o texto História e memória – uma 

relação na confluência entre tempo e espaço. Empregando a metodologia de História 

Oral conseguimos fazer as entrevistas para a construção do artigo sobre a vida de 

Vivaldo Costa, tomando cuidado com o motivar ou estruturar um depoimento. Para a 

entrevista foi escolhido um dos maiores opositores de Vivaldo Costa que é Roberto 

Germano, d a entrevista do tipo temática ele pode em seu depoimento dizer o que 

achava da política do mesmo e sua história entre os dois que já foram aliados e hoje são 

oposição.  

 

A outra metodologia que compõe o artigo é a análise das monografias que já 

foram escritas sobre Vivaldo Costa. Para isso utilizamos como texto base para ajudar 

nas análises Operação Historiográfica de Michel de Certeau. As monografias 

encontradas foram escritas ainda de forma “tradicionalista”.
4
 A monografia “A ascensão 

dos Costas na Política seridoense: alguns aspectos”, de Francineide Alves de Lucena e 

Verônica Sueide Pereira Dantas, de (1994), é um texto que era para ter como foco a 

família Costa, mas ao longo da explanação isso fica em segundo plano, elas trabalham 

mais com a geografia e a economia seridoense, essa monografia faz uma análise bem 

sucinta sobre o próprio Vivaldo Costa, porém uma análise que podemos fazer bastante 
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problematização
5
. Já na monografia Da bonita ao governo do Estado “Papa-Jerimum”, 

nascimento de um símbolo, surgimento de uma paixão (1972-1994) de Iris Miranda de 

Oliveira, de 2008, percebe-se ao longo da leitura que a autora coloca o seu lado de 

admiradora política de Vivaldo Costa, não coloca nenhuma declaração de um opositor 

do mesmo só de seus eleitores, e durante a explanação ela se contradiz explicando os 

símbolos que Vivaldo utilizou na política. Esses trabalhos foram construídos 

positivamente, sem nenhum testemunho de oposição, foram escritos pelo lado bom da 

história. Isso tudo, surge uma indagação, Vivaldo pode até ser um homem simples, 

porém é um homem instruído e um homem de posses, possuindo assim o conhecimento 

daquilo que estava fazendo e os objetivos que queria alcançar. 

VIVALDO COSTA: DE SEMENTE À “JERIMUM” 

Para compormos uma biografia precisamos analisar como ao longo do tempo ela 

foi trabalhada e problematizada pelos historiadores. A biografia durante muito tempo 

foi vista como a superfície da História, como produções impessoais, onde o sujeito era 

trabalhado no total, sem individualidade. Hoje, com descrédito das totalizações, 

ressurge o interesse pelo individual, sendo agora renovada e repensada. Segundo de 

Francisca L. Nogueira de Azevedo Biografia e Gênero, a biografia é um lugar mais 

livre, com mais liberdade, que procura desenvolver pesquisas com pessoas que se 

destacaram em sua época. 
6
 A biografia mergulha na vida do personagem, que se situa 

além da vida pessoal do indivíduo a vida social, seus atos e fatos na sociedade. 

Como explicado, Para iniciarmos o artigo e assim construirmos a biografia 

política de Vivaldo Costa antes de tudo precisamos conhecer um pouco da sua trajetória 

de vida e da sua individualidade, do plantio das primeiras sementes na carreira pública, 

ou seja, conhecer seus investimentos e os seus colaboradores. Para construirmos essa 

trajetória, será feito a partir da análise da monografia Da bonita ao governo do Estado 

“Papa-Jerimum”, nascimento de um símbolo, surgimento de uma paixão (1972-1994) 

de Iris Miranda de Oliveira, de 2008, que conta tudo sobre a vida de Vivaldo. Vivaldo 

Silvino da Costa nasceu no dia 1º de novembro de 1939, na cidade de Jardim do Seridó 
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no Rio Grande do Norte, foi criado em uma família grande e com grande influência 

política na região. O patriarca da família tinha grandes amizades com políticos 

influentes na região seridoense, como o ex-governador do Rio Grande do Norte Dinarte 

Mariz. Aos 14 anos torna-se cabo eleitoral do candidato a prefeito de Caicó Milton 

Marinho, cadastrando os eleitores da região. Durante o período de Ditadura militar, 

Vivaldo Costa cursando medicina em Natal torna-se presidente do Diretório Acadêmico 

onde luta contra a repressão do governo e fica preso durante três dias. A família Costa 

entra diretamente na política, Rivaldo Costa lança-se candidato a prefeito de Caicó em 

1968, junto com Vivaldo ele começam a trabalhar em todas as regiões de Caicó, nas 

zonas rurais e urbanas.  

A Família Costa finalmente ganha sua primeira eleição, com uma diferença de 

68 votos, Rivaldo Costa, o então conhecido Dadá Costa torna-se prefeito de Caicó. 

Maria Isaura Queiroz explica o envolvimento de toda uma família como “cada membro 

da família domina uma área, mas como esta permanece unida; [...] neste caso quase 

todos os postos locais, médicos, tabeliões, juízes, algumas vezes padres e naturalmente 

deputados estão nas mãos de gente ao grupo familiar” 
7
, ou seja, a família Costa 

consegue colocar muitos dos seus familiares no poder público, sejam como funcionário, 

secretários, assessores, vereadores, deputados e prefeitos, e assim consegue dominar a 

região com vários representantes e o povo começar a perceber a difusão dos Costas e 

assim serem mais reconhecidos.
8
 

A monografia Da bonita ao governo do Estado “Papa-Jerimum”, nascimento de 

um símbolo, surgimento de uma paixão (1972-1994) de Iris Miranda explica toda a vida 

de Vivaldo Costa, porém deixa de lado a problematização, não encontramos nenhum 

embate entre a fonte estudada e conceitos trabalhados na academia. Então ao 

analisarmos essa obra podemos desconstruir alguns aspectos que a autora coloca, para 

isso seguimos o conceito de Certeau quando ele vai falar da Operação Historiográfica. 

A operação historiografia se faz a partir certas combinações de um lugar social, de 

práticas científicas e de uma escrita, que a partir dessas combinações e analises delas o 

historiador poderá organizar o seu espaço e escrever seu texto. Essas produções 
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precisam de um lugar social, político e cultural. O papel do historiador é desdobrar o 

passado, desconfiar e desnaturalizar. O historiador consegue transformar o seu meio e o 

seu material em utilitário, transforma em história produções sociais e culturais, 

informações primárias em grandes objetos de estudo. Na formação do seu projeto 

destrincha os problemas e preenche lacunas deixadas por outros historiadores, ou quem 

sabe ele próprio e constrói o seu projeto, e a escrita histórica esconde e mostra de 

acordo com o lugar em que foi escrito. 
9
 

A partir da Operação Historiográfica de Certeau é que podemos analisar as 

monografias existentes sobre Vivaldo Costa, problematizando suas atitudes e estratégias 

de Vivaldo Costa, preenchendo espaços que as outras autoras deixaram. O 

preenchimento de lacunas faz na execução do marketing político de Vivaldo, que desde 

sua primeira a campanha utiliza de marketing para ganhar o reconhecimento dos 

eleitores.   

Em 1972, Vivaldo Costa lança-se candidato a prefeito de Caicó/RN, com o 

apoio de Dinarte Mariz, agarra ao símbolo da bandeira vermelha do partido ARENA, 

para criar sua identidade na eleição. A bandeira vermelha até nos dias atuais ele ainda a 

defende, essa bandeira foi um dos seus principais marketings políticos. Iris Miranda fala 

desse bandeirismo de Vivaldo se torna o seu “Manto, uma forma de identidade” 
10

 

O marketing político é algo mais permanente. É quando o político 

eleito continua se dedicando ao marketing durante todo o exercício do 

mandato que conquistou, preocupando-se em sintonizar sua ação 

parlamentar ou atos administrativos [...] com os anseios dos 

eleitores.
11

  

Essa citação explica como Vivaldo constrói o seu marketing, seus slogans, 

personagens e discursos ultrapassam todas as campanhas. Ele sempre utiliza dos 

mesmos atributos e estratégias em suas campanhas. A primeira campanha de Vivaldo 

Costa foi contra um dos maiores nomes da política seridoense, Manoel Torres. Manoel 

já tinha sido Deputado Estadual por duas vezes. Vivaldo então se empenha a formar a 
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sua campanha buscando o apoio da população mais carente, demonstrando sentimento 

ao povo e fazendo discursos contra a pobreza. A campanha de 1972 é marcada por 

inúmeros comícios e tentativas de chamar a atenção dos eleitores. Vivaldo Costa na 

passeata do agricultor sobe no lombo de um jumento e a acompanha toda desse modo.   

Com uma linguagem fácil, identificada com as pessoas simples de 

Caicó/RN fazia de Vivaldo um político diferente. A empatia que tinha 

com o povo, a identificação, seja na sua forma de andar simples, 

chapéu e sandálias de couro, no meio das pessoas, na feira, 

conversando, estando tão acessível, criou esse laço, esse vínculo que 

perdura até os dias atuais. [...] Vivaldo continua a criar referências 

com um marketing simples, naturas, mais poderoso, semeando a 

semente da boa nova, das possibilidades, da fé no novo, e é assim que 

segue Vivaldo, buscando o contato com o povo com as multidões.12 

Essas atitudes que são expostas na monografia de Iris Miranda de Vivaldo junto 

com o povo podem perceber que são atitudes que se encaixam com o conceito de 

populismo. Trabalhar com política requer muitos cuidados ao tentar expor a postura de 

um político diante da sociedade, pois existe uma grande tendência em distribuir o 

conceito de populista a todos os políticos que com uma boa retórica consegue convencer 

o povo para ser votado, que não cumprem nenhuma promessa de eleição e que o povo 

não sabe votar. Ângela de Castro Gomes que isso é um tendência ao longo dos anos na 

política brasileira, as pessoas conceituarem populista todas as políticas de oposição a 

própria. 
13

 

Ela vai definir como populismo o conjunto de três condições fundamentais. A 

primeira é que o populismo seria uma política de massas, onde os proletariados se 

envolvem na política, mas esse proletariado não participa do populismo como classe, 

eles não se identificam como classe. A segunda é quando a classe dirigente perde suas 

representatividades e o poder no Estado e precisa conquistar o apoio das classes baixas. 

E terceira e última, a que ligam todas as outras e define o conceito populismo, é o 

“surgimento do líder populista, do homem carregado de carisma, capaz de mobilizar as 
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massas e empolgar o poder”.
14

 Para exemplificar melhor, Iris Miranda define as atitudes 

de Vivaldo como simples e um homem acessível. 

Um exemplo de líder populista é Vivaldo Costa, que consegue movimentar as 

massas populares com o seu carisma no cenário político, seja nas zonas rurais e urbanas, 

e também é um líder carismático, que se aproxima do povo e valoriza os elementos 

regionais, organizando suas atitudes e símbolos e construindo um marketing político e 

assim conseguir apoio popular que garantam seus interesses e os interesses dos seus 

eleitores. 
15

  

Apesar das inúmeras investidas de Vivaldo Costa tentar ganhar a eleição, de 

subir no lombo de um jumento em uma passeata, de criar a passeata do agricultor e os 

investimentos na saúde, ele perde numa margem de 75 votos a menos para Manoel 

Torres. Porém, essa derrota não o faz desistir de conseguir o cargo de político em 1974, 

se lança como Deputado Estadual e consegue se eleger com o segundo mais votado do 

Rio Grande do Norte e se reelege por mais duas vezes. Em 1990 torna-se vice-

governador junto com o governador José Agripino, mas José Agripino renuncia do 

cargo para lançar-se como senador e durantes alguns meses Vivaldo é governador. 

Enfim, 1996 torna-se prefeito de Caicó, mas por suas várias desistências e renúncias não 

consegue ganhar a campanha seguinte para prefeito perdendo para Roberto Medeiros 

Germano. De 2002 até a atualidade Vivaldo foi eleito e reeleito como Deputado 

Estadual. 

Durante todas essas campanhas umas das principais estratégias de Vivaldo Costa 

foi o envolvimento da política e a saúde. Como dito antes, Vivaldo é formado em 

medicina, e isso contribui muito para ele se envolver com as camadas mais pobres da 

região seridoense. Seu envolvimento com a saúde contribuiu para a formação do seu 

discurso. “É interessante observar em Vivaldo Costa a coincidência entre o início da 

medicina e sua entrada na política partidária. Daí, ser reveladora em seus discursos de 

campanha a utilização do binômio Saúde/Pobreza, para montar a principal base de sua 

ação política.” 
16
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O médico pediatra bem sucedido, vindo recentemente da capital com 

intenções de enveredar na carreira pública, passa agora a ser visto 

como médico dos pobres. [...] Estar disponível próximo a essa gente, 

foram circunstâncias que fizeram do pediatra e aspirante a político 

Vivaldo Costa o médico do povo. Se gestos assim têm o claro intuito 

de buscar notoriedade, reconhecimento. Se há troca com interesses 

bem definidos, pouco importa ao povo que busca e quer tão pouco.
17

  

Percebemos onde está um grande ponto de interesse de Vivaldo com o uso da 

medicina ele consegue movimentar a massa. Através de iniciativas próprias, consultava 

as pessoas de casa em casa entregava remédios e distribuía consultas.
18

 Construiu o 

Hospital psiquiátrico Hilton Marinho, a casa da Mãe Pobre onde fazia consultas nos 

bairros mais pobres da cidade para pessoas sem condições de pagar uma consulta e 

conseguiu ser o diretor do Hospital do Seridó. Foram nessas pessoas pobres e enfermas 

que Vivaldo percebeu a possibilidade de trabalhar suas estratégias, a população pobre 

sem condições de vida e sofridas, seria uma grande oportunidade de Vivaldo ganhar o 

carinho e admiração dos mais acometidos. 

A maneira de fazer política de Vivaldo ta atrasada, porque ainda e 

aquela questão do clientelismo, de fazer consulta, de dar o remédio, 

como um favor grande para a população, um favor grande aquela 

pessoa que levou o filho para se consultar.
 
(GERMANO, 2013) 

O senhor Roberto Germano explica que esse tipo de política que Vivaldo exerce 

é atrasada, pois para ele o político tem que mostra trabalho onde todos ganham com 

isso, fazendo obras e trazendo inovações, como ele mesmo diz Vivaldo não procura se 

modernizar. Trazer melhorias para o presente e o futuro, com modernizações na área da 

educação e da saúde. Segundo ele, Vivaldo Costa precisa se reciclar.
19

  

Além da prática do uso da saúde em prol dos interesses pessoais, percebemos 

outra prática de Vivaldo durante suas campanhas e seu dia-a-dia junto com o povo, o de 

conviver junto com a população. Vivaldo Costa outra forma que ele percebeu de chegar 

o mais próximo do povo, seria de conviver no dia-a-dia com eles, de ir à feira e 
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conversar com as pessoas, de receitar as pessoas na rua, de entrar nas casas, essas 

atitudes.
20

 É o que designa de Cultura política que são o conjunto de crenças e valores 

políticos na sociedade. É considerado a postura do cidadão e o seu grau de confiança em 

um determinado político. Os estudos sobre cultura política na história foram retomados 

para tentar explicar as atitudes, a construção dos símbolos políticos e o comportamento 

individual e coletivo diante da sociedade.
21

 Como Ângela de Castro Gomes mesmo diz 

que a cultura política é “um sistema de representações, complexo e heterogêneo” 
22

, 

mas capaz de identificar as atitudes de um grupo em determinada realidade social. Essa 

cultura política é o que acontece com a política de Vivaldo Costa onde suas atitudes e 

seus valores são consumidos pelos seus eleitores, chegando a ser tratado como alguém 

da família. 

[...] Vivaldo chegava lá em casa e gritava pra minha mãe. Cadê o café 

comadri? Entrava, sentava, tomando café numa caneca, ficava ali, 

conversava com meu pai, João Coló. Ficava falando da saúde do povo 

da nossa cidade. Mamãe, dizia que depois que Doutor Vivaldo botou a 

mão na saúde de Caicó/RN melhorou muito. Tinha mais hospital. Era 

mais fácil pra nós que era pobre e não tinha condição.
23

 

Isso percebendo a cultura política existente entre os eleitores e o político. 

Vivaldo ser tratado como um familiar e amigo, de sentar e tomar um café em uma 

residência popular. Os eleitores de Vivaldo Costa dividem com ele seus problemas 

individuais ou coletivos, e tornando-se a parte principal de seu governo. Vivaldo Costa 

faz de tudo o possível do marketing para ganhar uma eleição, usa de táticas e estratégias 

para conseguir os seus objetivos.  

Se já sabemos como foi plantada e regada às primeiras sementes de Vivaldo 

Costa na política agora precisamos saber como essa semente virou fruto, ou seja, como 

essa semente cresceu e virou o “Papa-Jerimum”, seu maior logo, sua maior marca.  O 

termo “Papa-Jerimum” até hoje ainda é discutido a sua criação ou formação. Para 
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Câmara Cascudo “Papa-jerimum” veio através de que o governador da Capitania do Rio 

Grande mandou fazer roçados para pagar os seus funcionários com Jerimum, daí o 

termo dado aos potiguares de “papa-jerimum”.
24

 O senhor Roberto Germano já declara 

como Vivaldo em um de suas visitas rurais conversou com um sábio em Ouro Branco, e 

ele o indicou que fizesse um personagem político e colocasse o nome de “Papa-

Jerimum”, pois todo potiguar é “papa-jerimum”, que ele se sairia muito bem nas suas 

campanhas, e foi isso que Vivaldo Costa fez.
25

 Porém, o que foi feito é que Vivaldo 

soube agarrar esse personagem com unhas e dentes, e levando esse nome para onde vai 

e discursa. 

Para um símbolo ser forte ele precisa ser simples e de fácil acesso.
26

 É o que 

encontramos na construção dos símbolos de Vivaldo Costa principalmente o símbolo 

“Papa-Jerimum”. Esse símbolo consegue unir aspectos regionalistas e tão existentes no 

dia-dia do nordestino. Vivaldo sai marcando as cidades da região do Seridó com a sua 

marca “Papa-Jerimum”, constroem pontos de ônibus nem quase todas as cidades em 

formato de jerimum.
27

Percebemos outra estratégia, por ser um lugar com alvo 

específico, no ponto de ônibus muitos dos o usam são pessoas com pouco poder 

aquisitivo, essas pessoas são o principal alvo de Vivaldo Costa.  

Muitos são os vetores que possam apontar os caminhos para a acessão, 

para o reconhecimento. Basta saber usá-lo no momento oportuno. 

Vivaldo costa consegue bem essas possibilidades, sempre presente, 

nos cotidianos e nos problemas do povo caicoense, sendo sempre um 

ser singular, mostrando isso em seus gestos de um homem ligados a 

terra, a sua gente, sensível aos problemas das comunidades carentes.
28

  

Essa citação de Iris mesmo explica como são as estratégias de Vivaldo, onde 

eles não são espontâneos e sim só os usa em momentos oportunos. Deixando sua marca 

em todos os lugares que acha possível para conseguir o seu reconhecimento. O 

Marketing de Vivaldo foi sempre sua grande arma nas campanhas políticas e o principal 
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meio de Vivaldo conseguir eleitores. Percebemos então como sua marca “Papa-

Jerimum” ganha notoriedade na região seridoense. Vivaldo propaga essa marca em seus 

carros, o então conhecido “papa-móvel”, nos monumento como dito antes as paradas de 

ônibus; seu lado forte de até hoje ainda lutar em nome da bandeira vermelha, que era 

utilizada pelo antigo partido Arena, do seu mentor Dinarte Mariz, em seus comícios são 

tomados pela bandeira vermelha, mesmo quando Vivaldo Costa segue outra legenda.  

O símbolo, o slogan e o jingle são os três principais recursos das 

propagandas, dando vida, personalidade e individualização a uma 

campanha. Assim, são considerados os mais importantes meios. À 

disposição do candidato para garantir a unidade e o grau de 

memorização da campanha.
29

 

Vivaldo consegue utilizar de todos os artifícios que um político pode ter para 

ganhar eleitores sabia utilizar do marketing em momento oportuno e conveniente, tanto 

nas ruas como em outras regiões Vivaldo contínua com a sua mesma forma de fazer 

política. Segundo o senhor Roberto Germano, Vivaldo Costa é um político que ganha e 

conquista votos através de favores, do mandar um abraço e tratar as pessoas como se 

fosse um dele.
30

 As estratégias tende a trazer o convencimento e o voto dos eleitores, 

Vivaldo é mais um político populista, que tem como principal característica o 

movimentos de massas populares no cenário político e também é marcado por líderes 

carismáticos, com a aproximação do povo e a valorização de elementos regionais 

conseguiu apoio popular garantindo seus interesses e os interesses dos seus eleitores. 
31

 

Vivaldo é um político que sabe utilizar dos seus símbolos em momento adequados, os 

constroem da maneira que possa conquistar e ganhar o povo da região seridoense; sua 

política tem sempre como alvo a massa da região, seja nos seus discursos, no seu 

carisma passado para o povo, suas obras de governo, o uso da saúde para chegar o mais 

próximo do povo, e o seu personagem “Papa-Jerimum”, sendo simples e de cunho 

regionalista, Vivaldo consegue utilizar de todas essas estratégias para ganhar e 

conquistar os seus eleitores.  
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Considerações Finais 

As práticas sociais utilizadas por Vivaldo Costa o possibilitam ganhar 

notoriedade. O político Vivaldo Costa utiliza da memória para se aproximar e 

sensibilizar o povo, principalmente na utilização da memória para demonstrar o amor a 

sua terra, que foi um homem que sofreu com a seca e que conhece as dificuldades 

vividas por um sertanejo. O seu carisma, a sua gestualidade, os monumentos criados por 

ele com o seu logotipo do Jerimum, a construção desses símbolos foram feitas para 

encontrar artifícios e meios para permanecerem, fixar e aproximar um político do seu 

povo.
32

 Para Iris Miranda esse comportamento era ideal para lutar pelo povo. 
33

  

Isso tudo é marketing político, porque são técnicas e atitudes voltadas para o 

ambiente político que se dirija estreitar relações e conceber trocas mútuas entre um 

político e os seus eleitores. O marketing político se desenvolve para conquistar a 

simpatia do povo, que pode ser feita através das propagandas e publicidade política.
34

  

Os personagens políticos são criados para se aproximar e conquistar o povo, no 

caso de Vivaldo Costa foi criado o personagem “Papa Jerimum”, ajudando a massificar 

e popularizar ainda mais a sua carreira política, conquistando e ganhando o povo com 

um símbolo que tenta demonstrar simplicidade e regionalismo, com isso conseguir se 

legitimar no poder. Os símbolos que Vivaldo Costa cria é estratégias, táticas e contorno 

de dificuldade o possibilitando criar e fazer o cidadão acreditar nas suas ações. Vivaldo 

utiliza do seu dom de marketeiro, do dom da palavra de apoio e convencimento par 

conseguir acertar o seu alvo, o povo. A construção de um político e os seus símbolos, 

como a utilização de atitudes simples e naturais são estratégias para alcançar e ganhar 

eleitores.  
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HISTÓRIA E MÚSICA: UM DIÁLOGO COM ENSINO DE HISTÓRIA 
 

ANA CARLA DE M. TRINDADE
1
 

 

RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo problematizar a utilização da música 

como fonte histórica na sala de aula, partindo de um diálogo entre teoria e prática das 

possibilidades de utilização desse objeto no espaço escolar. Deste modo, analisaremos 

a música como fonte histórica, refletindo sobre a sua contribuição de mediadora na 

construção da consciência histórica dos alunos dos níveis de ensino fundamental e 

médio, facilitando o diálogo professor e aluno, e o próprio processo do ensino-

aprendizagem. Dialogaremos com a historiografia do ensino de história e estudiosos 

que trabalham a relação história e música, finalizando com a prática dessa discussão 

na sala de aula, por meio das intervenções\aulas aplicadas em uma escola pública da 

cidade de Caicó-RN onde desenvolvemos atividades do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de História.  
 

PALAVRA-CHAVE: Ensino de história, Música, Consciência histórica.  

                                                                                                                                                                                                

Um breve diálogo com o ensino de História  

O ensino de História passou/passa por inúmeras mudanças no que diz respeito à 

prática docente e ao “fazer histórico” no ambiente escolar, principalmente depois da 

década de 1970, o que exigiu do professor dessa disciplina uma renovação na sua 

prática pedagógica e no “fazer histórico” ensinado na sala de aula. A esse respeito, 

Pinsky e Pinsky acreditam que “é necessário, portanto, que o ensino de História seja 

revalorizado e que os professores dessa disciplina conscientizem-se de sua 

responsabilidade social perante os alunos” (PINSKY e PINSKY , 2002, p.22).  

Nesse sentido, em várias partes do mundo, estudiosos têm se preocupado com a 

prática do ensino de História no espaço escolar. Teorias como a do historiador 

contemporâneo Jörn Rüsen são traduzidas e discutidas no Brasil, servindo de referência 

quase que obrigatória para as pesquisas referentes ao ensino de História. Rüsen discute 
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a aplicação da didática da História e a construção da consciência histórica, as quais, 

segundo ele, têm suas origens na ação/orientação humana no tempo. Luís Fernando 

Cerri, no artigo “O Historiador na reflexão didática”, problematiza, com base em 

Bergmann e Rüsen, a importância da aplicação da didática da História, permitindo 

refletir sobre ela, pois, segundo ele:  

Faz parte da reflexão didática da História, portanto, conhecer e 

aprofundar-se no contexto cultural no qual o ensino e a aprendizagem 

se dão, e pensar em formas produtivas de relacionar-se com ele. O 

inverso disso é algo em que temos larga experiência: a ilusão de que o 

ensino de História nas escolas é um processo de simplificação e 

transmissão de conhecimento a recipientes vazios. Nessa ilusão, o 

complemento é a perplexidade, quando constatamos que os alunos não 

aprendem História ou a assimilam com uma plêiade de “distorções” 

(CERRI, 2013, p. 43). 

Cabe ao professor, portanto, problematizar os fatos históricos, encontrando 

meios que possibilitem a discussão dos conteúdos propostos inseridos na cultura 

escolar. Com base nos debates historiográficos acerca do ensino de História, 

observamos que estes nos apontam inúmeras fontes documentais utilizadas como 

importantes recursos didático-metodológicos no processo de ensino-aprendizagem de 

História, como: imagens, fotografias, músicas, dentre outros. A música, por sua vez, 

tratada como documento histórico e recurso didático- metodológico, está ganhando 

destaque e espaço na sala de aula.   

Desse modo, este trabalho tem por objetivo problematizar as possibilidades de 

utilização desse objeto no espaço escolar, mostrando a importância/utilidade da música 

como documento/fonte histórica e recurso didático-metodológico para o ensino de 

História. A música auxilia na compreensão dos conteúdos históricos e exerce papel de 

interlocutora no diálogo professor-aluno, contribuindo como mediadora da construção 

da consciência histórica dos educandos, uma vez que, por meio dela, é possível fazer 

análises/reflexões do momento histórico estudado, levando os alunos a compreenderem, 

conforme defende Rüsen, suas “ações no tempo”. 

 Temos como base teórico-metodológica o conceito de evidência de 

Rosalyn Ashby, o conceito de consciência histórica do historiador alemão Rüsen, os 

estudos sobre documento histórico dos franceses Jacques Le Goff e Henri-Irénnée 

Marrou, as pesquisas que problematizam as fontes históricas na sala de aula, de Circe 
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Bittencourt e Katia Abud, bem como o trabalho sobre a relação entre história e música, 

de Marcos Napolitano e José Vinci de Moraes. Por fim, apresentaremos, neste estudo, a 

prática docente na sala de aula, realizada por meio de duas oficinas aplicadas no Centro 

Educacional José Augusto, localizado na cidade de Caicó-RN, o que somente foi 

possível devido às atividades do programa de iniciação à docência na área de História – 

PIBID. 

A música como fonte histórica e didático-metodológica 

Para trabalharmos a música enquanto documento histórico na sala de aula, 

tomamos como base o conceito de evidência de Rosalyn Ashby. Segundo a autora, “a 

evidência histórica situa-se entre o que o passado deixou para trás (as fontes dos 

historiadores) e o que reivindicamos do passado (narrativas ou interpretações 

históricas)” (ASHBY, 2003, p.42, apud, Medeiros, 2007, 198). Sendo assim, o conceito 

de evidência “Encoraja o uso de vários tipos de materiais que o passado deixou para 

trás, a fazer e a responder a questões que visam interrogar e avaliar fontes em relação a 

investigações particulares e no contexto da sociedade que as produziu” (ASHBY, 2001, 

p. 37-58, apud, ABUD, 2005, p.312). 

  

Corroboramos também o pensamento dos franceses Le Goff e Marrou sobre o 

que constitui um documento histórico. Segundo Le Goff, “o documento é monumento, 

resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, voluntariamente ou 

involuntariamente, determinada imagem de si próprias ” (LE GOFF, p.102, apud, 

KORNIS, 1992, p.38). Para Henri-Irénnée Marrou, “Constitui um documento toda fonte 

de informação de que o espírito do historiador sabe extrair alguma coisa para o 

conhecimento do passado humano, considerado sob o ângulo da questão que lhe foi 

proposta” (MARROU, 1978, p. 62 apud, Navarrete, 2008, p.20). 

Logo, ao se analisar a música como evidência do seu tempo, conforme Ashby, 

trabalhando-a como fonte histórica, é possível construir uma narrativa de determinado 

contexto social no qual o compositor/intérprete estava inserido, pois, voluntária ou 

involuntariamente, este recebeu influência do meio social ao qual pertencia, refletindo 

em composições sobre sentimento/fatos de seu tempo; “neste caso, a utilização da 

música como fonte documental, tratada como evidência, favorece a cognição histórica 

no sentido do desenvolvimento de inferências pelos educandos, quando esses 
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conseguem imaginar como pensavam e viviam as pessoas em outros tempos e lugares” 

(PRADO, 2009, p. 06). 

 

Segundo Circe Bittencourt, “a música tem-se tornado objeto de pesquisa de 

historiadores muito recentemente e tem sido utilizada como material didático com certa 

frequência nas aulas de História” (BITTENCOURT, 2011, p.378). Estudos na área nos 

alertam sobre a importância e os cuidados que devemos ter com o uso dessas fontes 

enquanto documento. Bittencourt, no livro Ensino de História: fundamentos e métodos, 

especificamente no capítulo “Usos didáticos de documentos”, traz uma discussão acerca 

da importância da prática dessas fontes na sala de aula como intermediadora do 

processo de ensino-aprendizagem, bem como ressalta que “é preciso ter cuidado para 

que os documentos forneçam informações claras, de acordo com os conceitos 

explorados, e não tornem difícil a compreensão das informações” (BITTENCOURT, 

2011, p.330). A esse respeito, continua:  

As fontes históricas em sala de aula são utilizadas diferentemente. Os 

jovens e as crianças estão “aprendendo História” e não dominam o 

contexto histórico em que o documento foi produzido, o que exige 

sempre a atenção no momento propício de introduzi-lo como material 

didático (BITTENCOURT, 2011, p.329). 

De tal modo, cabe ao professor selecionar e problematizar o documento, nesse 

caso, a música, de forma clara e objetiva na sala de aula, fazendo com que os educandos 

participem do “fazer histórico”, colocando-se como sujeitos ativos desse processo. O 

educador deve se preocupar não somente em discutir a música como reflexão da letra, 

mas também ousar se aprofundar, junto com o aluno, do universo cultural em que as 

canções foram produzidas, trabalhando a melodia, a letra e o lugar social do compositor. 

Segundo Marcos Napolitano, muitos ainda analisam “‘letra’ separada da ‘música’, 

‘contexto’ separado da ‘obra’, ‘autor’ separado da ‘sociedade’, ‘estética’ separada de 

‘ideologia’” (NAPOLITANO, 2005, p. 08), o que dificulta, muitas vezes, a 

interpretação/contextualização histórica dos fatos. Nesse sentido, Moraes afirma: 

A música, além de seu estado de imaterialidade, atinge os sentidos do 

receptor, estando, portanto, fundamentalmente no universo da 

sensibilidade. Por tratar-se de um material marcado por objetivos 

essencialmente estéticos e artísticos, destinados à fruição pessoal e/ou 

coletiva, a canção também assume inevitavelmente a singularidade e 
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características especiais próprias do autor e de seu universo cultural 

(MORAES, 2000, p. 211). 

Sendo assim, a música, por si só, ocupa um espaço imaterial e material no 

universo cultural do qual fazemos parte. Presente em nosso cotidiano, reflete os 

sentimentos e as ideologias que nos permeiam, servindo como mediadora de nossas 

emoções, que são traduzidas em seu universo complexo de sons, vozes e ritmos, 

transformando-se em trilhas sonoras das nossas histórias cotidianas, passadas e futuras.  

Várias pesquisas estão/foram feitas considerando-se a música como fonte 

documental para analisar determinados períodos da História, por exemplo: o período 

militar brasileiro (1964-1985), que é bastante trabalhado pelos professores e 

historiadores por meio de músicas da época, principalmente as chamadas músicas de 

protestos, através das quais é possível fazer uma reflexão acerca das transformações 

acontecidas no país, analisando a participação da massa populacional frente à repressão 

vivida, assim como as ideologias presentes naquele contexto histórico. Assim, letras 

como Cálice, Apesar de você, Pra não dizer que não falei das flores, de artistas como 

Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, dentre outros, são bastante 

expressivas para entender a participação popular frente à ditadura militar no Brasil. 

Desse modo, a utilização da música enquanto fonte documental possibilita ao educando 

ampliar sua visão dos fatos, bem como projetar suas ações no tempo.  

O historiador brasileiro Marcos Napolitano afirma que “a música popular 

brasileira tem um lugar sociogeográfico que seria tanto mais autêntica e legítima 

quando mais fiel a esse passado” (NAPOLITANO, 2003, p. 54). Sobre a relação entre 

história do Brasil e música, o autor afirma: 

A música [...] ocupa no Brasil um lugar privilegiado na historiografia 

sociocultural, lugar de mediações, fusões, encontro de diversas etnias, 

classes e regiões que formam o nosso grande mosaico nacional [...] 

arrisco dizer que o Brasil, sem dúvida [...], é um lugar privilegiado não 

apenas para ouvir a música, mas também para pensar a música 

(NAPOLITANO, 2003, p. 07). 

Diante disso, podemos questionar: como pensar a música na sala de aula? Quais 

são as maneiras e as dificuldades encontradas? Como sabemos, ouvir música, na 

maioria das vezes, é um momento de prazer, descontração, relaxamento, sem a 

pretensão de analisá-la, mas sentindo a emoção do momento e deixando-nos levar por 

ela. Contudo, Circe Bittencourt afirma que esse prazer/diversão, “ao entrar na sala de 
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aula, se transforma em uma ação intelectual. Existe, enorme diferença entre ouvir 

música e pensar a música” (BITTENCOURT,2011, p.329).                          

É importante ressaltar que não estamos afirmando que não é possível fazer da 

aula um momento de prazer ao escutar a música enquanto fonte histórica, pelo 

contrário, esse momento de prazer passa a ser acompanhado de uma discussão e 

construção do saber histórico, que possibilita entender o conteúdo de forma 

diversificada. Sendo assim, o aluno tem contato com dois tipos de fontes: a escrita 

(letra) e a oral (áudio), podendo analisar também as transformações tecnológicas de uma 

determinada época, uma vez que as gravações, por serem de outro período, não 

possuem as tecnologias atuais. Nesse caso, fica a critério do professor problematizar tais 

vertentes inseridas no universo cultural em que as canções foram produzidas. 

Com isso, tal problematização da fonte documental, transformada em material 

pedagógico, auxilia na construção da consciência histórica, uma vez que os alunos 

podem interpretar como se produziram determinadas experiências humanas naquele 

contexto estudado, em que a música está inserida, possibilitando, como Rüsen defende, 

“se orientar, intencionalmente, sua vida no tempo” (RÜSEN, 2001, p. 57). Segundo o 

autor, “se entende por consciência histórica a soma das operações mentais com as quais 

os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si 

mesmo” (RÜSEN, 2001, p. 57). 

Um diálogo com a prática docente: as possibilidades de utilização da música 

enquanto fonte histórica e seu papel de intermediária na construção da consciência 

histórica  

A escola foco de nossa pesquisa é o Centro Educacional José Augusto, 

localizado na cidade de Caicó-RN. Essa instituição de ensino faz parte do projeto do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na área de História, 

em que desenvolvo meus estudos e minha prática docente. Usaremos nesta 

comunicação duas oficinas aplicadas na escola, uma no ensino fundamental e outra no 

ensino médio. As turmas e os conteúdos foram os seguintes: 9° ano – Período militar 

brasileiro, música utilizada: Cálice, 1978, de Chico Buarque; 2° “B” – Era Vargas, 

músicas: Bonde de são Januário, 1940, de Wilson Batista, Três apitos, 1931, de Noel 

Rosa, e Aquarela do Brasil, 1939, de Ary Barroso. 

Em cada oficina, aplicamos as músicas de forma que nos auxiliassem a 

transmitir os conteúdos estudados, ajudando no diálogo com os alunos bem como na 
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construção da consciência histórica, uma vez que as canções serviram como mediadoras 

do saber discutido, possibilitando aos educandos entenderem o seu presente por meio do 

estudo do passado, fazendo uma ligação entre passado, presente e futuro. Nesse sentido, 

Rüsen defende: 

A consciência histórica pode ser descrita como atividade mental da 

memória histórica, que tem sua representação em uma interpretação 

da experiência do passado encaminhada de maneira a compreender as 

atuais condições de vida e desenvolver perspectivas de futuro na vida 

prática conforme a experiência (Rüsen, 2011, p.112).  

No primeiro momento da análise, buscamos observar os produtos gerados do 9° 

ano, tendo como base o conceito de consciência histórica (Rüsen), que nos ajuda a 

identificar a indagação apresentada no objetivo do texto sobre o papel da música como 

fonte documental que auxilia na construção da consciência histórica.       

  Na oficina do 9° ano, aplicada no segundo semestre de 2012, buscamos discutir 

o período ditatorial brasileiro, ocorrido entre os anos de 1964-1985. Procuramos debater 

esse conteúdo com o aluno, construindo o saber histórico de forma que ele entenda as 

transformações ocorridas naquele contexto social, projetando-as nas organizações 

socioculturais do presente. Após explanação introdutória do conteúdo e discussão sobre 

a participação dos sindicatos e dos estudantes no movimento contra a ditadura, 

colocamos a música Cálice, de Chico Buarque, e a problematizamos como documento 

histórico. Esse momento foi crucial na oficina, uma vez que fizemos uma ligação entre 

o período, a música e o cantor, dialogando sobre o que levou o compositor a escrever 

determinada canção, a qual é clara na denúncia ao regime ditatorial da época.  

Através da participação dos alunos na aula e principalmente por meio das 

análises feitas acerca da música, nas quais propomos que fizessem uma conexão da letra 

com o contexto em que o compositor estava inserido (de forma dissertativa), 

observamos em várias falas a construção da consciência história, assim como defende 

Rüsen, pois os educandos afirmaram a importância de se estudar esse período para 

entender os direitos e a organização social do presente. Notamos, além disso, a 

importância da música como mediadora na construção desse pensamento histórico.  

Destacamos aqui algumas atividades, salientamos que os nomes os alunos serão 

representado por pseudônimos, uma vez que são menores de idade e buscamos pela 

preservação da identidade dos mesmos. A aula Pereira diz o seguinte “Eu entendi que 

hoje todos nós temos uma vida de muita liberdade, onde podemos ouvir vários tipos de 
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música Coisas que os povos daquela época não podiam”, as alunas Santos e Medeiros 

escreveram “ Eu entendi que todas histórias, das mais antigas, até as mais recentes 

foram feitas para que hoje nós tenhamos mais direitos, mais acessibilidade, mais 

reconhecimento. E que muita gente, há muito tempo atrás sofreu muito para agente ter 

o que tem hoje, por isso eu acho que devemos valorizar mais todo suor, toda dor, todo 

de ruim que aquelas pessoas passaram pra  gente ter todo nosso direito de hoje. Coisa 

que muita gente faz questão de esquecer, mas no fundo sabem o quanto sufoco eles aos 

tempos atrás passaram só pra nossa liberdade”.  

A aluna Yasmim analisa “Aprendi nessa aula coisas que jamais imaginaria que 

tinha acontecido antigamente, acho que se os castigos de antigamente tivessem hoje em 

dia, nosso país seria praticamente uma guerra, por que hoje em dia as pessoas querem 

se escutadas e não mandadas...” Isaac diz “Essa música fala sobre o período militar, 

as pessoas não tinham liberdade. Que as pessoas eram perseguidas pelos militares”. 

O Silva “ O que eu entendi da música “cálice” é que ele expressa sua revolta 

com o período militar, que claramente da para ver que ele era contra, [...] Há muitas, 

muitas mensagens nas entrelinhas dessa música algumas dizem que ele não aguentava 

o silencio do povo, que ele queria sair as ruas para protestar, que uma hora eles iriam 

cair e o povo teria sua liberdade que aquilo não era sinal de progresso, muito pelo 

contrário, era um sinal de retrocesso”, Por fim ,destacamos a analise dos alunos 

Amabel e Alusca “ Ele diz que o cálice é a ditadura, e que não quer mais viver desse 

jeito no mundo que não pode expressar suas ideias” . 

Com base nas análises das atividades feitas pelos alunos, observamos de forma 

clara e objetiva a importância da música como documento histórico a ser trabalhado na 

sala de aula, servindo como intermediadora da construção do saber, já que os alunos 

conseguiram fazer, em sua maioria, a ligação da canção com o contexto no qual ela 

estava inserida. Ressaltamos também o papel da música como facilitadora dessa 

construção, uma vez que eles conseguiram perpetrar a conexão entre passado e presente, 

organizando historicamente suas “ações no tempo” (Rüsen), apontando a importância de 

estudar o passado na perspectiva de se compreender o presente, projetando-se para o 

futuro. A música contribui, assim, para a aprendizagem histórica. Seguindo Rüsen: 

A aprendizagem da história é um processo de desenvolvimento da 

consciência histórica no qual se deve adquirir competências da 

memória histórica. As competências que permitem efetuar uma ideia 

de organização cronológica que, com uma coerência interna entre 
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passado, presente, futuro, permitirá organizar a própria experiência de 

vida (Rüsen, 2011, p.113). 

A segunda oficina foi aplicada no 2º ano “B”, denominada de “Era Vargas”. 

Salientamos que essa oficina pode ser desenvolvida tanto no ensino fundamental – 9º 

ano (ano que estão estudando o conteúdo) – como no ensino médio, uma vez que os 

alunos já tiveram contato com o assunto no 9º ano. Nessa oficina, problematizamos o 

governo Vargas, enfatizando as políticas de base e a exaltação à pátria. A música foi 

usada como fonte documental que nos auxiliou a discutir as questões elencadas acima, 

sendo utilizada tanto no decorrer da explanação como de forma avaliativa (dissertativa) 

no fim da oficina.  

Após discutirmos a revolução de 1930, passamos a falar sobre as questões 

trabalhistas, as leis criadas, os ministérios e a adesão das mulheres à fábrica e ao voto. 

Ao debatermos esses pontos, colocamos as seguintes músicas: O bonde de São 

Januário, de Wilson Batista, 1940, e Três apitos, de Noel Rosa, 1931. Antes de cada 

uma ser reproduzida, falamos um pouco sobre o cantor/compositor. Depois que elas 

foram escutadas, fizemos as seguintes perguntas: por que essas músicas falam de 

trabalho? De fábrica? Bonde? Operário? Muitos conseguiram fazer a ligação com as 

questões problematizadas. É claro que reformamos o assunto, fazendo uma ligação com 

a música, explicando que esses compositores/cantores viveram naquele período e, de 

forma involuntária ou voluntária, cantaram as transformações sociopolíticas da época e 

enfatizando que eles (alunos) estavam tendo contato com um documento histórico.  

Continuamos a nos utilizar da música, mas agora para falar da exaltação à pátria. 

Colocamos a canção Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, 1939. Depois de reproduzi-la, 

problematizamos junto ao aluno o patriotismo presente na letra. As músicas empregadas 

na aula facilitaram a explanação do conteúdo bem como o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que conseguimos dialogar com os alunos, que se fizeram 

sujeitos ativos da construção do saber, participando da discussão, compreendendo o 

período explanado e construindo uma consciência histórica, pois a maioria passou a ver 

que estudar esse período é importante para entender as transformações atuais, fazendo 

uma conexão entre passado, presente e futuro. Para Rüsen:  

A aprendizagem histórica é um processo de fatos colocados 

conscientemente entre dois polos, ou seja, por um lado, um pretexto 

objetivo das mudanças que as pessoas e seu mundo sofreram em 
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tempos passados e, por outro, o ser subjetivo e a compreensão de si 

mesmo, assim como a sua orientação no tempo (Rüsen, 2011, p.82). 

Antes do fim da oficina, utilizamos as mesmas músicas empregadas no decorrer 

da explicação para fazer uma atividade dissertativa. Cada aluno ficou responsável por 

uma música trabalhada na discussão, e sugerimos que eles fizessem uma ligação da 

canção com o momento estudado. Os resultados foram satisfatórios, já que os 

estudantes conseguiram fazer o exercício proposto.  Assim, para comprovar tal 

afirmativas ditas apriore, usamos as mesmas músicas utilizadas no decorrer da 

explicação para fazer uma atividade dissertativa, no fim da oficina, onde cada aluno 

ficou com uma música trabalhada na discussão, é sugerimos que os mesmo fizessem 

uma ligação da canção com o momento estudado.  

Segui as analises feita pelos educandos: Leticia escreve o seguinte sobre a 

música três apitos de Noel Rosa: “Três apitos, fala de um amor que existia por um 

operaria, na música de Noel Rosa, fala também da participação da mulher no trabalho 

na Fabrica, pois no governo de Vargas que as mulheres começaram a trabalhar” 

Lerliane sobre a mesma música diz: “Aqui fala sobre as fabricas de tecidos que é mais 

um novo trabalho para as mulheres e homens aqui no Brasil 1931 e durante o governo 

de Vargas.” Cristina diz sobre a música “Bonde de são Januário 1940” “A música fala 

que o motivo de trabalhar faz com que ele tenha sempre razão e liberdade de fazer de 

tudo um pouco”  Taís  diz  sobre a mesma música “fala sobre o que era o cotidiano 

naquela época ou talvez fosse o desejo de sua vida”.  

Veremos nestas analises feitas, referentes às questões trabalhistas que os alunos 

conseguiram fazer uma conexão entre o estudado à música e o compositor, o que nos 

permitir dizer que a música serviu de forma significativa no processo de construção do 

saber histórico.  

Sobre as a analises produzidas da música “Aquarela Brasil de Ary Barroso 

1939”, chegamos às mesmas conclusões exposta acima, isto presente na fala do aluno 

Tayrone “A música fala sobre o Brasil e o governo Vargas, fala como era um pouco se 

si, que o Brasil é um país para admirar” Hendy diz “ Essa música fala sobre a cultura 

brasileira que é muito rica em diversidade das mulatas brasileiras, e o amor pela 

pátria, e é um resumo do que foi o governo Vargas” Maria diz “A letra quer mostrar 

uma ligação do negro com a sociedade, a questão da exaltação do Brasil, que quer 

mostrar que o país é bom, que tem muitas plantas e muitas coisas bonitas”.  
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Desse modo, apontamos mais uma vez a importância da música, auxiliando a 

construção de uma narrativa histórica, visto que os alunos conseguiram compreender 

determinadas razões ou ocorrências que aconteceram no passado fazendo uma ligação 

entre as músicas e o contexto em que foram produzidas, compreendendo que estudar 

tais transformações os ajudam a entender-se enquanto sujeitos históricos e agentes 

ativos do espaço sociocultural do qual fazem parte.  

Portanto, concordamos com Duarte quando este afirma: “é salutar a utilização da 

linguagem musical no ensino de história com o objetivo de fazer com que os alunos 

compreendam os motivos pelos quais as pessoas atuaram no passado de uma 

determinada forma e o que pensavam sobre a maneira como faziam” (DUARTE, 

2011,p.13) 

Conclusão  

Nos questionários respondidos pelos alunos, fizemos duas perguntas: a primeira, 

que foi respondida antes da oficina, questionava se os educandos já tiveram contato com 

a música na sala de aula e a segunda, se a música facilitou a aprendizagem. A pesquisa 

nos apontou que a maioria, mais de 70% dos alunos, não lembrava e que, quando 

recordava, essas músicas ficaram reduzidas às aulas de Inglês e Espanhol, ou seja, em 

nenhum dos questionários havia a disciplina de História. A segunda pergunta nos 

apontou resultados satisfatórios, uma vez que mais de 90% do alunado afirmou que a 

música auxiliou na aprendizagem.  

Sendo assim, com base nesses questionários, nas atividades feitas pelos alunos e 

nas discussões historiográficas sobre o ensino de História e a relação entre música e 

história feitas nesta comunicação, concluímos que a utilização da música como fonte 

documental e material didático-metodológica auxilia o professor no diálogo com os 

alunos bem como na construção da consciência histórica, possibilitando o contato dos 

educandos com o documento histórico, os quais se colocam como sujeitos ativos da 

edificação do conhecimento, ampliando sua visão sobre determinado período estudado e 

podendo se orientar no tempo e espaço, o que ajuda a perceber/entender as 

transformações político-sociais do presente.    
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EDUCAÇÃO BÁSICA: A BANALIZAÇÃO DO ENSINO DE HISTÓRIA 
 

Catarina Batista Oliveira-UEPB 

Cleonice Oliveira de Araujo-UEPB 

Este artigo foi elaborado a partir de pesquisas e inquietações referentes a questão da 

banalização do ensino básico, especificamente da disciplina de história. A partir de 

analises de entrevistas realizadas com alunos e um professor do fundamental II, 

podemos perceber algumas características de como vem sendo o ensino de história na 

escola. Percebendo o perfil do estudante da educação básica, como também a relação 

deles com o conhecimento da história. Esta pesquisa foi realizada na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Professor Itan Pereira, em Bodocongó, Campina Grande PB, 

em que foram aplicadas as entrevistas. A partir das entrevistas temos então a 

problematização de que modo e como o ensino básico vem sendo banalizado pelos 

educadores como também a falta de atenção da família para com esta questão. Irei 

abordar de que forma e como os discentes se sentem de acordo com o que é abordada 

em sala-de-aula, e o que fazem os mesmos se sentirem desestimulados em relação ao 

ensino de história. 

 

Ensino de História, Banalização do ensino básico, discentes 

Basic Education : The Banalization in History Teaching 

Catarina Batista Oliveira-UEPB 

Cleonice Oliveira Araujo-UEPB 

This article was compiled from research and concerns regarding the issue of 

trivialization of basic education , specifically the discipline of history. From analysis of 

interviews with students and a teacher of elementary II , we can see how some features 

has been teaching history in school . Realizing the student profile of basic education , as 

well as their relationship with the knowledge of history . This research was conducted 

at the State Elementary School Teacher Itan Pereira in Bodocongó , Campina Grande 

PB , in which the interviews were applied . From the interviews we then have the 

problem- how and how basic education is being trivialized by educators as well as the 

lack of attention to the family with this issue . I will cover how and how students feel 

according to what is covered in living- class, and what do they feel discouraged about 

teaching history . 

 

History teaching , Banalization basic education , students 

As discussões sobre ensino básico, em particular o de história e sua relação com 

o PCN’s, sobre a realidade da escola e da sala de aula, além das condições de trabalho 

dos professores vem crescendo nos ultimos anos e passam por críticas. Junto a estas 

questões também se inclui a relação que há entre o curso de graduação de história e a 

atuação do professor historiador (graduando ou profissional) na escola em relação aos 
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alunos, pois tem se tido a visão de que o que se vê na graduação não pode ser 

transmitido no ensino basico, tendo que seguir os PCN’s. 

A partir de analises de entrevistas realizadas com alunos e um professor do 

fundamental II, podemos perceber algumas características de como vem sendo o ensino 

de história na escola. Percebendo o perfil do estudante da educação básica, como 

também a relação deles com o conhecimento da história. Esta pesquisa foi realizada na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Itan Pereira, em Bodocongó, 

Campina Grande PB, em que foram aplicadas as entrevistas. 

A escola de modo geral deve ser um ambiente dinâmico, agradável para o aluno. 

Embora esta questão esteja longe de ser realidade, pois vemos através de entrevistas 

realizadas, na escola pesquisada, um ensino de história caracterizado pelo repasse do 

conteúdo, organizado de forma linear, pouco contextualizado com a vida dos alunos. Os 

conceitos pelos estruturadores da disciplina são abordados de forma superficial, e nem 

todos os que são indicados pelos referenciais curriculares são desenvolvidos pelos 

professores. Os resultados indicam a necessidade de revisão da disciplina história com 

foco nos conceitos estruturadores da disciplina e na metodologia de ensino, integradas 

com o contexto sócio, político e cultural da vida do aluno. 

Como vemos segundo Freire: 

“Uma das características desta educação dissertadora é a sonoridade 

da palavra e não sua força de transformação [...] a narração, de que o 

educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica 

do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em 

vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador. Quanto mais 

vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor o 

educador será. [...] Na visão bancária da educação o saber é uma 

doação dos que se julgam sábios aos que nada sabem. [...] A rigidez 

dessas posições nega a educação e o conhecimento como processos de 

busca.” (FREIRE, 2002. pag. 57-61) 

Vemos que Freire questiona o professor que não mostra a seu aluno as 

ferramentas que a história pode trazer para a vida dele, uma história dinâmica, viva, não 

uma “coisa” estagnada como na maioria das vezes vê-se esta concepção, muito errônea 

por sinal. O professor tem de ver em seu aluno um sujeito pensante e não uma “vasilha” 

para serem “enchidos”, como nos diz Freire a educação é um processo que vai depender 

de cada um, pois em uma sala de aula temos várias subjetividades, cada um com seu 
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tempo de aprendizagem. A partir disso, percebemos que os professores devem interagir 

com os alunos por meio de fatores que estão em seu dia a dia, aproximando, tornando a 

história interessante aos olhos dos alunos que podem lhes ser apresentadas por meio de 

várias linguagens sejam elas tecnológicas ou não. 

 

Em sala de aula, a interação professor/ aluno, é de cunho importantíssimo, em 

que o professor deve compreender uma sala de aula, onde os alunos não são como robôs 

em que o mesmo chega e despeja o conteúdo, mas vendo que cada individuo tem sua 

singularidade, ou seja, todos tem sua maneira de ver e entender o mundo, e 

compreender que todos ali não tem a mesma velocidade, podemos dizer, de assimilação 

de um determinado assunto, desmitificar a concepção de uma história chata, mostrando 

aos alunos que a mesma não é linear, é transversal, interagir a história com outros 

campos do saber, e até usando outros saberes para mostrar a história, levantando 

questões, “quebrando a rotina” da aula, da banalização da história. 

Nesta perspectiva, podemos ver que a aplicação do paradigma rizomático na 

organização curricular da escola significa uma revolução no processo educacional, pois 

substituiria um estanque ao conhecimento que poderia, no máximo, ser intensificado 

através dos trânsitos verticais e horizontais de uma ação interdisciplinar que fosse capaz 

de vencer todas as resistências. 

Segundo Fonseca: 

"As mudanças operadas no ensino de história nas últimas décadas do 

século XX ocorreram articuladas às transformações sociais, políticas e 

educacionais de uma forma mais ampla, bem como àquelas ocorridas 

no interior dos espaços acadêmicos, escolas e na indústria cultural [...] 

discutir o ensino de história, hoje, é pensar os processos formativos 

que se desenvolvem nos diversos espaços, é pensar fontes e formas de 

educar cidadãos, numa sociedade complexa marcada por diferenças e 

desigualdades". (FONSECA, 2008, p. 15) 

Sem duvida alguma, é bastante difícil para qualquer professor trabalhar na 

perspectiva de uma transversalidade, dado que fomos nós próprios formados para 

trabalhar dessa forma, reproduzindo nos alunos as estruturas dos “arquivo mentais 

estanques”. Entretanto não quero defender este tipo de comportamento, pois como 

vimos, segundo entrevistas, o ensino básico está sendo banalizado de uma forma que as 

pessoas não estão vendo como esta sendo passado o conhecimento para os estudantes. 
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Isto ocorre principalmente em escolas públicas onde não há uma fiscalização, seja da 

própria escola e até mesmo dos pais, como vemos no ensino da rede particular. 

Embora estamos nós professores, em larga medida de pés e mãos atados pela 

burocracia escolar. O que podemos fazer é pouco, mas a pequena ação transformadora 

no espaço em que somos autônomos pode ter uma repercussão e um resultado maior do 

que imaginamos, sem duvida, no mínimo, conseguiremos mais do que insistindo na 

pálida apatia conformista que nos reduz a meros “reprodutores da mesmice”. 

 

A cada ano que passa os cursos de licenciatura sofrem com a queda no número 

de estudantes interessados na profissão de professor em detrimento de outras áreas 

profissionais.  

Essa manifestação é um problema atual, pois é de conhecimento geral que houve 

uma época em que essa profissão, hoje tão estigmatizada, que já não era tão valorizada, 

ao menos era respeitada. O que acontece com frequência, nas salas de aula 

universitárias, e do ensino básico/médio parece se manifestar devido a constante 

desvalorização do profissional educador. Aspecto que se reflete e se torna ainda mais 

contundente na falta de interesse pela docência das novas gerações de estudantes, 

afetando de forma direta o ensino de história. 

Afinal, estas não parecem se sentir atraídas pelas licenciaturas. Os jovens 

calouros, aliás, parecem estar optando por cursos que proporcionam, tanto no setor 

público quanto na iniciativa privada, carreiras com salários mais altos e trabalho 

identificado discursivamente como mais gratificante. 

A partir das entrevistas, segundo um aluno (o), ao responder uma pergunta do 

questionário, no que diz respeito de como as aulas de história e qual seria a metodologia 

utilizada pelo respectivo professor, o discente diz que não compreende bem as aulas e as 

vezes é necessário fazer a pesquisa para entender  o que o mesmo estava abordado em 

sala de aula, e fala que o mesmo é “enrolado”. Vê se um professor desestimulado, seja 

por motivos de problemas pessoais e até mesmo o descaso do governo e da sociedade 

para com esta profissão. Temos então como consequência uma banalização do descaso 

com o ensino, com a disciplina história, um ensino tradicional e professores 

acomodados, não vendo o lado do aluno, que como o professor é uma vitima social do 

descaso do governo com a educação. 

 Segundo as entrevistas: 
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“Gosto de algumas aulas de história por que o professor (a) não sabe 

explicar e a gente faz pesquisa para entender. A história estuda na 

minha opinião as coisas do passado.” AF (Grifos meus) 

Vemos a partir do fragmento da entrevista com um dos alunos do ensino básico 

da rede publica de ensino, que a partir do “esgotamento” e falta de estimulo do 

professor, afeta diretamente os mesmos, tendo uma visão da história como só sendo 

“coisas do passado”, não tendo uma concepção de que a história é uma realidade 

presente na vida de todos nós. 

Torna necessário que professores e alunos busquem a renovação dos 

conteúdos, a construção de problematizações históricas, a apreensão 

de várias histórias lidas a partir de distintos sujeitos históricos, das 

histórias silenciadas, histórias que não tiveram acesso à História. 

Assim, busca-se recuperar a vivência pessoal e coletiva de alunos e 

professores e vê-los como participantes da realidade histórica, a qual 

deve ser analisada e retrabalhada, com o objetivo de convertê-la em 

conhecimento histórico, em autoconhecimento, uma vez que, desta 

maneira, os sujeitos podem inserir-se a partir de um pertencimento, 

numa ordem de vivências múltiplas e contrapostas na unidade e 

diversidade do real. 

(SCHMIDT). 

Consideramos que a essência do conhecimento histórico são as ações humanas 

repletas de contradições traduzidas no fato histórico, sendo de extrema importância que 

o professor consiga relacionar a sua fala com o livro didático e o universo cultural dos 

alunos que como sabemos é vasto, pois o ensino de história pressupõe um diálogo entre 

esses elementos, para que os alunos possam ampliar a compreensão do conhecimento 

histórico, o que os levará a pensar historicamente podendo então, fazer a distinção entre 

o que é histórico e o que é ficcional. 

Na entrevista com um aluno (a) foi perceptivo que o mesmo ficou receoso, 

quando se perguntava em relação as aulas de história e como o professor abordava as 

aulas. Sabemos que a base da sociedade é a família, onde temos o primeiro contato 

social e onde aprendemos conceitos sobre vários assuntos: 

“O dialogo é o encontro no qual a reflexão e a ação inseparáveis 

daqueles que dialogam, orientam-se para o que é preciso transformar e 

humanizar.” (Paulo Freire) 
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Vemos, ao realizarmos as entrevistas que a maioria dos alunos teve um certo 

receio e até demonstração de medo diante do questionário, tendo então a realização da 

mesma por anonimato, foi o momento em que vimos que os alunos se sentiram mais a 

vontade para expressar suas visões e opiniões sobre as aulas de historia.  

A partir de então, abriu-se um leque extenso sobre as aulas, não quero aqui 

apenas criticar o professor entrevistado até por que não é nada ético, mas mostrar como 

a disciplina história está sendo banalizada e vista de maneira errônea pelos alunos. E 

como a falta de dialogo entre ambas as partes, seja por medo dos alunos falarem ou 

outras questões, atrapalha o desempenho, e a metodologia que no caso não estavam nem 

um pouco funcionando. 

Diante disso, emerge a necessidade de se questionar sobre a própria formação 

dos professores e rediscutir a tarefa da disciplina através dos parâmetros mais 

atualizados. Considerando que a maioria das instituições educativas não completam a 

especificidade do assunto, pois vemos que a banalidade, e o descaso tomou conta da 

educação, tendo como consequência a inercia da maioria dos professores diante dessa 

questão. 

E é a partir disso que temos a seguinte afirmativa, que para mover-se dessa 

inercia o professor deve sempre estar se atualizando e se reciclando com as 

modificações sociais, ou seja não basta apenas ter aparatos tecnológicos se não temos 

professores capacitados para tais finalidades. 

Como vemos, segundo Perrenoud: 

“A fé na formação de professores nunca é mais forte do que a fé no 

discurso reformista sobre educação: introduzir novas metodologias, 

democratizar o ensino, diferenciar a pedagogia para melhor, lutar 

contra o insucesso escolar, renovar os conteúdos e as didáticas, 

desenvolver as pedagogias activas, participativas, cooperativas, abrir a 

escola a vida, partir da vivencia dos alunos, reconhecer a diversidades 

das culturas, alargar o dialogo com os pais, favorecer a sua 

participação na vida da escola: tudo isso conduz-nos sempre a 

conclusão de que é preciso formar professores!” (Perrenoud,In. 

Fonseca) 

A citação nos mostra exatamente o que já foi abordado, tudo se concentra na 

formação do professor, a partir dele é que irá se acarretar mudanças significativas na 

educação. Não basta apenas os discursos inovadores, utópicos e “mágicos”, em que tudo 
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irá mudar do dia para noite, este é um processo que requer tempo para se chegar a uma 

educação de qualidade, começando pela valorização do professor que é o centro dessa 

mudança. 

Assim, o professor de História ocupa posição central na análise dessa conjuntura 

e na possibilidade de construir situações concretas de superação através da prática 

pedagógica por ele desenvolvida no interior do espaço escolar. Essa superação não deve 

ser um trabalho solitário ou anônimo, mas fundamentado na construção de um trabalho 

que envolva o coletivo escolar, principalmente o corpo docente, através de um trabalho 

de conscientização dos mesmos sobre a importância e o poder da ação pedagógica por 

eles desenvolvida em seu cotidiano. Assim, através de um trabalho coletivo, as 

possibilidades de avanço e sucesso desse empenho obterão resultados mais consistentes. 

 A superação dos problemas didáticos e metodológicos deve ser uma 

preocupação constante do professor de História, pois as mesmas são vitais no processo 

de ensino e aprendizagem realizada em sala de aula. No entanto, essa superação só 

ocorrerá através de uma busca constante pela atualização e formação continuada do 

professor, aliada a uma análise/reflexão crítica e cotidiana da sua própria prática 

pedagógica. Segundo Freire (1998), “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência na relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a 

prática, ativismo” (p.24). Segundo Freire: 

(...) na formação permanente dos professores, o momento fundamental 

é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de 

tal modo concreto que quase se confunda com a prática. (FREIRE, 

1998, p. 44). 

Na perspectiva do educador de história que já atua no sistema de ensino, do 

fundamental e médio, tanto na iniciativa privada quanto estatal, a perspectiva de análise 

dos discursos que molda o profissional, tendo também a responsabilidade de formar 

cidadãos críticos e pensantes. Como vemos segundo Fonseca: 

“A constituição do professor como profissional, pensador crítico e 

cidadão, pressupões uma concepção de educação como processo 

construtivo, aberto e permanente, que articula saberes e práticas 

produzidos nos diferentes espaços de vivencia. (...) Nesta perspectiva 

a escola é concebida como instituição social que concretiza as relações 
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entre educação, sociedade e cidadania, sendo uma das principais 

agencias responsáveis pela formação das novas gerações”. (Fonseca) 

Vemos, portanto, que o professor tem um papel social importante, no qual 

mostra como os sujeitos (alunos) devem olhar o mundo, lê-lo, compreender o seu 

contexto, numa relação dinâmica que vincula a linguagem e a realidade, o dialogo é o 

ponto de referencia central, pois é através dele que se acredita serem possíveis seres 

humanos se transformarem em seres comunicativos, podendo atuar para transformar a 

realidade. 
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ACARI: DA FORMAÇÃO DO ESPAÇO A RECONFIGURAÇÃO URBANA 

SECULOS XIX-XX 
 

Cícero José de Araújo Silva
1
 

Historicamente, Acari foi uma das primeiras povoações fundadas no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, ainda no século XVIII. Entretanto, verifica-se, 

atualmente, uma desvalorização e degradação do patrimônio edificado do centro 

histórico da cidade. Neste sentido, o objetivo deste primeiro capítulo é entender as 

características urbanas da formação e expansão da cidade ao longo do tempo.  

Foram realizadas pesquisas acerca da formação histórica da cidade, e a análise 

procura entender os diversos estágios da ocupação. Partindo da capela e do núcleo 

urbano inicial, passando pela instauração da vila onde as posturas municipais tiveram 

papel importante no controle dos aspectos estético-formais do espaço e chegando à 

cotonicultura e às transformações morfológicas que a cidade sofreu em fins do século 

XIX e início do XX, objetivando entender dentro de qual contexto surgiu, 

cronologicamente, o centro histórico de Acari. 

1.1 A CAPELA E O NÚCLEO URBANO INICIAL  

A ocupação do interior foi feita através da interiorização pecuária, com a criação 

de fazendas de gado. Para tanto, eram requeridas sesmarias, que se constituíam de 

glebas de terra em determinado sítio, pertencentes à Coroa, e que se concedidas, deveria 

o requerente ficar pagando, anualmente à Ordem de Cristo, entidade gerida pela Coroa 

Portuguesa, dez por cento de tudo o que fosse produzido nas referidas terras. As 

primeiras sesmarias distribuídas na ribeira do Seridó remontam ao século XVII, 

caracterizando-se por grandes áreas. Segundo Medeiros Filho (1983, p.9), é de 1670 o 

primeiro requerimento de sesmaria que se tem notícia nessa região. Cascudo (1984, 

p.100), quando se refere às doações de terra na Capitania, afirma o seguinte: 

Em março de 1695 o Senado da Câmara de Natal informava ao 

Capitão-Mor que as terras da Capitania estavam tôdas doadas. A 

doação não era sinônimo de povoamento. Sesmeiros da Bahia, do São 

                                                           
 

1Graduando em História pela UFRN-CERES/Caicó. 
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Francisco, de Pernambuco tinham terras de vinte e trinta léguas, 

incultas e desaproveitadas. Era apenas a fome da terra. 

Ainda se referindo ao início da ocupação, diz: “No Rio Grande do Norte, a 

pecuária é a própria história econômica até os primeiros anos do século XX” 

(CASCUDO, 1956, p.23). Quase todos os seus municípios nasceram nos pátios das 

fazendas de criar. Um exemplo do que afirma Cascudo, é Serra Negra do Norte que, de 

acordo com Lamartine (1965, p.13), nasceu de uma fazenda de gado, com duas léguas 

ao longo do rio Espinharas, três para o nascente e três para o poente.  

Quando se refere à origem das cidades do Rio Grande do Norte, Cascudo (1965, 

p.22) afirma: A fazenda foi sempre uma fixadora de povoação e muitas cidades nossas, 

inclusive Acari, surgiram dos antigos “limpos” onde estadeava a casa grande do 

fazendeiro. A Ribeira do Seridó e posteriormente Ribeira do Acauã onde atualmente se 

encontra o município de Acari, foram uma das primeiras a serem ocupadas com 

fazendas de gado, começando no século XVII, intensificando-se nos séculos XVIII e 

XIX. No território do atual Acari e nas terras em sua volta, os novos povoadores 

chegaram nas primeiras décadas do século XVIII e inauguraram as primeiras fazendas 

nas ribeiras do rio Acauã. Dentre os novos povoadores, destacaram-se Tomás de Araújo 

e seu irmão Caetano Dantas Corrêa, como registra Santa Rosa (1974, p. 31):  

Chegou em 1720 o jovem português Tomás de Araújo Pereira, [...] 

Trabalhou, progrediu e montou fazenda de gado em Picos de Baixo, à 

margem do rio Acauã [...] seguiu em 1727 para a ribeira do Piranhas 

com um irmão o adolescente Caetano Dantas Corrêa, filho de 

português, e de lá mudou-se para o Acari, instalando fazenda de 

criação em Picos de Cima, a uma légua e meia pouco mais ou menos 

do povoado. 

Segundo Santa Rosa (1974, p.21), esses poços, situados no leito do referido rio, 

que mesmo em época de estiagem permaneciam com água, foram fator preponderante 

para a escolha desse local como ponto de pouso para dormida, bem como para o 

descanso do meio-dia, para viajantes e vaqueiros. O local contava com um pequeno 

ponto de apoio logístico, situado às margens do "Poço do Felipe", no Rio Acauã, lugar 

onde viajantes e nativos pescavam um peixe chamado “acaraí”, do qual originou-se o 

nome do lugar. 

Agregando em si as condições necessárias para a sobrevivência, a margem do rio 

foi, paulatinamente, sendo ocupada por cabanas, que, de maneira desordenada, 
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juntavam-se ao redor da importante fonte de água. O espaço ao redor do Poço do Felipe 

foi sendo transformado de lugar para descanso, em um terreno fixador de ajuntamento 

humano. As pessoas que passavam, iam aos poucos se assentando, de maneira 

sedentária. Esse contexto permitiu que em 1720 um pequeno povoado se configurasse. 

Por volta de 1725, o sargento-mor Manuel Esteves de Andrade comprou a 

fazenda do Saco (posterior Saco dos Pereiras) de seu parente Nicolau Mendes da Cruz, 

um crioulo forro e que adquiriu terras na ribeira do rio São José, tornando-se um dos 

primeiros povoadores daquela localidade. Admite-se que o mesmo veio à ribeira do 

Seridó na condição de cobrador de dízimos e que decidiu construir uma pequena capela 

no local, atendendo a pedidos de sua mãe, que só viria morar nos sertões se houvesse 

um templo religioso. (LIMA, 1990, p.11)  Com a autorização do bispo de Olinda, a 

capela foi erguida e consagrada a Nossa Senhora da Guia em 1738 e, como capela 

pertencente à Freguesia da Gloriosa Santa Ana do Seridó, tendo de receber a devida 

aprovação dos membros da Igreja para auferir as prerrogativas de um templo católico.  

Sobre a figura de Manuel Esteves, é considerado o fundador
2
 da cidade por ter 

erguido a igreja. Não se sabe ao certo o que aconteceu com ele depois da construção, 

pois o mesmo só aparece novamente em documentação escrita no ano de 1769, na 

demarcação do Sítio Acari e poço e cacimba do Saco, assinando como testemunha. 

Nesse ponto, estamos tomando por base um comentário que Helder Macedo fez em sua 

tese de doutorado, quando discute dentro de um contexto de genealogia, sobre os 

descendentes dos Mendes Cruz. 

A atual Igreja do Rosário
3
 é uma das construções religiosas mais antigas do 

interior do estado, sendo contemporânea da Igreja de Nossa Senhora do Ó em Serra 

Negra do Norte, erguida em 1735. Embora tenha passado por diversas reformas, 

ganhando e perdendo partes, a Igreja do Rosário ainda mantém seu estilo arquitetônico 

                                                           
 

2
Essa situação, em linhas gerais, é reproduzida pelo senso comum. Os históricos escritos sobre o 

município, de maneira reducionista e didática, apontam Manoel Esteves como o fundador da cidade 
sem maiores problematizações. A historiografia local de Jayme Santa Rosa não compactua dessa 
posição. Para ele, Tomaz de Araújo Pereira deveria ser considerado o fundador, por ter contribuído em 
mais aspectos com o desenvolvimento de Acari. 
3
A capela foi erigida em 1378 e consagrada a Nossa Senhora da Guia. Em 1835, com a criação da 

Freguesia, foi elevada à condição de Igreja Matriz. Porém, reduzida à condição de capela de Nossa 
Senhora do Rosário em 1863, quando a matriz foi transferida para um novo templo. (MEDEIROS FILHO, 
1981, p.109) 
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original
4
 e é marco não somente para a povoação de Acari, mas também para o Seridó 

em termos de fixação e irradiação humana, pois foi a partir de Acari que muitas das 

cidades seridoenses atuais tiveram origem, como Carnaúba dos Dantas, Jardim do 

Seridó, Cruzeta, Currais Novos. A Igreja do Rosário é tombada pelo IPHAN desde 

1964, não só por sua arquitetura religiosa barroca simples, mas por sua 

representatividade para a ocupação seridoense. 

A Povoação de Acari foi formada, em linhas gerais, por habitações familiares 

alinhadas localizadas no alto de um terreno com vista para o rio Acauã, que corria no 

fundo de um pequeno vale, logo atrás das casas. Esta linha de construções viria a se 

tornar a primeira rua da Povoação que se estendia em ambos os lados da capela. As 

casas pertenciam, principalmente, aos criadores de gado e agricultores dos arredores, 

que iriam usá-las, sobretudo aos domingos quando vinham assistir à missa e em outras 

ocasiões religiosas, além do mais, durante algumas festas como casamentos. Em uma 

sociedade rural, estas “casas da rua" iriam permanecer fechadas a maior parte do tempo 

(SANTA ROSA, 1974, p.41). Essa situação acima citada, em conjunto com outros 

fatores, nos ajudou a ponderar sobre a sobrevivência do acervo arquitetônico de Acari. 

Aprofundaremos-nos sobre a discussão destes pontos no próximo capítulo. 

 O poderio dos mais abastados moradores da Povoação do Acari até meados do 

século XIX vinha da terra, do gado e dos escravos, que segundo Muirakytan Macedo, 

formavam a tríade ou cabedais. Assim era Tomaz de Araujo Pereira,
5
 que a 25 de 

novembro de 1823 fora nomeado Presidente da Província pela Carta Imperial nº 168. 

Eu, o imperador Constitucional e defensor perpétuo do Brasil, vos 

envio muito saudar. Tendo consideração aos vossos distinctos 

merecimentos, patriotismo, dedicação à sagrada causa deste império, e 

mais qualidades recommendaveis que concorrem na vossa pessoa e 

que vos constituem digno desta minha imperial comtemplaçao; hei por 

                                                           
 

4
A atual capela do Rosário passou por muitas reformas ganhando e perdendo partes, mas sem 

alterações em seu corpo principal, foi tombada pelo IPHAN em 1964, que teve participação direta 
nessas restaurações e reformas. 
5
Tomaz de Araujo Pereira morou uma época na fazenda Serrote e sua principal fazenda foi a Mulungu 

(hoje território de Cruzeta) (MEDEIROS FILHO, 1981, p.196). Contudo, também possuía casa na Vila do 
Acari. Aparentemente sua relação com a cidade é mais visível no fim da sua vida quando veio morar na 
residência que tinha na vila. Foi Tomaz de Araujo que construiu a primeira cadeia da povoação em 1830; 
aparece como financiador de uma reforma feita na Igreja Matriz (atual capela do rosário) entre 1836 
e1840. Na seca de 1845 foi quem doou recursos para a semana santa, certamente alimentos estavam 
entre as doações. 
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bem nomear-vos presidente para a província do Rio Grande do norte 

[...]”. (SANTA ROSA, 1971, p. 52) 

No tocante à figura de Tomaz de Araújo Pereira, pode-se afirmar que foi 

escolhido pelo Imperador, por seu poderio econômico e influência no interior da 

província, sobretudo na Ribeira do Acauã. Neto de um português de igual nome, cuja 

esposa era, quiçá, da capitania da Paraíba, foi um dos precursores na ocupação e 

povoação da Ribeira do Seridó (MEDEIROS FILHO, 1981, p.111). 

Na historiografia local, há muitas versões sobre sua pessoa e características 

físicas, psicológicas e capacidade para governar a província. Câmara Cascudo diz não 

entender como o Imperador teria escolhido um homem velho e cego, fazendo referência 

a sua idade de cinquenta e nove anos e ao glaucoma que sofria. Tavares de Lyra narra 

que sua passagem pelo governo da Província em nada contribuiu para acalmar os 

ânimos. Segundo José Augusto, dos filhos do segundo Tomaz de Araújo, o que mais 

destacada situação alcançou foi o que lhe herdou o nome, o qual exerceu por largo 

espaço de tempo, prestigiosa influência social e política na região do seu nascimento, 

estendendo-se mesmo, por vezes, a todo o Rio Grande do Norte.  Para Olavo de 

Medeiros Filho, Tomaz de Araujo Pereira (o terceiro) era homem de pequena cultura, 

mas de grande acuidade intelectual e de rija têmpera e severos costumes. Além dos 

mais, as suas condições de família deram-lhe um grande relevo na zona em que residiu. 

Manuel Dantas em seu Homens de Outrora, narra um fato que diz muito sobre a 

personalidade de Tomaz de Araújo. Conta-se que, já em idade avançada, chamou seu 

neto, o vigário Tomaz Pereira de Araújo, para se confessar e, ao pedir uma punição, o 

vigário mandou que passasse meia hora na cafua
6
. Diz-se que cumpriu o castigo e 

depois mandou derrubar o cubículo. Tomaz de Araújo não conseguiu passar mais que 

quatro meses à frente do Governo da Província, pois o ambiente instável e precário o 

fez renunciar sob acusação de apoiar a Confederação do Equador. Voltando para o 

Acari, escreveu para o Imperador sua carta de renúncia e defesa. Esta já foi publicada 

anteriormente e encontra-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Seria uma fonte 

documental importante para se compreender em quais circunstâncias e contexto o 

fazendeiro da Ribeira do Acauã renunciou. 

                                                           
 

6
Pequeno cubículo onde o individuo permanecia como forma de castigo. O termo foi usado pela 

primeira vez em 1727 e o dicionário Houaiss o define como lugar isolado, loca, caverna, habitação 
rústica. Dentro do nosso contexto, imaginamos como um casebre muito apertado e escuro. 
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Dentro desse contexto dos autores que escreveram sobre Tomaz de Araújo, 

podemos perceber que aqueles de origem seridoense, exaltam sua pessoa e o elemento 

colonizador branco e português. Adjetivos como intrépido, destemido, valoroso 

aparecem na escrita, para exaltar as qualidades de Tomaz de Araújo e seus 

antepassados. Os autores que não possuem ligação com o Seridó mostram outro ponto 

de vista sobre o primeiro Presidente da Província: restrições e ponderações sobre sua 

saúde, capacidade física e intelectual. 

O STATUS DE VILA E AS POSTURAS MUNICIPAIS 

O município de Acari foi criado pelo Presidente da Província em de 11 de abril 

de 1833 (SANTA ROSA, 1974, p.68). Esta criação foi aprovada pela Lei Provincial de 

18 de março de 1835.
7
 Recebido o título de vila, uma das primeiras medidas impostas 

por lei foi a construção da Casa de Conselho da cidade, a Casa de Câmara e Cadeia. 

Este edifício era geralmente de dois andares, o térreo servia como prisão local e o 

superior, como o conselho da Câmara. (TEIXEIRA, 2012, p 00). 

 Sobre as denominações das aglomerações urbanas referentes à municipalidade 

que vigoravam na colônia e império, pode-se citar a povoação, a vila e por último a 

cidade. Povoação refere-se a um modo incipiente de ajuntamento urbano, tendo como 

elemento estruturante uma capela ou cemitério onde, paulatinamente, vai se expandindo 

uma fileira de casas em suas imediações. A palavra povoação, às vezes, pode ser usada 

de maneira genérica para denominar um simples lugarejo (BLUTEAU, 2000, p.662). O 

termo vila refere-se ao centro de uma jurisdição territorial, sendo a sede do município, 

com implicações político-administrativas (BLUTEAU, 2000, p.489). Nos dias atuais, o 

termo vila é normalmente usado para nomear pequenas localidades geralmente 

ocupadas por pessoas de baixa renda (TEIXEIRA, 2012, p.39). 

A vila era o núcleo de um território, a sede do município, exigindo como 

prerrogativas possuir uma sede para o poder municipal, ou a Casa de Câmara e Cadeia. 

Em 1838, a sede da administração local do Acari já estava de pé. Em um discurso do 

mesmo ano, o presidente da província João Valentino Dantas Pinajé diz que “a cadeia 

de Acari é nova e não apresenta ruína”. Mais tarde, entre 1871 e 1872, aparece na fala 

                                                           
 

7
A bandeira do município exibe a data da confirmação, no entanto a emancipação política do município 

é comemorada em 11 de abril. Na documentação escrita e disponível no Arquivo da prefeitura 
Municipal, os documentos já fazem menção à Vila do Acari, mesmo aqueles datados de 1833 e 1834. 
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do presidente da província Delfino Augusto Cavalcante de Albuquerque, em completo 

abandono e em estado de ruínas
8
. Não encontramos nenhuma menção documental da 

localização correta da primeira Cadeia; pode ter sido erguida em um lugar diferente ou 

até mesmo onde seria construído o atual prédio. Contudo, há um documento
9
 que 

descreve a trajetória das sedes do poder municipal acariense, afirmando que já que 

houve duas. 

Em fim da era de 1830, o Capitão Thomaz de Araújo Pereira, fez uma 

cadeia de barro e pedra, a qual durou até 1864, quando pela má 

construcção, foi abaixo, ficando assim o Municipio sem cadeia, dez 

annos depois em 1874, deu-se principio a uma nova Cadeia, sob a 

direcção do Capitão Manoel Francisco Dantas Correia, então 

Presidente da Câmara, fez-se a planta. Com a commissão do Governo, 

nos annos de 1878 a 1879, ficou a obra coberta e feixada, mais tarde 

em annos de 1890, foi vestida de branco, e aperfeiçoada pela 

Intendencia Municipal sob a direcção dos Cidadãos Cypriano Bezerra 

Galvão Santa Roza e Manoel Augusto Bezerra d’Araújo, Presidentes 

da mesma (Obras Publicas Município do Acari, Labordoc). 

A leitura e análise crítica desse documento, cruzados com pesquisas 

documentais e bibliográficas
10

, nos permite formular uma questão.  Se Acari só 

receberia o título de vila em 1833, por que a construção de sua primeira Casa de Câmara 

e Cadeia se iniciou em 1830, já que a obrigatoriedade desse edifício valia apenas para as 

municipalidades elevadas à categoria de vila? Por ora, só podemos formular uma 

hipótese de que a população sabia que em breve o título seria alcançado. Ou, talvez, 

Tomaz de Araújo Pereira teve alguma influência nessa situação já que o mesmo em 

1824 foi escolhido pelo Imperador como o primeiro Presidente da Província do Rio 

Grande do Norte, e o mesmo possuía muita influência política na ribeira do Acauã. 

 Depois da organização e instalação do poder municipal na Vila do Acari, 

é necessário acompanhar suas atribuições e ações no que diz respeito à organização e 

controle do espaço urbano, isso através da criação do Código de Posturas. A aplicação 

                                                           
 

8
Relatórios dos presidentes da província do RN. Disponível em: 

<www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande>.  Acesso em: 20 ago. 2013. 
9
LABORDOC/FCC/1ºCJ/DIV/CAIXA 481 Municipio do Acary – Obras publicas, cota atual. 

10
Leituras das atas da Câmara que cobrem o período de 1833 a 1835. Relatório dos presidentes da 

Província, principalmente os que fazem menção à Vila de Acari e à Sede do Poder municipal. Também 
nos ajudaram as leituras de diversos artigos de Rubenilson Brasão. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande
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dessas leis era feita pelo fiscal que, se necessário, recebia auxílio de um Inspetor de 

Quarteirão. As principais funções deste estavam ligadas à fiscalização e execução das 

orientações legais, alertando e multando os que não cumprissem as determinações da 

Câmara, além de ter que apresentar um relatório de suas atividades. 

“[...] Compareceu o fiscal do termo desta vila Manoel Severiano, o 

qual prestou contas das correições que tinha feito, e pedindo a Câmara 

que lhe mandasse satisfazer a quantia de 6.000 réis, que tinha sido 

despendido com dois serventes, o que sendo ouvido pela Câmara 

ordenou ao procurador para mandar satisfazer o fiscal [...]” (APMA, 

Ata ordinária, 10/04/1851). 

Todos os moradores deviam pedir licença para poderem construir suas casas, 

mas essa situação poderia se aplicar a outras construções. Alinhamento das casas, 

limpeza, extensão e largura/abertura de ruas/vielas era o foco principal das orientações.   

Em algumas ocasiões, os vereadores discutiram sobre casas que não respeitavam 

o alinhamento proposto e convocavam seus donos para que as derrubassem. Em outra 

oportunidade, a discussão era sobre a abertura de um beco de nove palmos de largura. 

As casas eram obrigadas a ter suas frentes caiadas (limpas), rebocadas e a possuírem 

calçadas com 5 palmos de largura (Artigo adicionas as posturas de Acari em 1849). 

A principal função dessas leis era controlar o espaço urbano em seus aspectos 

estético-formais. Acompanhando os artigos adicionados a esse instrumento legal de 

controle na Vila do Acari e cruzando com as atas e circulares
11

, podemos evidenciar 

duas situações: que nem sempre as orientações do referido código eram cumpridas ou 

por parte do fiscal ou por parte da população que em certas ocasiões construía de 

maneira espontânea. É possível observar que em algumas oportunidades, o Governo 

provincial pediu à Câmara da Vila do Acari que cumprisse suas posturas. 

 No que diz respeito ao espaço urbano como um todo, não aparecem orientações 

por parte da Câmara, o que denota que a mesma não era dotada de um plano urbanístico 

geral, ao qual as construções devessem se adaptar. 

                                                           
 

11
As atas de reunião da Câmara da Vila do Acari nos revelam que em algumas ocasiões existiram 

conflitos e violência entre moradores e o fiscal encarregado de executar as leis municipais. Por vezes, os 
vereadores apontam negligência por partes dos fiscais, cobrando-lhes um relatório de suas atividades. O 
governo provincial por várias vezes demonstrou preocupação com o cumprimento das Posturas e 
enviou várias circulares às autoridades políticas do Acari pedindo que as recomendações fossem 
seguidas, mesmo que fosse preciso usar a força policial. Essa documentação encontra-se no Arquivo da 
prefeitura Municipal. 
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Nossa pesquisa acompanhou parcialmente esses referidos códigos desde o 

primeiro de 1835 até 1896
12

. Dentro do século XX, tivemos acesso a documentos das 

décadas de 1950 e 1980 e as palavras que mais aparecem são alinhamento, limpeza e 

fachada, sobretudo nas que pertencem ao século XIX. No entanto, observou-se que esta 

preocupação foi desaparecendo depois de 1950 e que o código de postura de 1976
13

, já 

não exibe mais de maneira evidente a atenção com as características anteriores, como 

visto na primeira lei das posturas municipais da vila: 

Em todo o cabeça de casal será obrigado a ter limpas as frentes de 

suas casas nas povoações,nas quatro festas, principalmente de cada 

hum ano, sob pena de pagar por cada vez que faltar a limpeza, 

duzentos reis para as despesas da câmara (APMA, artigo nº 4, março 

de 1835). 

A partir de meados do século XIX, Acari começou a passar por importantes 

modificações em seu espaço urbano, o que revela certa prosperidade, inicialmente vinda 

da pecuária e que depois viria a ser do algodão.  Essa situação permitiu que um novo 

templo fosse erguido para ser a nova matriz de Nossa Senhora da Guia. A construção, 

de fato, teve início em 1857 mediante os doze contos de réis, conseguidos com a venda 

de duas fazendas de gado pertencentes a irmandades religiosas. Seca e um surto de 

cólera morbus atingiram a vila nesse período, revelando as condições higiênicas 

insalubres na Província, consequência dos enterramentos nas igrejas; fato que viria a ser 

proibido a partir daí. 

 O custo total da obra foi aproximadamente 100 contos de réis. Alguns 

nomes da elite política e econômica da vila aparecem como doadores de dinheiro. Foi 

construída de pedra e cal, se utilizando de tijolos de adobe
14

·. A igreja, do ponto de vista 

arquitetônico, possui traços ecléticos com alguns toques da arquitetura neoclássica e um 

frontal com linhas inspiradas no barroco, sendo mais uma representante da arquitetura 

vernácula desenvolvida pelos residentes locais. Este fato é observado nas casas de 

fazendas, bem como no casario urbano, sobretudo nos construídos no século XIX, na 

sua construção aparece um mestre-obreiro chamado Clemente Gomes Pereira. O tempo 

                                                           
 

12
Todas essas posturas eram autorizadas por lei, mas infelizmente esses dados não chegaram até nós. 

13
 O código de posturas que se encontra em vigor atualmente é datado de 1983. 

14
Termo de origem árabe que se aplica ao tijolo de terra ou barro, no qual se mistura frequentemente 

estrume ou fibra vegetal para lhe dar maior consistência. O adobe difere do tijolo principalmente por 
não ser cozido, apenas secado ao sol. 
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que levou para ser concluída, as proporções e o material humano e financeiro revelam 

que Acari passava por um momento de prosperidade econômica. 

  Com o objetivo de alcançar crescimento nos aspectos sociais, 

econômicos, higiênicos e estéticos, as leis locais passaram a encorajar e regulamentar as 

atividades de comércio, e o mercado público. À medida que o século XIX avançava, foi 

surgindo uma forte preocupação com a aparência estética das ruas e edifícios, 

especialmente com as fachadas, cujas dimensões, número e tamanho das aberturas e até 

mesmo as cores foram, às vezes, impostas por lei. As autoridades locais tentavam 

controlar o comportamento dos habitantes. O artigo adicionado às leis de Acari em 16 

de junho de 1849, ilustra preocupações estéticas das autoridades locais no que respeita à 

forma urbana:  

Art. 15. Os proprietários que vivem nesta vila e povoações do 

município são obrigados a manterem caiadas (limpas) e pintar as 

fachadas de suas casas, e caiar (limpar) 5 m de extensão de largura na 

parte frontal e lateral [...] dentro dos próximos 11 meses a partir a data 

que esta lei for aprovada. Devem mantê-los em bom estado. Os 

transgressores irão pagar uma multa vale 5.000 réis, e no caso de não 

ter dinheiro será preso a uma taxa de 1.000 réis por dia (APMA. 

Documentos antigos. Pasta n° 38, 1845 a 1864). 

A partir meados do século XIX, novas casas foram sendo construídas no lugar 

de casas precárias. Outros sinais de prosperidade foram o prédio do Mercado Público da 

vila que foi construído em 1890, considerado o melhor do Seridó naquela época.
15

 A 

Praça, designada para a “feira semanal", abriu-se em frente à Casa do Mercado. Novas 

ruas foram formadas: Rua do Comercio e a Rua da Intendência. Uma nova via de 

abertura se estendia desde o centro antigo da cidade, onde se desenvolvera o núcleo 

urbano inicial da povoação, sobretudo nos lados e na frente da antiga Igreja do Rosário. 

 Segundo Manuel Ferreira Nobre (1971, p.151), Acari “[...] tem boa casaria. É 

ornada de dois templos sobressaindo o da padroeira da freguesia, para a construção e 

elegância do qual muito concorreu o respeitável Vigário Tomaz Pereira de Araújo”. 

Observando essa descrição de Manuel Ferreira Nobre, podemos concluir que o casario 

urbano de Acari já tinha certo destaque em questões de beleza e estilo, pois certamente 

não o chamaria de boa casaria se fosse de técnicas construtivas como a taipa ou pedra e 

                                                           
 

15
APMA, documentos antigos, pasta nº 4, 1890 a 1900. 
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barro, por exemplo. Nobre era funcionário do governo provincial e viajou pelo interior 

fazendo descrições de vilas e cidades no ano de 1877. 

De acordo com o censo de 1890, o total da população dentro dos limites 

municipais de Acari foi de mais de 9.000 habitantes. A vila continha 198 prédios e 10 

ruas (SANTA ROSA, 1987, p.87). O título de cidade foi concedido em 1898, uma boa 

evidência do desenvolvimento urbano local. Em 1899, as lideranças políticas de Acari 

viam claramente a necessidade de organizar as ruas e praças e adotar uma nova malha 

urbana
16

, também mostravam preocupações estéticas no que diz respeito às paredes que 

se destacavam nas artérias da cidade. Ao consultar um corpus documental
17

 disponível 

no Arquivo da Prefeitura Municipal, nos ficou claro que esse Código de Posturas de 

1896 foi um marco, um divisor de águas tanto para a expansão urbana quanto para o 

casario urbano.  

Se por um lado pode-se falar em uma “modernização” da malha urbana, por 

outro se pode exprimir como efeito colateral as várias demolições que foram feitas no 

que hoje entendemos por centro histórico de Acari. Essas demolições são 

contemporâneas à discussão em volta da necessidade de modernizar o meio urbano da 

cidade em fins do século XIX e início do XX. 

Nessa onda avassaladora de modernização/demolição, subsidiada mediante a 

prosperidade trazida pela economia algodoeira e o gado, muitas construções de pouco 

valor venal como cita Santa Rosa foram destruídas, a exemplo de uma casa, considerada 

a primeira de Acari, que ficava à direita da Igreja do Rosário, e veio abaixo em 1908 

para dar lugar ao moderno prédio do Grupo Escolar Tomaz de Araújo. 

É das reuniões da Câmara e das Posturas Municipais de 1896 que se pode 

detectar o desejo de reconfigurar o espaço urbano de Acari, pois as preocupações com 

as questões estético-formais continuavam. Contudo, paulatinamente, vai se percebendo 

que as orientações apontam agora para a criação de novas ruas grandes e largas, e para 

efeito disso, as casas pequenas e de técnicas construtivas frágeis seriam substituídas, 

sucessivamente, por construções de maiores proporções, mas sem fugir do trinômio 

                                                           
 

16
Essas idéias foram postas em pauta de discussão pelos vereadores, quando discutiam sobre o novo 

código de postura da cidade em 1899 em reunião no Conselho da Câmara. As orientações que pautavam 
o discurso eram idéias de modernidade e progresso, corroborando o positivismo vivido pelo alvorecer 
da republica.  
17

Os artigos adicionados as posturas municipais da Vila do Acari em 1896, exibem uma considerável 
preocupação com a expansão e alargamento das vias urbanas como o tamanho, a forma e até a posição 
das ruas que ficavam principalmente no centro da vila. 
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fachada/ limpeza/ alinhamento (grifo nosso).  É também desse período a demolição da 

Casa de Caridade erguida pelo padre Ibiapina. 

Acari foi elevada a cidade na primeira década posterior à instauração
 

da 

República, proclamada sob orientações de um ideal positivista de ordem e progresso. 

Acompanhando o discurso das lideranças políticas locais dos últimos dez anos do 

século XIX, podemos perceber de maneira evidente essa orientação nas palavras mais 

frequentes, que traduzem esse desejo pela modernização, avanço e progresso. É preciso 

seguir um horizonte norteador para modernizar a saúde, a higiene e o aspecto urbano. A 

cultura do algodão foi o principal catalisador dessa prosperidade de fins do século XIX 

e primeira metade do XX. 

A ENTRADA NO SECÚLO XX E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO  

Tomamos como base para este conceito a definição de modernização urbana, 

não somente a visão esclarecedora segundo as ciências sociais, já que a modernização 

aqui discutida é mais específica, pois se trata da urbana, ou seja, uma modernização 

atrelada aos valores urbanos contemporâneos, como explica Le Corbusier (1973, p. 128 

apud BURNETT, 2008, p. 83):  

Sem condicionante ambiental ou cultural e voltada para a eficiência e 

a estética, a cidade modernista disseminada em zonas funcionais, 

passa a ter um crescimento individualizado de suas partes: “A cidade, 

definida daqui em diante como uma unidade funcional, deverá crescer 

harmoniosamente em cada uma de suas partes, dispondo dos espaços e 

das vinculações nos quais se poderão inscrever, de forma equilibrada, 

as etapas de seu desenvolvimento” (LE CORBUSIER 1973, p. 128, 

apud BURNETT, 2008, p. 83). 

Sendo assim, a modernização urbana é um dos valores disseminados como uma 

condição presente principalmente nas sociedades capitalistas ocidentais 

contemporâneas, consistindo na especialização das zonas urbanas; interligação dos 

policentros urbanos por vias de acesso; arquitetura (pós)moderna (na qual o monumento 

passou a fazer parte do cotidiano na cidade); refuncionalização dos bairros e 

monumentos tradicionais/ históricos, vistos no urbano moderno como locais que, além 

da preservação, têm que ter funcionalidade (geralmente áreas de escape para o lazer e 

descanso) para que a população desenvolva sentimento de pertencimento e consumam 

a/na paisagem urbana. Foi no esteio dessa modernização que muitas casas que 
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ocupavam o largo da atual Igreja do Rosário foram derrubadas, dando lugar a lojas, 

armazéns, lojas de ferragens e comestíveis.  

Com a entrada no século XX, uma figura aparece como elemento pensante e 

agente impulsionador dessa “modernização” da cidade: Francisco Bezerra
18

 adquiriu 

casas antigas, empreendeu reformas dando caráter de arquitetura moderna, abriu novas 

ruas, construiu vilas em subúrbios - embora saibamos o nome (Valparaíso) de uma das 

vilas fechadas que o mesmo construiu, não pudemos precisar a localização espacial 

exata, porém essa evidência nos permite pensar por dois pontos: ou no centro da cidade 

já estava faltando espaço para construir ou essa orientação de modernização estava 

ligada à ocupação de novos espaços dentro da cidade. 

A mesma pessoa foi ainda responsável pela desapropriação de outros dois 

prédios, o primeiro para construção de uma escola e o segundo para uma residência em 

estilo chalét. O mesmo adquiriu alguns empréstimos e pediu ajuda os mais abastados da 

cidade. Infelizmente, muitas das casas derrubadas ou descaracterizadas pertenciam à 

ocupação original. 

  Em 1915 foi inaugurada a estação telegráfica, mas é a construção de uma ponte 

sobre o Rio Acauã que reflete o panorama da modernização urbana da cidade e é 

descrita dessa forma: 

No ano de 1929, Acary recebeu mais um importante melhoramento, 

mandado executar pela Inspetoria de Obras contra as Seccas, com a 

colaboração do estado: a construção de uma elegante e solida ponte 

sobre o rio Acauã, à entrada da cidade. A ponte que recebeu o nome 

de Presidente Lamartine é a maior obra de arte em concreto armado 

construída até hoje no estado do RN (SOARES, 1988, p.5). 

Um dado interessante a ser observado é que essa fonte nos diz que a ponte foi 

construída à entrada da cidade. A referida construção, hoje, se intitula ponte velha e 

serve como ligação entre o bairro Petrópolis e o centro da cidade. Talvez o lugar fosse 

                                                           
 

18
Francisco Bezerra de Araújo Galvão iniciou sua vida como professor, lecionando na zona rural de Acari, 

no Bico da Arara. Com o passar do tempo, formou uma sociedade com Joaquim da Virgem Pereira e 
depois com seu próprio irmão Manuel Bezerra e por último com seu primo Antonio Bezerra de 
Albuquerque. Dessa sociedade surgiu a F. Bezerra & Cia, firma proprietária de uma loja no centro de 
Acari. Pelos sobrenomes fica claro que faziam parte de famílias da elite local. Admite-se que Francisco 
Bezerra tenha estudado em algum país europeu: França ou Portugal são as hipóteses. Jayme Santa Rosa 
se refere ao mesmo como um elemento pioneiro no progresso da cidade pelo fato de ter realizado 
diversas inserções de caráter moderno em fins do século XIX e início do XX. 
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ocupado por poucas casas de taipa ou fosse uma região considerada suburbana? Mesmo 

com uma ponte sobre o rio acauã, a impressão, até fins dos anos 1930, é de um centro 

urbano que ainda não havia florescido. 

A essa altura Acari já era iluminada por energia elétrica, além de possuir um 

campo de pouso para aeronaves de pequeno porte, construído em 1928 a pedido do 

Governador Juvenal Lamartine. O mesmo veio inaugurar a campo em uma viagem de 

avião de Natal para Acari. Este campo de aviação de Acari serviu para aterrissagem de 

muitas autoridades políticas em nível estadual e até nacional que visitavam a cidade em 

compromissos políticos e de campanha. O lugar encerrou suas atividades em 1981. 

Acari se desenvolveu substancialmente no início do século XX como revela a descrição 

de 1930:  

A cidade, localizada na margem direita do rio Acauã, é iluminada por 

energia elétrica. Tem edifícios regulares, a maioria em estilos antigos. 

Existem, no entanto, algumas construções recentes em que certas 

regras da arquitetura moderna foram observadas. Uma boa quantidade 

de casas permanece fechada durante a semana, porque seus 

proprietários, que são pessoas mais ou menos prósperas, preferem 

viver com suas famílias nos sítios onde trabalham. Eles vêm para a 

cidade só aos domingos e ocasiões de festividades para realizar suas 

obrigações religiosas e visitar amigos. Entre os edifícios mais 

importantes podem ser citados a escola Thomaz de Araujo, a Câmara 

Municipal (Intendência) e da paróquia igreja, o segundo maior templo 

da diocese de Natal. (SOARES, 1988, p.5). Contexto de produção da 

fonte??? Autor??? 

Essa fonte bibliográfica nos permite discutir sobre alguns pontos pertinentes, 

quanto aos aspectos culturais de Acari. Se por um lado nos revela a existência 

predominante de construções do século XIX, ou arquitetura pré-modernista, nos revela 

também que novos edifícios de arquitetura moderna estavam surgindo aos poucos. 

Novamente, aqui nessa descrição, aparece referência ao casario urbano de Acari e sua 

representatividade. Outro panorama muito elucidativo sobre a cultura do acariense, é 

que em meados do século XX seus moradores ainda mantinham hábitos que remontam à 

época da Vila do Acari: trata-se do costume de manter boa parte das casas urbanas 

fechadas e abri-las somente nos finais de semana e em ocasiões especiais. No entanto, 

foi crescendo consideravelmente. Em 1940, a população urbana da cidade era de 1.291 

habitantes (CÂMARA, 1941-1942, p. 10).  
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Formada por 34 ruas e 304 edifícios, a zona urbana não tinha Banco. Acari em 

1951 possuía cerca de 600 construções. Em 1970 chegou a 5.292 habitantes (IBGE, 

1971, p. 24). Outro sintoma do crescimento da cidade é revelado na proposição do 

prefeito para a Câmara Municipal, em 1949, para expropriar terras suburbanas 

pertencentes à Paróquia de Nossa Senhora da Guia para a construção de casas e um 

matadouro. O prefeito acrescentou que "na zona urbana não há mais lugares vagos para 

construir novas casas e muitas pessoas estão dispostas a construir, mesmo que seja na 

periferia da cidade”. A Câmara Municipal autorizou a aquisição do terreno por 

unanimidade. Essas atas da década de 1940 e 1950 nos deixam evidências de um 

perceptível florescimento urbano de Acari, passando a cidade a crescer do ponto de 

vista espacial (Atas da Câmara, 1941 a 1952). Em 1956 do ponto de vista dos aspectos 

urbanos Acari era assim descrita: 

Acari tem duas praças e seis avenidas calçadas a paralelepípedos, 

estando em prosseguimento a pavimentação de outros logradouros 

públicos. A energia elétrica é fornecida pela Empresa Elétrica 

Municipal e destina-se exclusivamente à iluminação pública e 

domiciliar, não havendo consumo de energia como força motriz 

(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1960, p.21). 

Houve uma série de desapropriações de terrenos em áreas suburbanas a partir de 

1960. Muitas casas de taipa construídas de maneira desordenada foram derrubadas para 

a abertura de novas ruas e vielas em áreas anteriormente desocupadas. A política de 

expansão urbana se dava da seguinte maneira: a casa era derrubada, o morador recebia 

uma indenização em dinheiro ou tinha sua casa construída em outro lugar. Todavia, em 

algumas situações, o prefeito também pedia desapropriação de casas de telhas e tijolos 

que, por ventura, estivessem impedindo a abertura de novas ruas como visto em ata 

datada de 24/08/1962. 

O prefeito por meio amigável pede que seja desapropriada uma casa 

de tijolo e telha na Rua Antonio Basílio, erguida como cadeia pública, 

pertencentes aos herdeiros de Manoel Ubaldo Neto, coma finalidade 

espacial, para a abertura de uma avenida a ser desenvolvida (Livro de 

Atas nº 4, Arquivo da Câmara Municipal de Acari). 
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O cuidado e preocupação com as questões estético-formais do espaço urbano 

ainda aparecem como visto no projeto de lei nº 9 aprovado pela Câmara em 03/07/1950 

que obriga moradores de duas ruas centrais a construírem os muros e calçadas de suas 

residências dentro dos moldes estabelecidos pelo Código de Posturas Municipais. 

Apesar de não existir mais a prisão como pena para quem não cumprisse as regras, a 

multa ainda seria aplicada, em menor proporção, pois caiu de Cr$ 500,00 para Cr$ 

100,00 cruzeiros. Observa-se também uma flexibilidade latente quantos aos prazos para 

execução das obras, já que o prazo delimitado inicialmente foi prorrogado, de 31 de 

dezembro de 1951 para 1952, deixando transparecer que a partir desse momento, a 

abrangência das Posturas Municipais foi sendo reduzida. O fiscal ainda aparece nesse 

contexto, mas como alguém que está muito mais ligado à cobrança de impostos na feira 

semanal e no comércio, sua função de fiscalizar as construções e o cumprimento das 

leis. Sua importância foi sendo reduzida. 

Em última análise, podemos dizer que o recorte espacial do Centro Histórico por 

nós estudado sofreu reconfigurações importantes, partindo inicialmente do núcleo mais 

antigo, em frente à Capela do Rosário e ocupando uma morfologia maior a partir de 

meados do século XIX. É posterior a 1850 que se percebe uma expansão urbana da Vila 

do Acari, subsidiada em um primeiro momento pela pecuária e depois pela 

cotonicultura, e nosso recorte de estudo evoluiu cronologicamente nesse contexto. No 

último quartel do XIX começou a sofrer reconfigurações em seu espaço e arquitetura, e 

esta situação que perdurou nos primeiros anos do século XX nos é interessante para a 

compreensão e problematização no sentido de patrimônio cultural. 
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CAINDO NOS BRAÇOS DE “SANDMAN”: RERESENTAÇÕES 

HISTORICO-MITOLOGICAS NOS QUANDRINHOS DE NEIL GAIMAN E 

O DEBATE ACERCA DA ALUSÃO DAS HQS COMO LITERATURA 
 

Autora: Cleonice Oliveira de Araujo (cleoaraujo.91@gmail.com)1 

Coautora: Catarina Batista Oliveira 

(catarinabatistaoliveira@gmail.com)2 

Orientador: Ramsés Nunes E Silva (ramsesnunes@gmail.com)3 

 

O objetivo deste trabalho visa analisar capítulos da História em Quadrinho intitulada 

“Sandman”, presentes no arco “Fábulas e Reflexões”, uma coletânea de histórias 

curtas que faz alusão a diversos fatos e períodos históricos, como a Revolução 

Francesa, a Roma antiga, entre outras, identificando as representações significativas 

dos elementos históricos e mitológicos do qual o seu criador, Neil Richard Gaiman, 

busca influência, apropriando-se e fazendo releituras de tais elementos, para criação 

de suas histórias, elementos esses que podem ser encontrados na HQ representados em 

personagens históricos como William Shakespeare, Maximilien François Marie Isidore 

de Robespierre, Marco Polo, o imperador romano Otávio Augusto; personagens 

bíblicos como: Caim, Abel e ainda personagens da mitologia grega, como Calíope, 

Orfeu, as Fúrias e o próprio Sandman, que na releitura de Gaiman não é um deus, mas 

sim, assim como seus irmãos, Morte, Destino, Delírio, Desespero, Destruição e Desejo, 

também conhecidos como os “sem fim”, são personificações das forças naturais, sendo 

Sandman o mestre dos sonhos e pai de Orfeu. Partindo do pressuposto da literatura 

como fonte documental para a produção do conhecimento histórico e como fonte 

possível de utilização para analisar o imaginário histórico, buscamos a partir das 

histórias em quadrinhos “Sandman”, tendo em mente os debates existentes sobre as 

histórias em quadrinhos serem ou não literatura e trazendo tais questionamentos para 

o cerne da discussão, visamos desta forma pensar a construção de tais representações 

expostas em Sandman a luz do imaginário histórico. 
 

Palavras-Chave: Quadrinhos. História. Literatura. Sandman. 

 

Nossa proposta de analise histórica contida nesse trabalho se baseia nos enredos 

das revistas em quadrinhos intitulada “Sandman” do escritor Neil Richard Gaiman, 

especificamente no sexto arco "Fábulas & Reflexões", da série “Sandman”, no qual o 
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escritor traz uma mistura bastante engenhosa de contos de fadas, eventos históricos 

reais, mitologia clássica e fantasia pagã. Reunindo personagens de eras, lugares e 

realidades diferentes em um delírio da mais rica intertextualidade do qual o resultado 

são histórias inesquecíveis sobre sonhos de vida e de amor, de poder e de escuridão. 

Procuraremos com isso, mostrar como autor inglês, Gaiman, ao mesmo tempo em que 

explora com a poética e as diversas fábulas mitológicas, termina por criar sua própria 

mitologia moderna. Para iniciarmos nossa analise daremos inicio trazendo para o campo 

de debate as histórias em quadrinhos que já vem a algum tempo sendo utilizadas como 

fonte documental para a produção do conhecimento histórico e como fonte possível de 

utilização para analisar o imaginário histórico, mostrando como as mesmas também 

entraram no espaço da literatura, o porquê dessa associação ter acontecido e se isso foi 

positivo ou não para o mundo dos quadrinhos. 

As histórias em quadrinhos (HQs) são basicamente histórias narradas através de 

imagens e textos dentro de balões, uma sequencia de quadros que contam uma história, 

podendo ser esta dos mais variados gêneros: ação, romance, ficção, fantasia; o termo 

que é utilizado para definir a linguagem que mistura um arranjo de fotos ou imagens e 

palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia é chamada “arte sequencial” 

termo criado pelo renomado quadrinhista Will Eisner, encaixa-se dentro desse termo, 

fotonovelas e infográficos jornalísticos. Normalmente são conhecidas por se 

direcionarem a um publico infanto-juvenil e trazerem em seu contexto histórias 

relacionadas a super-heróis.  

Histórias em Quadrinhos são uma linguagem autônoma que se assemelham a 

literária, por ser uma narrativa impressa que contem começo, meio e fim, assim como as 

obras que carregam o nome de literatura, conseguindo dialogar com a literatura, cinema, 

pintura, história e fotografia, pode ter sido esse um dos motivos que deram inicio a 

associação das Hqs á literatura? 

O uso da imagem pelo homem como forma de contar história vem de longa data, 

remontando ao período Pré-Histórico, com as figuras rupestres, onde o homem 

primitivo utilizava o desenho como forma de se expressar. Os egípcios usavam como 

desenho os hieróglifos e vários de seus monumentos revelam sucessões de escritas e 

desenhos feitas em coluna de pedra relatando histórias ou pequenos acontecimentos. 

Sobre a origem das primeiras histórias em quadrinhos Piedade Filho comenta que: 
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As origens das histórias em quadrinhos remontam à civilização 

europeia, onde o aparecimento das técnicas de reprodução gráfica 

proporcionou a união entre texto e imagem. No século XVIII, segundo 

Will Eisner, os artistas que lidavam com a arte de contar histórias, 

destinadas ao público de massa, procuraram criar uma linguagem 

coesa que servisse como veículo para a expressão de uma 

complexidade de pensamentos, sons, ações e ideias numa disposição 

em sequência, separadas por quadros. 

As histórias em quadrinhos fazem parte da nona arte, sendo esta, a arte de narrar 

uma historia através de sequências de imagens, desenhos ou figuras impressas. A sua 

linguagem é formada por elementos como: Requadros, balões e traços que formam os 

personagens e os cenários, roteiro (com palavras e as onomatopeias), etc. Os diálogos 

entre os personagens, seus pensamentos e a própria narração aparecem sob a forma de 

legendas ou dentro de espaços irregulares chamados de balões. Outras narrativas 

representadas por figuras são comuns à via-sacra, às tapeçarias medievais, aos vitrais 

góticos e aos livros ilustrados de diversas épocas. A origem dos balões presentes nas 

histórias pode ser atribuída aos filactérios, faixas com palavras escritas junto à boca dos 

personagens, observadas em ilustrações europeias desde o século XIV. Foi a partir do 

século XIX que o texto começou a acompanhar o desenho. As histórias em quadrinhos 

são conhecidas como "histórias aos quadrinhos" em Portugal; como "comics" nos 

Estados Unidos; como "fumetti" na Itália; como "bandes dessinées" na França; e como 

"mangás" no Japão. 

Existem vários “tipos” de HQ’s, o mais conhecido mundialmente é o formato 

impresso, encontrado tanto em revistas, como em tiras em jornais. Entretanto é comum 

encontrarmos diversas outras categorias de histórias em quadrinhos que se encaixam 

nos formatos tradicionais, bem como experimentais (FREIRE). Apenas para citar, 

encontramos ainda: Página dominical, tira de jornal, fanzines, revistas periódicas ou 

comic books, álbuns e graphics novels, manuais didáticos, history boards, HQ 

radiofônica e HQ ao vivo, E-comics entre outros 

Will Eisner(1989 ) em seu livro Quadrinhos e a Arte Sequencia nos diz que: 

Historicamente, os quadrinhos têm se restringido a narrações breves 

ou a episódios de curta duração, mas movimentados. Na verdade, 

supunha-se que o leitor buscava nas histórias em quadrinhos 

informações de transmissão visual instantânea, como nos quadrinhos 

fantásticos. Entre 1940 e início da década de 1960, a indústria 
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aceitava, comumente, o perfil do leitor de quadrinhos como o de uma 

“criança de 10 anos, do interior”. Um adulto ler histórias em 

quadrinhos era considerado sinal de pouca inteligência. As editoras 

não estimulavam nem apoiavam nada além disso. 

Para agregar valor aos quadrinhos e desmistificar o estereotipo de subliteratura e 

mídia de “massa” limitada ao espaço infanto-juvenil, houve a necessidade na década de 

1980 de atrelar os quadrinhos a um rotulo socialmente aceito como o da literatura, esta, 

ao contrário dos quadrinhos, é vista há décadas como uma arte autônoma e de prestígio, 

com farto espaço nas livrarias, bibliotecas e universidades (RAMOS), abrindo espaço 

para o mundo adulto e consequentemente aumentando as vendas. Para Ramos a 

associação dos quadrinhos a literatura aqui no Brasil aconteceu motivada por três 

fatores: 

No Brasil, a associação com a literatura se deveu por três fatores. O 

primeiro foi o fato de essas obras circularem por esferas 

comunicativas que antes não frequentavam, como as seções de livros 

dos cadernos de cultura dos jornais e revistas, espaço destinado aos 

chamados “formadores de opinião”. [...] Outro caminho se relaciona 

ao anterior. Na falta de um termo próprio para se referir às obras, 

muitos dos autores dos textos optaram por traduzir a expressão 

graphic novel, criando as correlatas romances gráficos ou narrativas 

gráficas. O uso do termo “romance” remete obrigatoriamente ao 

universo literário [...] O terceiro caminho se deu por meio das 

adaptações literárias em quadrinhos, que cresceram vertiginosamente 

no Brasil a partir de 2006. Foi nesse ano que o governo federal incluiu 

obras quadrinísticas nas gordas seleções do PNBE (Programa 

Nacional Biblioteca da Escola), que tem o objetivo de comprar lotes 

de livros para formar bibliotecas escolares em todo o país. 

Vários foram e são os quadrinhistas que desde o inicio da década de 1990 vem 

ganhando prémios que antes só eram dados a obras da literatura, entre eles estão: Neil 

Gaiman que ganhou junto com Charles Vess um World Fantasy Award pela história em 

quadrinhos Sonho de uma noite de verão, encontrada na edição 19 da Graphic Novel 

Sandman que narra a primeira apresentação da peça homônima de Shakespeare (PAZ). 

Temos também Art Spiegelman que ganhou um Pulitzer com o quadrinho Maus, onde o 

enredo se dá através de entrevistas que o autor realizou com seu pai que foi um 

sobrevivente de Auschwitz. Um dos aspectos mais marcantes de Maus é a 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Fantasy_Award
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antropomorfização dos personagens: judeus são representados como ratos, alemães 

como gatos, americanos como cães. Com certeza, é um dos trabalhos de quadrinhos 

mais impactantes de todos os tempos. Por ultimo cito Alan Moore que em 2005 entrou 

para lista da Times dos 100 grandes livros da língua inglesa(PAZ). Watchmen é uma Hq 

de super-heróis que tem como pano de fundo a Guerra Fria, ganhou vários prêmios 

Eisner(o Oscar dos quadrinhos) e foi a primeira HQ a levar um Hugo, a premiação 

máxima de ficção científica que, até então, era reservada somente à literatura 

tradicional. 

Então, tudo corrobora para justificar que Histórias em Quadrinhos são sim 

literatura, entretanto, devemos ressaltar que os quadrinhos não precisam ser associados 

à literatura, e que essa associação só aconteceu devido ao preconceito que essa mídia 

sofre. A associação á literatura que ocorre já há algum tempo aconteceu na tentativa de 

romper com os estereótipos construídos em cima de si e consequentemente na tentativa 

de aumentar o comercio da mesma. Enquanto os quadrinhos tem todo um processo 

histórico de estereótipos e preconceitos, a literatura é reconhecida e respeitada como 

uma arte autônoma. Quadrinhos não podem ser associados à literatura, pois quadrinho 

assim como literatura é uma arte autônoma, são únicos, com perfil próprio, são 

linguagens diferentes, os quadrinhos podem sim beber da fonte da literatura, como o 

faz, ou da fonte de outras artes, mas não precisa se enquadrar em outra arte para ser 

respeitado. 

Entendendo que os quadrinhos não são literatura, mas sim que são influenciados 

por ela, assim como também são influenciados pelo cinema, pela História, pela ciência, 

pela fotografia e etc, buscamos fundamentar então a importância da literatura para a 

História ambas contribuindo para a produção do conhecimento histórico, tendo tanto as 

HQS, como a literatura, entrado para a categoria de fontes históricas devido às 

possibilidades que a Escola dos Annales propiciou a partir de 1968 com a chamada 

“Nova História”, onde os historiadores passaram a utilizar não apenas documentos 

escritos, mas fotografias, quadros, literatura e depoimentos orais como fonte histórica, 

entrando nesse contexto de novos documentos enquadrasse também as histórias em 

quadrinhos. Borges sobre os documentos e as representações do real: 

Para Chartier (1990, p. 62-3), todo documento, seja ele literário ou de 

qualquer outro tipo, é representação do real que se apreende e não se 

pode desligar de sua realidade de texto construído pautado em regras 

próprias de produção inerentes a cada gênero de escrita, de 
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testemunho que cria “um real” na própria “historicidade de sua 

produção e na intencionalidade da sua escrita”. Desta forma, todo tipo 

de texto possui uma linguagem específica, na qual foi produzido, 

própria de um segmento particular de produção, e esta ocorre 

considerando dadas regras peculiares ao meio intelectual de onde 

emerge, ao veículo em que será veiculada e ao público a que se 

destina. 

A literatura entendida como um processo histórico, filosófico e politico 

proporciona a História uma discussão de como é empregado o uso da imaginação, da 

ficcionalidade e do imaginário na escrita do texto literário e as representações das 

experiências do homem no tempo. “Para o historiador a literatura continua a ser um 

documento ou fonte, mas o que há para ter nela é a representação que ela comporta [...] 

o que nela se resgata é a reapresentação do mundo que comporta a forma narrativa”. 

História e literatura, “ambas são formas de explicar o presente, inventar o passado, 

imaginar o futuro [...] ambas são formas de representar inquietações e questões que 

mobilizam os homens em cada época de sua história, e, nesta medida, possuem um 

público destinatário e leitor.” (PESAVENTO). 

Nesse sentindo, tendo em mente que as Histórias em Quadrinhos fazem parte da 

cultura industrial, o contexto histórico e social do momento de sua criação fica presente, 

mesmo de maneira subjetiva, em suas histórias. Propomos assim, a analise da história 

em quadrinho “Sandman” utilizando como método de pesquisa a seleção de passagens e 

momentos de histórias publicadas nas HQS, nas quais é possível fazer a leitura crítica 

dos seus significados, sempre comparando com o momento político-social referente ao 

período de sua edição. 

Sandman é uma aclamada História em Quadrinhos, que é sucesso de crítica e 

público. Foi criada por Neil Gaiman em 1988 para a Vertigo, selo para adultos da 

Editora DC Comics. Em suas histórias tomamos conhecimento sobre a vida de Sonho 

(Sandman), o governante do Sonhar (o reino dos sonhos) e sua interação com o 

universo, os homens e outras criaturas. Muito rica em referencias históricas, 

encontramos agregada a esta obra, além de auto referências, terror, literatura clássica, 

humor, poesia, romance, rock’n’roll, filosofia, religião, mitologia, misticismo, folclore, 

cinema, artes plásticas, personagens e fatos históricos reais. O sexto arco, “Fábulas e 

Reflexões” destaca-se também por explorar eventos históricos mais que nos outros 

volumes de Sandman. Gaiman busca influencia em histórias e personagens reais, assim 
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como nos mostra que possui um amplo conhecimento sobre Mitologia Pagã, Cristã, 

Idade Média e, sobretudo e obviamente de quadrinhos. Os eventos históricos ganham 

um encanto especial no formato da arte sequencial escritos por Gaiman. 

A série, que continua sendo republicada até hoje, ganhou inúmeros prêmios, 

tendo o privilegio de ser a primeira revista do gênero a ser premiada com o World 

Fantasy Awards, um dos prêmios literários mais importantes do mundo, sendo também 

premiada 30 vezes no Eisner Awards, o Oscar dos quadrinhos norte-americanos, 

inclusive na categoria melhor série contínua (de 1991 a 1993). Gaiman venceu o 

Eisnerde de melhor escritor de 1991 a 1994: 

“[...] o Sandman de Gaiman foi a série certa chegando no tempo certo 

para elevar e codificar um novo nível no mundo das graphic novels. 

Originalmente publicado em historias individuais, os arcos principais 

da história de Sandman foram reunidos em dez volumes que ficam sob 

a definição do formato conhecido como graphic novel. Esses dez 

volumes permanecem como best-sellers eternos, e como tais tiveram 

uma enorme influência na migração das graphic novels das bancas 

para as livrarias, dando combustível para o aumento da indústria, tanto 

em popularidade quanto em vendas.” (WAGNER, et al. 2011, p. 24).  

No folclore anglo-saxônico, encontramos a figura de Sandman (“homem-areia”) 

como uma figura mítica ligada aos sonhos e ao sono, sendo citado originalmente em 

lendas e histórias infantis. Na mitologia grega, conhecemos Sandman por Morpheus, 

onde o mesmo era o deus dos sonhos, sendo o principal dos Oneiros ou Orinos, filho de 

Hypnos, deus do sono e da sonolência. Morpheus na mitologia grega encarregava-se de 

induzir os sonhos a quem dormia e de adotar uma aparência humana para aparecer 

neles, especialmente igual aos entes queridos. 

Na HQ de Neil Gaiman, Sandman faz parte do grupo dos sete Perpétuos, 

também conhecidos como os sem fim, são sete irmãos que existem desde o início dos 

tempos enquadrando-se entre os mais poderosos seres do Universo, estes costumam 

gastar seu tempo cumprindo suas funções como personificações das forças naturais. A 

Morte, por exemplo, irmã mais nova de Sandman, tem como função levar as almas dos 

mortos embora do reino dos vivos, enquanto Sonho é responsável pelo reino dos 

sonhos, chamado de Sonhar, este, protagonista principal da serie, regulamenta a 

imaginação, os sonhos e a inspiração das pessoas. 



 

  376 

 

Nos quadrinhos, é possível para os humanos perceberemos “Sem-Fim”, como 

também são conhecidos, de acordo com sua própria formação cultural, ou espécie. Em 

ordem de nascimento são: Destino, Morte, Sonho, Destruição, Desejo, Delírio e 

Desespero. Os Perpétuos vivem cada qual em seu próprio reino astral, lugares não-

físicos, nas realidades criadas pela consciência de seres vivos. Cada um deles possui um 

emblema e uma galeria, na qual existem retratos dos sete.  

Em “Fábulas e Reflexões”, encontramos uma reunião de histórias independentes, 

do contexto habitual da obra como um todo podemos perceber através dessas histórias 

como se dá a interação de Sandman na vida das pessoas. Ela reúne as revistas que na 

série original foram compiladas como ”Espelhos Distantes” e “Convergência“, além da 

Canção de Orpheus, originalmente publicada como um especial e Medo de Cair, 

originalmente publicada na Vertigo Preview. 

Encontramos histórias atreladas a reis e governantes em suas relações de poder, 

cada história aqui levam o nome de meses em diferentes calendários: A revista de 

numero 31“Três Setembros e um Janeiro”, a partir do calendário gregoriano, a revista 

de numero 29 “Termidor”, o 11º mês do calendário republicano, a revista de numero 30 

“Agosto”, também do calendário gregoriano, que correspondia à Sextilis, 6º mês do 

calendário romano, e a revista de numero 50“Ramadã”, o nono mês do calendário 

muçulmano. 

Em “Termidor”, conhecemos uma história sombria, ocorrida no final da “Fase 

do Terror” da Revolução Francesa. Tendo como personagem principal Lady 

JohannaConstantine e fazendo uma breve introdução de Orpheus, filho do mestre dos 

sonhos, é possivelmente a passagem mais política da série, mostrando Gaiman em sua 

crítica a um regime que vai contra suas crenças quase que totalmente: um regime que 

fez de tudo para abolir a história, inclusive com a introdução de um calendário próprio 

e, portanto, entra em choque com a crença de Gaiman na importância das histórias 

humanas. 

Conhecemos a partir da perspectiva de Sonho os anos do Terror da Revolução 

Francesa. Sonho propõe aJohannaConstantine a missão de salvar a cabeça de seu filho 

Orpheu das mãos dos revolucionários, determinados a excluir a fantasia e a religião do 

mundo. Na HQ Robespierre é um ditador idealista, e cai num paradoxo muitas vezes 

repetido na história da humanidade. Ao tentar destruir o passado, ele o reconstrói à sua 

maneira.Sandman que está passando por um momento delicado com o filho, requer 
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privacidade e através de Johanna quebra um dos maiores galhos da História, o fim do 

governo jacobino na Revolução Francesa. 

Viajamos para a Grécia Antiga através do Imperador Augusto que em 

companhia do anão Lício, se disfarçam de mendigos e passam um dia em Atenas. Em 

“Agosto”, Gaiman nos convida a refletir sobre Terminus (limites). Numa conversa 

franca, através da máscara de humildade, feita de sabão e vinagre, Augusto conta a 

Lício sua história, seus sonhos, e sua decisão.Um conto bastante desolador sobre o 

imperador romano Augusto César. Aprendemos que, quando jovem, Augusto foi 

estuprado pelo seu tio-avô Júlio César; que Augusto escolheu o futuro de acordo com 

dois conjuntos de profecias, um em que o Império Romano cresce de modo a dominar 

todo o mundo e durar milênios, e um em que o império sucumbiria após alguns séculos. 

O motivo de seu dia como mendigo foi uma sugestão de Morpheus, que o disse, em 

sonho, que daquele modo os deuses não poderiam saber de seus planos. A maior parte 

dos fatos históricos é baseado no livro “A Vida dos Doze Césares”, de Suetônio.  

Em “Três Setembros e um Janeiro”, Gaiman nos apresenta a história do primeiro 

e único imperador dos Estados unidos da América. Essa história na HQ é contada a 

partir da perspectiva das irmãs mais novas de Sandman: Desespero, Desejo e Delírio. 

Na história em questão encontramos Joshua Abraham Norton desesperado, pelo fato de 

ter perdido tudo. Sandman e suas irmãs então fazem uma aposta, onde a ideia é mantê-

lo longe dos reinos das três irmãs. Sonho aceita o desafio e faz com que Norton caminhe 

por seu reino (reino dos sonhos) dando-lhe então um sonho, e neste, Norton se 

autoproclama o primeiro imperador dos Estados Unidos. A surpresa está no fato de que 

realmente existiu u imperador nos Estados Unidos, alguém chamado Joshua Abraham 

Norton foi um Imperador destituído de poder oficial, mas investido de extremo respeito 

e apreço por seus “súditos” Apesar de poucos livros de história mencionarem seu nome, 

na metade do século XIX Joshua Abraham Norton proclamou a si mesmo Norton I, 

Imperador dos Estados Unidos e Protetor do México. Por quase um quarto de século ele 

governou seu vasto domínio com exemplar benevolência e gentil bom senso. 

Joshua Norton nascido na Inglaterra em 1819 emigrou com seus pais para a 

África do Sul onde passou sua juventude. Não foi até 1849, como um jovem homem de 

30 anos, que ele imigrou para sua futura capital, São Francisco. Diferentemente da 

maioria que foram que forma explorar ouro na Califórnia, Joshua chegou ao porto com 

$40,000 e com esse capital estabelecer negócios de corretagem de imóveis, fazendo 

fortuna, foi a falência na tentativa de monopolizar o mercado local, comprou o quanto 
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pôde de arroz. Como ele previu, o preço do arroz disparou. Mas antes que ele pudesse 

tirar alguma vantagem dos preços inflacionados, dois navios carregados com mais arroz 

chegaram ao porto. Suas vastas posses perderam todo o valor, levando-o a ruína. O 

mesmo desapareceu por algum tempo, reaparecendo em 1857, com sinais de 

desequilíbrio mental se autoproclamando Norton I, Imperador dos Estados Unidos, e 

anunciou seu governo emitindo uma proclamação oficial. Com a cooperação do editor 

do San Francisco Bulletin, o decreto de Norton tornou-se conhecido por seus súditos 

em 17 de setembro de 1859. 

Norton gozava dos poderes e privilégios cabíveis a um imperador, mas ele fazia 

mais do que simplesmente aceitar o tributo de seus súditos. Norton I era um monarca 

trabalhador. Conquanto muito de seu tempo fosse gasto inspecionando seu domínio, ele 

nunca renegava o trabalho burocrático. Durante seu reinado Norton emitiu uma grande 

variedade de documentos reais, e, como súditos reais, os editores de jornais seguiam 

suas ordens e os imprimiam. 

Na edição “Regiões Abstratas”, revista de numero 39, o explorador Marco Polo, 

aparece em Sandman quando jovem, ao se perder no deserto, adentra sem querer, uma 

das “Regiões abstratas”, local onde o sonhar e a realidade não são muito bem definidos. 

Nesse local, Marco Polo encontra Rustichello de Pisa, que fora dos quadrinho foi o 

escritor de “As Viagens de Marco Polo”. Rustichellonos nos quadrinhos consegue 

chegar neste local por meio de um sonho, e no sonho ele se encontra dentro de uma 

prisão escrevendo as histórias narradas por um Marco Polo mais velho. 

Em o Parlamento das gralhas revista de numero 40, conhecemos o pequeno 

Daniel Hall, filho de Hector Hall com Hipólita Hall, Daniel foi concebido dentro do 

mundo do sonhos e por esse motivo ele se torna  propriedade de Sonho. Aquei nós 

temos uma metahistória. Esta história em Sandman trata-se de uma metahistória, uma 

vez que fala sobre histórias e seus contadores, um recurso muito utilizado em “Fim dos 

Mundos”.  

A história se inicia com a visita do pequeno Daniel visitando o reino do 

Sonhar(este ocupará o lugar do mestre dos sonhos após sua morte). Nesta visita, ele é 

recepcionado por Eva, Caim e Abel, e Matthew, onde cada um recepciona o visitante 

contando-lhe uma história, e por meio dessas histórias ficamos sabendo sobre as três 

esposas de Adão, como Abel e Caim foram parar no Sonhar, e o mistério do parlamento 

das gralhas, e seu segredo. 
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Em “Ramadã”, Gaiman nos apresenta Harun al-Rashid, que fora dos quadrinhos 

foi o quinto califa abássida, reinando entre 786 e 809, numa época marcada pela 

prosperidade científica, cultural e religiosa no Islã. Ele foi o fundador da lendária 

biblioteca chamada de "Casa da Sabedoria". Na HQ Harun al-Rashid é soberano de 

Bagdá, a maior cidade jamais vista, em sua era de ouro. Uma história contada, ilustrada 

e letrada de acordo com a tradição árabe. O enredo se dá com o califa preocupado com a 

efemeridade da própria perfeição da cidade. O califa então através de um encontro com 

Sandman consegue um acordo onde em troca da era de ouro da cidade de Bagdá, 

Sandman fará com a cidade seja eternamente lembrada, Com o acordo fechado, Rashid 

acorda e se encontra numa Bagdá mais normal e sombria, sem memórias de sua forma 

anterior. Ao retornar ao palácio, ele encontra Sandman, que está com a cidade antiga 

numa garrafa. A história termina com uma mudança abrupta para uma Bagdá em seus 

dias modernos, destruída pela guerra, onde um velho estava contando a história a um 

menino em troca de moedas e cigarros. No fim, o menino pergunta como o acordo 

terminou, mas o velho não responde. No entanto, ao voltar para casa, o garoto está 

encantado pela história, e então tudo fica claro: ao contar histórias sobre a cidade, com 

as lendas como pano de fundo, Sonho se certificou que as histórias fossem contadas e 

recontadas, mantendo-se vivas para sempre na memória. 

Pulando para fora de “Fabulas e Reflexões”, Gaiman vai além da literatura 

trazendo a mesma para os quadrinhos. Encontramos em Sandman além de referencias a 

histórias orientais, mitos africanos, lendas árabes, entre outros, duas edições especiais 

dedicadas a William Shakespeare, a primeira aparição de Shakespeare se dá em “Sonho 

de uma noite de verão”, uma peça dirigida por Shakespeare, na qual Sonho solicita que 

a mesma seja apresenta a ele e a seus convidados, criaturas que vão desde o reino das 

fadas até Robin Goodfellow, personagem de lendas inglesas, também conhecido como 

“Puck”. Shakespeare aparece também na edição 75 de Sandman, onde Gaiman 

apresenta Shakespeare escrevendo a peça A Tempestade; encerrando as histórias de 

Sandman com última peça escrita pelo autor em vida. 

Em “Fabulas e Reflexões” Neil Gaiman consegue mesclar fantasia à realidade, 

trazendo varias histórias que acabam por vezes tendo o personagem principal, Sandman, 

apenas como coadjuvante e nos apresentando personagens importantes para a História 

cada qual com sua aventura que mescla o real com a fantasia, o que nos provoca 

questionamentos acerca do que é a história e o que é a verdade. Gaiman além de criar 

personagens carismáticos, consegue ainda brincar com o tempo cronológico, com a 
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sucessão dos eventos, com ações de personagens tendo repercussões sobre a vida de 

outros que nunca encontraram ou encontrarão, numa sutil e fascinante rede de auto 

referências. Pode-se dizer que Sandman carrega como tema central a narrativa, ou a arte 

de contar histórias. Por isso, talvez, o jogo de Neil Gaiman em alternar e misturar 

narrativas do cotidiano com situações fantásticas. E talvez seja justamente esse o grande 

charme da série inteira. 

Quando falamos da importância da literatura para a história e vice e versa 

podemos perceber que ambas muitas vezes caminham juntas não apenas em livros como 

também em outros tipos de mídia como cinema, fotografia ou como tentei mostrar aqui, 

em Histórias em Quadrinhos, Hqs não são literatura, mas carregam forte influencia da 

mesma, assim como carregam também influencias históricas e mitológicas como no 

caso de Sandman e também influencias do seu tempo de criação. A possibilidade de 

estudo em uma história em quadrinho para uma pesquisa histórica é bastante ampla 

devido às varias representações das quais ela consegue tomar para si e Sandman é um 

exemplo disso, trazendo representações históricas, literárias, pagãs, cristãs, musicais e 

outras também apresentadas nesse artigo. 
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“CONFLITO E NEGOCIAÇÃO”: ALGUNS ASPECTOS DA TRAJETÓRIA 

DE CAETANO DA SILVA SANCHES NO GOVERNO DA CAPITANIA DO 

RN (1791-1799) 
 

Cristiane Mirelle Araújo Santos
1 

Introdução 

A Capitania do Rio Grande do Norte, no período em que Caetano da Silva 

Sanches esteve à frente de sua administração (1791-1799), passou por momentos de 

dificuldades que afetaram significativamente seu desenvolvimento. No final do século 

XVIII e início do século XIX, era subordinada à capitania geral de Pernambuco. Uma 

dependência que por muito tempo gerou certa incapacidade de progresso econômico e 

político-administrativo ao Rio Grande.  

Dentro deste contexto, temos a figura de Caetano da Silva Sanches. Este fez 

carreira militar e era sargento mor reformado do Regimento do Recife. Sanches foi 

subindo de posto na medida em que se destacava frente aos problemas da capitania, e 

também tinha uma boa relação com algumas autoridades da Coroa Portuguesa. Como 

por exemplo, com o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa 

Coutinho. Através das diversas trocas de correspondências entre ambos, podemos 

perceber as articulações envolvidas pela grande teia de relações existentes no período 

colonial, no que cerne ao recorte analisado, e a busca por soluções urgentes na capitania 

advindas das solicitações do capitão mor. Pois, durante seu governo, Caetano 

experimentou diversos problemas que afligiam muito a população e que poderiam 

atingir sua administração. 

Nestas correspondências, analisadas a partir da documentação do Arquivo 

Histórico Ultramarino, (AHU-RN) o capitão mor queixava-se de abusos praticados nas 

arrematações dos contratos da carne pelo corregedor da Comarca, requeria provisão 

para que quando deixar o governo da capitania o seu soldo lhe ser pago em Pernambuco 

e também para que sejam nomeadas pessoas de sua confiança na ocupação de cargos 
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públicos. E ainda, queixas feitas por Caetano sobre a falta de jurisdição e autoridade 

para prover oficiais de justiça. São aspectos relevantes para compreendermos a relação 

de “conflito e negociação” existente entre as autoridades da Coroa Portuguesa no que 

cerne à administração na Capitania do Rio Grande. E nesse caso, especificamente, a 

figura de Caetano da Silva Sanches como sendo um homem importante frente ao 

governo e na busca pela independência político-administrativa do Rio Grande.  

Além de ter sido um homem atuante na administração da Capitania do Rio 

Grande, Caetano da Silva Sanches era devoto de Santo Antônio, santo nacional 

português. A Historiografia local relata que Caetano foi o doador do galo de bronze 

presente na torre da Igreja de Santo Antônio. Havia uma lenda de que o capitão mor 

falecera no dia da primeira missa da igreja. Entretanto, alguns questionamentos deixam 

a duvidar sobre tal afirmativa.  A representação política que se tem através da figura do 

capitão mor é imprescindível para a dinâmica das relações que existia entre diferentes 

agentes do reino. Como também, sua representatividade perante a religiosidade e a 

política ao mesmo tempo. 

O presente artigo tem por objetivo identificar e compreender, através de um 

conjunto documental do Arquivo Histórico Ultramarino e de outras fontes, a dinâmica 

das relações que existiam entre o capitão mor Caetano da Silva Sanches, e o secretário 

de estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, desdobrando-se pelo 

caminho da representatividade de um homem que “apesar de ter governado a Capitania 

por espaço de mais de nove anos, não são conhecidos os seus atos de maior importância 

praticados, salvo, segundo a tradição oral de ter sido doador do galo na Igreja de Santo 

Antônio”. Entretanto, neste trabalho, para além desta perspectiva de abordagem, 

pretende-se descrever a trajetória de Caetano como um sujeito atuante nas questões 

políticas da capitania e como um bom articulador de discursos através de 

correspondências, constatando assim, sua persuasão em torno das situações pelas quais 

a capitania do Rio Grande enfrentava bem como, seu caráter religioso a partir de sua 

representação na Igreja do Galo na cidade do Natal.  

Carreira Militar 

Recebeu sua primeira nomeação interina para governador da Capitania 

do Rio Grande do Norte, por provisão de 8 de novembro de 1790 de 

D. Thomaz Coelho de Mello, governador e capitão general e 

Pernambuco, “por convir ao serviço de S.Magestade a quietação de 
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seus vassalos da mesma Capitania... e evitar as desordens praticadas 

pelos sucessores interinos da dita Capitania... enquanto S.M. não 

determinar o contrário. Deu preito e homenagem pelo cargo, em 19 de 

dezembro do mesmo ano. Tomou posse em Natal, no dia 19 de 

fevereiro de 1791. (LEMOS;MEDEIROS, 1980: p.61) 

Sanches era sargento mor reformado, no qual posto “servira com honrado 

procedimento e zelo”, quando foi comissionado na mesma graduação e soldo do 

Regimento de Infantaria do Recife. Segundo Câmara Cascudo, nasceu em Cascaes, 

Portugal, filho do capitão Francisco da Silva Sanches e de D. Maria Joaquina Sanches, 

fez vida militar e era sargento mor reformado do Regimento do Recife. 

Pelos documentos até agora observados, o capitão-mor que foi desta Capitania, 

Caetano da Silva Sanches, era conhecedor e interessado nas questões da Província do 

Rio Grande do Norte. Para isso, através da documentação do Arquivo Histórico 

Ultramarino (AHU-RN), foram identificados alguns aspectos de sua preocupação em 

qualificar a Capitania ao máximo para se conseguir, futuramente, sua independência 

político administrativa de Pernambuco. Eis um trecho que explicita bem esse caráter:  

Depois de tomar posse da Capitania do Rio Grande, Caetano escreveu para 

Martinho de Mello e Castro, Secretário de estado da Marinha e Ultramar. 

No dia 19 de fevereiro deste presente ano (1791) tomei posse desta 

Capitania do Rio Grande do Norte, da qual Vossa Excelência me fez a 

honra de encarregar o governo dela, achando esta pequena Cidade e 

suas vizinhanças, no deplorável estado de maior compaixão, com uma 

epidemia de bexigas que tem morto muita gente, e poucas casas há, 

tanto nesta cidade, como nas referidas vizinhanças, que não 

experimentem  o mesmo mal, sendo o meu maior sentimento a falta de 

todos os víveres que padecem, por  constar que alguns dos doentes 

chegaram a comer cocos, e mangaba, por não ter outro mantimento, e 

porque desde primeiro de janeiro até o dia da dita minha posse, se não 

tinha vendido aqui uma libra de carne no açougue, por se não ter 

rematado o contrato, por desordens que aqui houve antes de minha 

chegada. Indaguei quem tinha gados, e os obriguei a conduzir para 
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esta cidade e o matassem, e vendessem no açougue ao Povo, 

prontamente se executou tanto no Carnal como na Quaresma.
2
 

Através deste trecho, do ano de 1791, data da posse do Capitão Mor Caetano da 

Silva Sanches, identifica-se a situação em que se encontrava a Capitania, passando por 

diversos problemas que afetaram sua estabilidade social. Na sua luta pelo 

desenvolvimento do Rio Grande do Norte, Caetano mandou para o Conde de Linhares a 

relação das Barras e Enseadas do Rio Grande do Norte, no ano de 1799, exigida pela 

Rainha de Portugal, com o intuito de animar o comércio local. 

Esta capitania a vinte e tantos anos é que principiou a ter algum 

estabelecimento no que respeita as produções da terra, como principal 

açúcar, e algodões, que antes se ia buscar o primeiro gênero a 

Pernambuco, e desse tempo para cá, se tem fundada algumas 

Engenhocas que fabricam seus açucares, e os agricultores empregados 

nas plantações dos algodões; porém a rigorosa seca que houve em três 

anos sucessivos, quais foram os de 1791, 1792 e 1793, os derrotou, e 

depois desses anos de seca tem sido os invernos muito escassos de 

chuvas, de sorte que tem feito desanimar a alguns por não terem 

produzido os ditos gêneros, e se terem empenhado com as ditas 

plantações, ainda que eu os tenha animado para continuarem, e assim 

o vão fazendo.
3
 

No trecho acima, é clara a preocupação de Caetano com os problemas 

enfrentados pela capitania. Apresenta os benefícios que a mesma possui como a 

capacidade de fabricar seu próprio açúcar, como por exemplo, a fundação de “algumas 

engenhocas”. Entretanto, um ponto agravante foi a seca que impossibilitou os 

agricultores a continuarem com as suas plantações. Mas, Sanches procura uma forma de 

reanimar o comércio a partir da vinda de navios aos portos da capitania, para se exportar 
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os gêneros aqui produzidos. Possibilitando, assim, o contentamento dos agricultores e o 

estabelecimento dos negócios.  

No que respeita da grandeza, e porte dos navios que podem aqui se 

abordar, digo a Vossa Excelência que pode vir, por agora, a este porto 

uma embarcação da lotação de trezentas caixas, porque esta se pode 

carregar de açúcar, algodões, couros e alguma sola, porém não neste 

ano, porquanto os efeitos dele já se exportaram para Pernambuco e só 

para o ano vindouro, fazendo-me Vossa Excelência a mercê de avisar-

me de certeza de vir, para eu deter os gêneros e cientificar aos 

agricultores, e todos os mais desta Capitania para se animarem com 

mais frequência tanto nas suas plantações, como em procurar os mais 

gêneros, e os exportarem para este porto, na esperança de terem 

melhor estabelecimento nos seus negócios.
4
 

No decorrer do documento analisado, são observados aspectos importantes sobre 

a atuação de Caetano e suas estratégias administrativas com o intuito de melhorar a 

situação em que se encontrava o Rio Grande no presente momento. E a partir de tais 

ações, pode-se traçar um pouco de sua trajetória como um sujeito político preocupado 

com as questões de ordem econômica e social de seu governo. O fato é que Caetano da 

Silva Sanches, através de correspondências às autoridades sobre o estado em que se 

encontrava a capitania no começo de sua administração (1791), esteve preocupado com 

o desenvolvimento de seu governo e com os moradores.  

Na medida em que há um número considerável de correspondências trocadas 

entre o secretário de estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

foram constatados alguns aspectos que são relevantes para a compreensão das relações 

existentes entre as autoridades.  

Nesse sentido, tem-se, a partir dessas trocas de correspondências, a existência de 

conflitos entre Caetano da Silva Sanches e o General de Pernambuco. Sabemos que o 

foco principal eram as negociações. Entretanto, ocorria com frequência divergências 

entre estas autoridades. Portanto, é perceptível a existência não apenas de negociação, 
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como também de Conflito; que passam a caminhar juntos no processo das relações 

políticas e administrativas entre as autoridades do Império Ultramarino Português.  

Um Homem Religioso 

Caetano da Silva Sanches era devoto de Santo Antônio, padroeiro português. A 

maior representatividade que se tem da contribuição do governador durante sua atuação 

frente ao governo da capitania, é a doação do galo presente na Igreja de Santo Antônio, 

na cidade do Natal. Quando Caetano da Silva Sanches chegou a Natal a igreja de Santo 

Antônio existia. Na fachada principal, por cima da porta, há, muito apagada, a data de 

agosto de 1766.Ajudou por todas as formas, a construção da Torre. Esta ficou terminada 

em janeiro de 1798. 

Dele partira a ideia de mandar buscar um galo de bronze e presentear a Igreja, 

colocando no cimo da torre, nova e bonita. É um costume europeu e rara é a igreja 

portuguesa, especialmente do interior, que não tenha o Galo, símbolo de vigilância e de 

fé. 

A Igreja de Santo Antônio é também conhecida como Igreja do Galo. 

Está localizada no bairro da Cidade Alta (centro), zona leste da cidade. 

Ela encontra-se em total harmonia com o ambiente, no qual velhos e 

novos estilos arquitetônicos se misturam, formando um cenário 

mágico. Além da Igreja de Santo Antônio, fazem parte deste cenário a 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, o Memorial Câmara 

Cascudo, o Instituto Histórico e Geográfico, o Palácio do Governo, 

entre outros. (CAVALCANTE,2008) 

Foi a terceira Igreja a ser construída na cidade e é segundo muitos, a melhor 

representação do estilo barroco na cidade de Natal. Assim, observa-se a construção da 

Igreja do Galo como um marco para a história da cidade. 

 A data de sua construção não se sabe ao certo. O primeiro documento referente 

à mesma data de 15 de julho de 1763. O fim de suas obras teria ocorrido em agosto de 

1766, data esta que se encontra inscrita sobre a entrada principal. 

A torre foi erguida mais tarde, muito provavelmente sua conclusão ocorreu em 

janeiro de 1799. Segundo a “lenda”, sua construção deveu-se, em grande parte, aos 

esforços do capitão-mor Caetano da Silva Sanches, o qual ao seu término doou à Igreja, 

um Galo de Bronze, que foi colocado no topo da torre. 
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A partir desse contexto, observa-se a relevância que o próprio Sanches tinha em 

relação à construção da Igreja e de como foi significativo doar o galo, presente no alto 

da torre. Pois, trata-se de trazer a vigilância à cidade e uma forma de representar a fé 

católica através de um símbolo tão importante em Portugal. Por um longo tempo o galo 

metálico nada representou para a população natalense. Muitos, até hoje, não sabem 

quem o colocou lá e nem tão pouco, a importância que a Igreja de Santo Antônio tem, 

como um todo, para a história da cidade. Há três séculos ele encontra-se no topo da 

Igreja, sendo uma “eterna vigília”. A seguir alguns versos que foram escritos em 

homenagem a adoção do “galo de bronze”. 

Caetano da Silva Sanches, 

Governador português,  

Foi quem aqui colocou-me  

Há mais de três séculos talvez. 

 

Cocorocó! Vou cantando 

A minha bela toada, 

Louvando com outros galos 

A serena madrugada... 

Por todos os quatro ventos 

Me vereis sempre emproado... 

Não tenho ‘gago’ e meu canto 

Solto bem atenorado! 

 

Cá do alto lobrigando 

Traquinadas do Demônio, 

Vos mandarei telegrama 
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Da torre de Santo Antônio!...
5
 

Percebe-se a partir desses versos, a maneira como o autor se expressa diante da 

representatividade do galo para a ornamentação da igreja. Não apenas como um símbolo 

presente numa torre, mais sim, como um elemento constituinte da memória natalense. 

E, a partir de seu doador, isso se faz presente até os dias atuais. 

A igreja é também chamada de Igreja de Santo Antônio dos Militares, devido ao 

fato de que o consistório da mesma abrigou o primeiro quartel policial da cidade, 

fundado em 1836, ali permanecendo até o ano de 1862. Desde a construção da mesma e 

de toda a sua ornamentação interna e externa, é indiscutível a importância do galo no 

topo da torre. Seu doador, Caetano da Silva Sanches, foi essencial nesse aspecto. Pois, a 

partir de sua ação, passou-se a observar a Igreja de Santo Antônio em sua mais perfeita 

sintonia. E o Galo, representa o elo entre o ontem e hoje. Tenta manter vivo o legado de 

uma época, de uma cultura, de um povo, trazendo até nossos dias uma pequena 

visualização do passado e, de alguma forma, contando a história. 

Correspondências entre o secretário da Marinha e Ultramar 

A atuação de Caetano frente à sua administração também é marcada por 

conflitos que impossibilitaram, de certa forma, algumas de suas ações. São aspectos que 

dizem respeito a reclamações feitas às autoridades da Coroa sobre a falta de jurisdição e 

autoridade para o provimento de oficiais de justiça e fazenda, e sobre a repreensão feita 

ao pároco da freguesia de Natal, por causa da desatenção pública que tinha feito ao 

provedor da Fazenda Real, e que por causa disso, foi retirada a cadeira de uso dos 

provedores da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação. Tomando como base alguns 

documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, foram identificados alguns aspectos que 

indicam o caráter de descontentamento por parte de Caetano da Silva Sanches, no que 

diz respeito à relação conflituosa com o General. No documento analisado não 

especifica o nome dele e se seria general de Pernambuco. Mas, acredita-se que seja, pois 

ainda a Capitania do Rio Grande estava submetida à jurisprudência de Pernambuco. 

Diante disso, temos o ofício do sargento-mor e governador interino do Rio 

Grande do Norte, Caetano da Silva Sanches, no qual traz em seu conteúdo reclamações 
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do mesmo, e impedimento por parte do General de Pernambuco em relação a algumas 

ações de Sanches frente à sua administração.  Como por exemplo, queixas da falta de 

jurisdição e autoridade para prover oficiais de justiça. Com o intuito de conter a ação de 

alguns índios das vilas de Arês e Vila Flor, os quais estavam destruindo as lavouras, 

Caetano da Silva Sanches passa ordem aos capitães mores das referidas vilas para 

impedirem que esses mesmos índios saiam da capitania sem autorização do General. 

Pelas muitas Repetidas que tive logo que tomei posse deste 

Gov
no

[governo], de varios moradores vezinhos das V
as

[vilas] de Ares, 

e de V
a
 Flor, que os Indios das referidas vilas destruhião as suas 

lavouras, Indagando eu o motivo desta desordem me Informarão q’ os 

ditos Indios hião p
a
 a cappitania da Paraiyba, e por lá ficavão 

disperssos, e os que voltavão p
a
 as d

tas
[ditas] vilas como não tinham 

plantado vinham destruir as plantas a [?], e p
a
 evitar esta desordem 

pacei ordem aos cap
es

[capitães] mores das mencionadas V
as

 q’ não  

consenticem Hir Indio algum p
a
 fora desta cappitania sem Ordem do 

General, e nem ainda p
a
 o trabalho dos particulares desta mesma 

cappitania os não decem sem que primei
ro

 tivessem feito as suas 

plantas, e agora me consta que o correg
or

[corregedor] da comarca era 

quem os mandava buscar p
a
 a dita cappitania, p

a
 diverssos trabalhos de 

plantas, e por estas minhas detreminaçoins me tem o correg
or

 intrigado 

com o general.
6
 

Entretanto, constata-se, no trecho acima, o aparecimento da figura do corregedor 

da comarca. Este é apresentado como sendo o elemento de discórdia entre Caetano e o 

General. Pois, segundo Sanches, o corregedor era o responsável por mandar buscar para 

a capitania os índios das referentes vilas, com o intuito de trazer esses índios aos 

diversos trabalhos de plantações. Este teria sido o motivo pelo qual houve a “intriga” de 

Caetano com o General. Com isso, há o descontentamento de Sanches perante a 

execução de algumas ações que ele mesmo poderia ter feito. Mas que, por intermédio de 

restrições não as fez.  

Ponho na prez
ça

[presença] de V.Ex
a
 a copia de Mag

e
 em a qual me da 

faculd
e
[faculdade] que sempre ativerão os meus antecessores, de 
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proverem os officios de [?] e Fazenda, e passarem Patentes de alguns 

postos da ordenança e dar terras de sismarias tudo para afim de 

autorizar o meu posto; toda esta Regalia me tem tirado o General, em 

huma palavra Ex 
mo 

[excelentíssimo] Snr[senhor] ache os mesmos 

cabos de esquadra e In[?] dos 3
os

 Auxiliares o general os faz, eu aqui 

nenhuma Jurisdiçam tenho, e como o não tenho entendo que nenhum 

serviço faço aqui a Mag
e
 V.Ex

a
 dar providencia a esta minha tão justa 

Representação, ainda quando tenho certeza que o cap
am

[capitão] mor 

do Siara esta gozando de toda a Jurisdiçam e autorid
e
[autoridade] que 

Mag
e
 lhe concede, e so Amim se me não premite o que a mesma 

senhora me facultão, e o tiverão todos os meus antecessores. 
7
 

Ainda em relação aos conflitos existentes, temos o caso da repreensão feita ao pároco da 

freguesia de Natal, por causa da retirada da cadeira de uso dos provedores da Igreja de 

Nossa Senhora da Apresentação. Trata-se de mais um ofício de Caetano da Silva. 

Recebi a Respeitavel Carta de V.Ex
a
 [vossa excelência] de 25 de 

Agosto de 1798 para effeito de ser Reprehendido o R.
do

 [reverendo] 

Paroco desta freguezia Feliciano Jozê Dornelles por assim ser servida 

Sua Mag
e
 [majestade], pela Reprezentação que fizera o Provedor da 

Faz
da

 [fazenda] Real desta Cidade Antonio Carneiro de Albuquerque 

Gondim, pela publica desatenção que com elle tinha praticado, 

mandando tirar da Igreja huma Cadeira Raza, em que o dito Provedor, 

e seos Antecessores estavão na posse, quando assistião as publicas 

festividades, ordenando por fim a Mesma Senhora que eu 

Reprehendesse ao Referido Paroco por este facto, e lhe ordenasse que 

fizesse emediatamente restituir a Cadeira ao seo antigo lugar, para que 

o mesmo Provedor foce conservado na sua posse.
8
 

Com isso, percebemos os conflitos e negociações entre essas autoridades como um meio 

de conseguirem benefícios e articularem seus interesses de maneira a contribuir com a 
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melhoria de alguns recursos da Capitania e dos próprios moradores. Através da 

documentação do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU-RN), e de outros trabalhos 

referentes à temática, ficou mais visível entender o significado histórico e a 

representatividade de Caetano da Silva Sanches perante o âmbito político e religioso. 

Considerações Finais 

Durante o Governo de Caetano da Silva Sanches (1791-1799), a Capitania do 

Rio Grande do Norte, passou por várias mudanças econômicas e sociais que afetaram 

significativamente sua estabilidade. O sargento-mor e Governador interino, Caetano da 

Silva Sanches, requeria ao Conselho Ultramarino pedidos de melhorias para o Rio 

Grande e através destas solicitações que dizem respeito à manutenção e bem-estar da 

Capitania e consequentemente de seus moradores, Sanches se articula de modo a 

conseguir de certa forma o que almejava.  

Alguns aspectos de sua trajetória são apresentados no presente trabalho, como 

um homem religioso, atuante na política, e preocupado com as questões da província, 

como também, reclamações feitas pelo mesmo sobre o rompimento de algumas de suas 

funções frente ao seu próprio governo, como uma certa “intriga’ que houve com o 

General de Pernambuco,  Tomando como base a documentação avulsa do Arquivo 

Histórico Ultramarino e abordagens de outros autores, pretendeu-se narrar e analisar de 

forma crítica alguns aspectos da trajetória de um homem que foi importante para a 

história do Rio Grande do Norte, e de como as correspondências trocadas com as 

autoridades do reino foram essenciais para o desenrolar de uma política que apresenta 

como características o viés do Conflito e Negociação juntos. 

Referências Bibliográficas 

BICALHO, MARIA FERNANDA. CENTRO E PERIFERIA: PACTO E NEGOCIAÇÃO POLÍTICA NA ADMINISTRAÇÃO DO BRASIL 

COLONIAL. LEITURAS: REVISTA DA BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA, S.3, N.6. 2000. 

CAVALCANTE, FRANCIMÁRIA MARIA. ARQUITETURA BARROCA: GLÓRIA E ESPLENDOR NA CAPITANIA DO RIO 

GRANDE. MNEME- REVISTA DE HUMANIDADES. UFRN. (CAICÓ/RN), V.9. N.24, SET/OUT.2008. 

IGREJA DE SANTO ANTONIO: NATAL- RIO GRANDE DO NORTE. FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO (MEMÓRIAS DE 

RESTAURAÇÃO). [199?] 

 LIMA, PEDRO DE. ARQUITETURA NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA INTRODUÇÃO. NATAL: COOPERATIVA 

UNIVERSITÁRIA CULTURAL, 2002. 



 

  393 

 

LEMOS, VICENTE DE & MEDEIROS, TARCÍSIO. CAPITÃES-MORES E GOVERNADORES DO RIO GRANDE DO NORTE. (1701-

1822), VOL. II, NATAL 1980, ED. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

XAVIER, A. B., HESPANHA, A., M., “AS REDES CLIENTELARES”, IN HISTÓRIA DE PORTUGAL . O ANTIGO REGIME (1620-

1827), VOL 4, LISBOA, EDITORIAL ESTAMPA, 1993. 



  394 

 

DESAFIANDO A SAUDADE: JOÃO GILBERTO E UMA HISTÓRIA DAS 
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INVENTANDO SONORIDADES SAUDOSAS: MÚSICA, HISTÓRIA E 

SENSIBILIDADES. 

“O saldo é saudade a saudade é o saldo
1
.” 

Dorival Caymmi in:_______. Poesia s/d.  

“Chega de saudade”.  

João Gilberto in:_________. Chega de saudade (1958). 

Neste artigo os autores pretendem discutir de modo pormenorizado as relações e 

problemáticas entre subjetividades, manifestações estéticas, poéticas, construções de 

temporalidade e historicidade que permeiam a estruturação sensível do sentimento de 

saudade no Brasil em meados da década de 1950 até 1964, especificamente, por meio 

da arte musical do interprete, violonista e compositor Baiano João Gilberto (1931-), 

considerado um dos pilares da Bossa Nova brasileira.  

Artista ainda em atividade, que em 2014 completa oitenta três anos de vivências, 

experimentações, trocas sentimentais, desafinações, relações políticas, encontros e 

desencontros, composições, aplausos, amizades, etc. Verificar a “desafinação” 

histórico-discursiva para com a saudade, irradiada pelo violão de um dos cofundadores 

do chamado grupo, “Bossa Nova”, que não só experimentou esse papel, mas antes 

pensou, articulou-se e distanciou-se (temos a hipótese) dessa dada sensibilidade 

saudosista.   

                                                           
 

1
Poesia sem datação especificada disponível em: < 

http://www.jobim.org/caymmi/bitstream/handle/2010.1/12706/LET-61.jpg?sequence=1> acessado em 
13 de dezembro de 2013. 

http://www.jobim.org/caymmi/bitstream/handle/2010.1/12706/LET-61.jpg?sequence=1
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Verificar também tais mudanças de sensibilidades através de outros músicos 

como; Vicente Celestino (1894-1968), Noel Rosa (1910-1937), Dorival Caymmi (1914-

2008), Orlando Silva (1915-1978), vidas distintas, entrecruzadas pelas trajetórias de 

invenção e criação das sensibilidades musicais do Brasil contemporâneo. 

Este artigo se articula em uma bricolagem
2
 histórico-topográfica de caráter mais 

amplo, a partir da analise de discursos dispersos por vários meios, o Prof. Dr. Durval 

Muniz de Albuquerque Júnior, busca perscrutar pelas vias “arquê-geneológicas
3
” as 

concatenações que instituíram as condições de possibilidade da construção histórica das 

estruturas das formas de pensamentos do conceito “saudade”. 

Albuquerque Jr quer criticar e “rir dessas grandes solenidades” que 

transpassaram a invenção e os desencadeamentos de construções de subjetividades e 

subjetivações que tecem a extensão deste conceito, os saldos históricos destas 

sensibilidades desgastadas pelo tempo. Tanto no caso Português como no caso do 

Brasil, de meados do século XIX a meados do século XX.  

O esforço do historiador pretende situar historicamente as emergências de 

discursos saudosistas e suas decalagens, apropriações e irradiações pelo tecido social. 

Verificar a veiculação desses sentimentalismos, suas constituições de saberes, ideais 

políticos, com movimentos como o integralismo, sebastianismo, nacionalismo, tanto no 

cenário de Portugal como na cena do Brasil. Saudosistas que politicamente negam o 

presente em prol do passado. Subjetividades saudosas que entendem o passado 

enquanto o único caminho imaginável no horizonte de possibilidades de seus futuros. 

Saudade que busca dar tessituras às desconexas redes de significados e 

significantes que estão se fragmentando com o tempo, tragando os monumentos dos 

símbolos de indivíduos e grupos compartilhando-se nos desenhos das erosões das 

mudanças históricas em seus espaços. Saudade que delineia maneiras de negar um 

“aquilo”, ou, “aqueles” que já não estão na presença dos lugares espalhados pelos 

                                                           
 

2
  De acordo com os apontamentos do etnólogo Levi-Strauss (1908-2009) : “Por várias vezes, as 

considerações anteriores fizeram aflorar o problema da arte, e talvez se pudesse, rapidamente, indicar 
como, nesta perspectiva, a arte se insere a meio caminho entre o conhecimento científico e o 
pensamento mítico ou mágico, pois todo mundo sabe que o artista tem, ao mesmo tempo, algo do 
cientista e do bricoleur: com meios artesanais, ele elabora um objeto material que é também um objeto 
de conhecimento”.  CLAUDE, Lévi-Strauss. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus, 1989. 
3
  Sobre arque-genealogia ver, ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A Invenção do Nordeste e Outras 

Artes. 5° ed. São Paulo: Cortez; Recife: Massangana, 2009. 
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enclaves do tempo. Estratégia que tenta paralisar o devir histórico como posiciona 

Albuquerque Jr: 

“A saudade é um sentimento pessoal de quem se percebe perdendo 

pedaços queridos de seu ser, dos territórios que construiu para si. A 

saudade também pode ser um sentimento coletivo, pode afetar toda 

uma comunidade que perdeu suas referências espaciais ou temporais, 

toda uma classe social que perdeu historicamente a sua posição, que 

viu os símbolos de seu poder esculpidos no espaço serem tragados 

pelas forças tectônicas da história.” (ALBUQUERQUE JR, 2009, p. 

78). 

Lugar/saudade lá onde os discursos militam em prol de continuidades, em nome 

das voltas, em nome do “retorno as origens”, espécie de “rebuscar fontes puras dos 

territórios de uma vida”, supostas experiências “originarias”. Pensamentos engajados, 

diversos em atrelamentos, que buscam por várias disseminações, maneiras de 

estabelecer “firmamentos”. Tentativas “cristalizadoras” que buscam parar as 

transgressões causadas no estilhaçar das passagens/paisagens temporais, sentimento que 

cruza e é cruzado nas vidas, nas instituições, modifica-se, como se modificam seus 

receptáculos. 

Enquanto outros se deixam levar pela correnteza de novidades por quais 

passava nossas identidades, nossos espaços brasileiros, outros querem voltar 

ao lar, a terra sem pegadas, a paisagens de territórios límpidos risonhos e 

ideais, como prometidos na orquestração do positivismo do hino nacional. 

Então nossa problemática é: Quais os rompimentos provocados pela 

composições/interpretações de João Gilberto para com as estruturas das sensibilidades 

saudosistas expressadas no samba-canção no Brasil, dos anos de 1950 aos anos de 

1964? 

Com efeito, era “bossa” quem inovava como oposição aos modos 

“velhos” de ser, sentir-se, tocar-se, velho que significava naqueles espaços a 

“saudade”, “o choro”, “as cores crepusculares”, o “samba-canção” que não 

combinava como música de fundo das paisagens daquela juventude urbana 

carioca, que mergulhavam seus corpos no novo tom da Bossa Nova. 

 Essa BN (descontinuidade imagético-musical) é praticada em 

1959 no LP Chega de Saudade arranjando pelos discursos e toques de João 

Gilberto Tom Jobim (1927-1994) e Vinícius de Morais (1913-1980) (lembrando 
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que ser musico nessa época mal dava pra arrendar um salário mínimo4), 

entoada em sua primeira exposição pública, através das amígdalas de Elizete 

Cardoso (1920-1990) aos moldes saudosos do samba-canção, não ganhando 

demasiada repercussão, sô ampliando-se com a figura de João Gilberto que 

deixou fluir em sua canção, não mais a tristeza, não mais a dor-de-cotovelo, 

João Gilberto fluindo saiu da “fossa” até então construída pelo samba-canção. 

Segundo a filha de Dorival Caymmi, Nana Caymmi (1941-), numa entrevista 

concedida em 1960, João Gilberto seria: “a melhor coisa que Deus botou na 

face da terra5”. 

 

Figura 1 Antonio Carlos Jobim toca piano enquanto João Gilberto observa um retrato. Fotografia 

de Paulo Jobim, filho do compositor em 1960. 

                                                           
 

4
 Numa entrevista aos reportes Maria Regina e Coelho Teixeira em 30 de janeiro de 1959, Tom Jobim no 

término da entrevista nos diz algumas das condições dos direitos autorais no Brasil do período, vejamos: 
“O direitro autoral no Brasil é um caso de polícia. Realmente, é uma coisa triste e que revolta a 
percetegem que o compositor recebe em forma de “direitos autorais”. Corresponde mais ou menos a 
1,37% do valor do disco, o que equivale dizer que num disco de Cr$ 80,00, o compositor recebe pouco 
mais de Cr$ 1,00. . . Imaginem  quantos discos não se tem que vender para ganhar sálario mínimo... Se a 
música “se todos fossem iguais a você”, em vez de “acontecer” aqui, “acontecesse“ nos Estados 
Unidos,António Carlos Jobim e Vinicios de Morais seriam, hoje, milionários... e já teriam uma gravadora 
própria. Até amanha”. Disponível em: < 
http://www.jobim.org/jobim/bitstream/handle/2010/9092/pim066.jpg?sequence=4> acessado em: 16 
de dezembro de 2013. 
5
 Disponível em: <http://www.jobim.org/caymmi/bitstream/handle/2010. 1/12880/PrJ020-

60.pdf?Sequence=4 17 04 2012> acessado em: 13 de dezembro de 2013. 

http://www.jobim.org/jobim/bitstream/handle/2010/9092/pim066.jpg?sequence=4
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“Chega de saudade
6
” canção que inicia lenta, com contornos serenos, e vai 

ganhando velocidade, suplantando alegria, dando um basta no distanciamento do outro, 

não negando a dimensão temporal do presente, não aceitando o amor contemplativo, 

afastado, mas antes querendo “abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim”, uma 

sensibilidade da aproximação, do junto, “que é pra acabar com esse negocio de você 

viver sem mim”, posição estética, política, musical em processo de desvio das 

percepções sensíveis saudosas, relacionados com a ausência, com os lençóis da 

memória, da tradição, dos ancestrais, eminentemente expressadas pelos boleros e 

samba-cações dos anos 1940 e 1950.  

Para pensar tais estruturas sensíveis aprendemos com o historiador Frances 

Alain Corbin (1936-) que em seus primeiros passos na escolha da carreira universitária 

na área de história ocorreram por uma curiosidade fundamental: “Como era as pessoas 

antes de nós?” “Como viviam?” questões singulares que atiçam nossa curiosidade 

histórica, antes mesmo de havermos escolhido enveredar por este ofício de tecer, narrar 

e inventar o passado. Nas menções do historiador das corporeidades sensitivas, tudo que 

é da ordem da experiência é possível de se encorpar ao trabalho histórico experiências 

literárias, poéticas, sonoras, derivadas óticas de observação tornam mais aprazível e 

amplificado o ofício historiográfico. 

Também nos diz o autor que o metier historiográfico, os artifícios, percepções, 

instrumentos e técnicas de trabalho do historiador devem proporcionar ao seu artífice 

momentos de prazer, o desejo, a lubricidade, são elementos a nosso ver, indispensáveis 

na relação de pesquisa e criação do historiar. 

Ao invés do historiador fiar-se nas causas e efeitos dos acontecimentos de modo 

mecânico, pode ampliar a transversalidade do sua visão, e tentar compreender os 

pensamentos, as lógicas, os interesses, as motivações, os sentimentos, desatinos e 

sonhos dos atores envolvidos num determinado evento histórico. De modo metafórico, 

vestir-se com os trapos e vestes esfarrapadas destes sujeitos pelo passar do tempo, 

visando entender a diferenciação irradiada pelo passar temporal. 

                                                           
 

6
 Letra e áudio da composição disponível em: <http://www.jobim.org/jobim/handle/2010/14730> 

acessado em 13 de dezembro de 2013. 

http://www.jobim.org/jobim/handle/2010/14730
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A história cultural tem sempre de antemão a hipótese de que os indivíduos que 

conviveram o mesmo acontecimento não eram simplesmente contemporâneos, nós, 

assim como os outros afastados temporalmente, vivemos, amamos, passeamos, nos 

demoramos e moramos em diversas temporalidades e espacialidades.  

As significações e insignificâncias culturais, por meio de formas plurais, são 

constituídas de recobrimentos, sedimentações, coexistências representacionais 

múltiplas, inércias, isto é, não se sente as mesmas coisas dos mesmos modos de outrora, 

em nossa construção subjetiva educamos e reeducamos nossos sentidos entre os 

arcabouços temporais; são atitudes simultâneas diferenciadas de acordo com os 

posicionamentos de indivíduos e grupos de análise, segundo Cobin, a história do 

sensível consiste em: “identificar a utilização dos sentidos que permitiu construir 

imagens do outro, dar forma ao imaginário social”. (COBIN, 2005.) 

Detectar, cuidadosamente, as representações, os enfrentamentos, resultados e 

sobreposições dos sujeitos envolvidos. Vale salientar, tentar entender uma lógica não é, 

de forma alguma, enquadrá-la em esquemas explicativos ou em modelos pré-figurados 

de análise, antes devemos compreender a potência da diferença, do estranhamento 

provocado pela leitura dos resquícios do passado, tornar possível abarcar o grau de 

incompressibilidade dos modos, organizações, e formas de sociabilidade de outras 

temporalidades alheias aos nossos modelos inteligíveis. 

É necessário dar conta na pesquisa histórica, dos problemas relacionados ao 

inatual, insólito, o considerado derrisório pelos ditames da historiografia clássica. 

Devemos afastar-se das ilusões de transportar nossas estruturações psíquicas aos 

sujeitos históricos investigados: “É básico da história: evitar o anacronismo 

psicológico”. (COBIN, 2005.) 

Não impondo nossas impressões aos documentos, mas antes realizando um 

movimento inverso, dando abertura para, após fichar e analisar os documentos, deixar 

os sentidos emergirem, o inatual nos convida a dar atenção a objetos ofuscados, detalhes 

empurrados para os cantos, as sutilizas esquecidas que também compõem o complexo 

estudo histórico. 

Para cumprir o proposto irar-se investigar e contrastar fontes e documentos 

diferenciados que retratem sensibilidades do período, os autores do artigo tentaram, 

metaforicamente, “mergulhar” neste universo estético, produzido e alastrado pelos 

movimentos da dita “Bossa Nova” e dos acordes dissonantes e sincopados de João 

Gilberto.  
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O estudo pretende analisar; músicas, fotografias, poesias, correspondências, 

sonoridades, estilos, cenários, figurinos, letras, isto é, os recortes e regularidades 

discursivas oriundas de distintos lugares visíveis e dizíveis acerca do 

sentimento/conceito de saudade, uma história que invista na singularidade, na potência 

transformadora dos acontecimentos.  

Nosso intuito é investigar, em meio aos vários rastros, indícios e vestígios dos 

eventos, pelos quais, vamos elaborar nossas interpretações e reconstruções textuais 

através das problemáticas de “análise do discurso
7
” elaboradas e discutidas 

amplamente, no entanto de modo fragmentário, nos diagnósticos filosóficos das 

estruturas históricas de pensamento, escritos, por Michel Foucault (1926-1984), 

principalmente, em sua prestidigitadora aula inaugural no Collège de France 

pronunciada em dois de dezembro, de mil novecentos e setenta. 

Os acontecimentos históricos criam inovações/condições de possibilidade que 

transformam realidades, eclodem mudando as manifestações estéticas, artísticas, 

literárias, teórico-textuais, espaciais, imagético-discursivas, existenciais. Fluxos/forças 

criando novas afecções e relações dos indivíduos com suas experiências sensíveis, 

revirando-as, espaçando-as dum modo e por formas diferidas.  

O acontecimento histórico é eminentemente heurístico, muda os campos da 

linguagem, dispõe palavras e coisas de outra maneira, reconfigura nossas operações 

enquanto sujeitos sociais no tempo-espaço. Acontecimentos que inferem cicatrizes, 

cortes, rupturas, em certos casos, irreconciliáveis. 

O acontecer torna-se histórico, principalmente, pelo seu caráter de descontinuo, 

o tempo jamais é experimentando da mesma maneira duas vezes, não é possível 

“reviver” o passado em sua totalidade ou transparência, não detemos “máquinas do 

tempo”, ou qualquer “geringonça” com tais capacidades de “resgate”.  

As imagens e sonhos de “voltar-se no tempo”, amplamente desgastadas em 

diversas obras literárias só são possíveis nas páginas e belas imagens da ficção. Nós 

                                                           
 

7
 Problematizando o conceito de “discurso” Foucault nos leva a outro entendimento desta noção: “Por 

mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 
rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o 
discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o 
desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que 
traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 
queremos apoderar”. Ver, Foucault, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural do Collège de France, 
pronunciada em 2 de dezembro de 1970. São Paulo – Edições Loyola, 2009. p. 10. 
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historiadores não empunhamos nenhum tipo de “aguilhão” capaz de tocar os territórios 

estrangeiros e intransponíveis do passado.  

Na condição de historiadores apenas podemos imaginar tal como talvez tenha 

sido, pensá-lo por intermédio de conceitos, de signos desconexos, criticá-lo através de 

reanalises e revisões, reescrever-lhe numa sociedade presente, a partir de preceitos 

políticos, subjetivos, teóricos, institucionais relativos à localização do historiador. 

Devemos diagnosticar o poder investido no gesto escriturário do historiador, 

atravessando restos e rastros dissimulados e deixados pelos arquivos
8
 dos de outrora, 

pelas suas ausências, vislumbrar os problemas e trajetórias do labor historiográfico. 

A história é como uma “pluma” pairando pelos ventos, leve como nossa 

condição seres em cruzamento, em transito, no trafegar passageiro de existências 

suspensas, pairando entre espaços e tempos alhures, nossa vida enquanto indivíduo é 

breve, insustentavelmente leve, “poeira que voa”, sem destinação ou trajetos pré-

definidos, sempre de alguma forma imprevisível e inesperada, assim como o 

conhecimento histórico, em recriação constante, como uma coisa que pode mudar ou 

desaparecer subitamente em qualquer momento porvir.  

Entendemos desta forma o saber histórico, enquanto algo da dimensão do vir a 

ser, do vir-a-tornar-se, algo do plano imanentemente histórico é provisional, de rupturas 

entre temporalidades, composto de contexturas, de relações com o morrer, com o finito, 

do prestes a esvaecer-se, no contínuo estranhamento, na perspectiva de alteridade com 

os mortos, das transformações e desconhecimentos de si e dos outros tempos, o texto 

histórico é sempre um esboço, um retrato pincelado por documentos e discursos 

manobrados pelo historiador, como se, estivéssemos, diante duma moldura, um quadro 

permanentemente inacabado, inconcluso. 

Comecemos então, de fato, a percorrer os resquícios que nos encaminharam ao 

problema histórico desta pesquisa. 

Nossa primeira imagem é dum bairro famoso do RJ Vila Isabel que tem “um 

feitiço sem farofa”, “sem vela e sem vintém”, espaço que “tendo o nome de princesa 

                                                           
 

8
 Sobre o arquivamento diz Derrida: “É arder de paixão. É não ter sossego, é incessantemente, 

interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali onde, mesmo se há 
bastante, alguma coisa nele se anarquiva. É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e 
nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma saudade de casa, uma 
nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto”. DERRIDA, Jacques. Mal de Arquivo: 
uma impressão Freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará 2001. Pag. 118. [grifos meus] 
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transformou o samba”, algo mágico, “feitiço descente” que “prende a gente
9
”. O 

famoso "Poeta da Vila" Noel Rosa responsável por praticamente construir uma 

"Filosofia sambista" elevou-se até os morros e botequins da periferia carioca e trouxe 

para o asfalto e centros urbanos da cidade, a música nascida nas reuniões e quintas dos 

imigrantes afro-baianos, que formavam as comunidades de baixa renda do Rio do início 

do século XX.  

O samba se afirmava enquanto estilo e gênero musical e jogava de lado o 

estigma de música feita apenas por negros e para negros. O malandro vira boêmio e as 

letras se transformam em histórias, sátiras, peripécias e crônicas do Rio de Janeiro dos 

anos 20 e 30, arte dos botecos, dos bares, em meio a cervejas e cigarros, damas, cabarés, 

petiscos, jogatinas. 

As Letras deste compositor, certamente, demonstram regularidades de 

expressões e imagens saudosas, canções feitas para aqueles que a imensa felicidade: “foi 

uma nuvem que passou”, sentindo “o teu amor que traz saudade foi estrela que brilhou 

e pra sempre se apagou” sujeitos com ideias desfeitos, distantes dos seus entes 

queridos, não querendo carregar em seus sentimentos “o atroz veneno da saudade” 

olhando para cima e vendo “no céu do amor a saudade”, “brilhando sempre ficou”, “e 

a nossa felicidade”, “foi uma nuvem que passou
10

”, sentir paradoxal, sujeitos que 

sentem prazer da lembrança, cantam suas memórias e até eventos tristes experimentados 

no passado, e no mesmo lance, sentem-se tristes, melancólicos, frágeis e nostálgicos 

diante da fugacidade do presente, saudades desencadeadas, principalmente, pela 

efemeridade das relações noturnas da noite carioca. 

Diferencialmente, Numa página do jornal A gazeta esportiva de 28 de dezembro 

de 1958, Dorival Caymmi aparece numa reportagem com o titulo: “O moço-poeta da 

saudade”, em baixo duma série de colagens de imagens do compositor baiano 

empunhado seu violão, tem-se uma entrevista em que o cronista nos diz: “são poucos os 

que admiram o pôr do sol, o mar, a lua, uma noite estrelada, sempre é bom ouvir-se o 

canto belo da saudade, das recordações de uma terra e de sua gente, o canto de um 

                                                           
 

9
 Trata-se da composição, “Feitiço da vila” disponível em: <http://letras.mus.br/noel-rosa-

musicas/81874/> acessado em 12 de dezembro de 2013. 
10

 Letra e áudio da canção “Nuvem que passou”: disponível em: <http://www.vagalume.com.br/noel-
rosa/nuvem-que-passou.html> acessado em: 13 de dezembro de 2013. 

http://letras.mus.br/noel-rosa-musicas/81874/
http://letras.mus.br/noel-rosa-musicas/81874/
http://www.vagalume.com.br/noel-rosa/nuvem-que-passou.html
http://www.vagalume.com.br/noel-rosa/nuvem-que-passou.html
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moço-poeta, historias de velhas historias, da saudade de uns olhos negros ou do verde 

mar”. 

Ainda na mesma página, o colunista nos fala da “saudade palavra doce” 

segundo o cronista: “Ninguém explica a saudade. Ela chega e se agasalha e, às vezes, 

alimenta a vida”, falando de D. Caymmi ele diz: “Mas ele não pode esconder e faz uma 

revelação intima, que a saudade prendeu e ajudou, ajudou e incentivou durante mais de 

dez anos” isso fica expresso singularmente e enfaticamente, fala-nos o compositor, nas 

canções “Saudades da Bahia
11

” e “Saudades de itapoan
12

”. 

 

Figura 2 Dorival Caymmi rodeado por criança em Portugal 1957. 

 

Dorival Caymmi queria ser uma espécie de “pescador da Saudade”, criar teias, 

redes, linhas sonoras e atirá-las nas paisagens do mar, com o intuito de pescar as 

tradições do recôncavo, seus costumes pitorescos, os sons do oceano trágico inspirador 

de poesias, dos peixes secos com farofa, das renderas, das praias e jangadas, do 

                                                           
 

11
Letra da composição disponível em: < 

http://www.jobim.org/caymmi/bitstream/handle/2010.1/12382/LET-19.jpg?sequence=1> acessado em: 
13 de dezembro de 2013. 
12

Caymmi: o moço-poeta da saudade disponível: 
<http://www.jobim.org/caymmi/bitstream/handle/20101/14105/PrJ091-50.jpg?sequence=1> 13 de 
dezembro de 2013. 

http://www.jobim.org/caymmi/bitstream/handle/2010.1/12382/LET-19.jpg?sequence=1
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folclore-história baiano, com efeito, no jornal Vamos Lêr de 1943 vemos a direção do 

trabalho do compositor baiano: “vai buscar no seio do povo, de suas dores, alegrias, 

emoções e queixumes
13

” as bases sensíveis de suas canções, povo que, supostamente, 

guardaria as “origens” de nossa identidade nacional, são as “águas da Saudade” que D. 

Caymmi pretende ver e dizer em suas canções, e com isso, atracar no suposto “porto 

seguro” de nossas “Raízes” nacionais. 

Nas palavras do cantor das graças da Bahia, no jornal Para todos publicado em 

1956, (momento de inicio das gravações do que seria, posteriormente, denominado 

Bossa Nova) nossa música estaria passando por um processo de desnacionalização. 

Estaríamos abandonando nossas tradições, nossos costumes, a causa disso seriam os 

discos e o cinema estrangeiro, segundo o compositor, estes males exóticos são vistos de 

modo enfático e nítido nos domínios da música popular. Ironicamente D. Caymmi 

concede esse pronunciamento numa entrevista em sua residência em Copacabana, aí 

onde “o céu desabou” após o acontecimento da Bossa Nova, como Tom Zé (1936-) nos 

diz numa de suas recentes composições
14

. 

Ainda com Tom Zé (não apenas músico, mais antes teórico dos efeitos estéticos 

e políticos dos sons) na introdução de seu disco Estudando a Bossa
15

 (2008), provoca-

nos a pensar que “no dia em que a bossa nova inventou Brasil, teve que fazer 

direito, senhores pares, porque a nossa capital era Buenos Aires
16

”.  

O compositor nos diz isso com base, por exemplo, numa canção intitulada 

Buenos Aires de 1939, interpretada por Orlando Silva (1915-1978), conhecido 

como cantor das multidões, em um trecho do samba temos a seguinte passagem 

dedicada a capital Argentina: “O Rio como prova de amizade de presente lhe 

                                                           
 

13
 Dorival Caymmi conta sua história e a história de suas canções, disponível em: 

<http://www.jobim.org/caymmi/bitstream/handle/20101/12315/PrJ018.pdf?sequence=10> acessado 
em: 13 de dezembro de 2013. 
14

 Trata-se da canção “O céu desabou” encontrada no disco “Estudando a Bossa” de 2008. Arquivo 
musical disponível em: <http://www.tomze.com.br> acessado em 13 de dezembro de 2013. 
15

 “Mais uma surpresa Tom Zé nos oferece agora com seu CD Estudando a Bossa para a Biscoitofino, 
verdadeiro QG da música inteligente e criativa brasileira atual. Nesta época em que as pessoas 
contemplam e praticam a Bossa Nova, quase como um refúgio espiritual saudosista de algo criado há 50 
anos atrás, pleno de melodias, graça, beleza, talento, descontração, otimismo, charme, refinamento, 
qualidade musical, provocação, autenticidade etc, etc, ele nos revela a mais original leitura daquele 
momento artístico, a partir de uma ótica bem humorada, verdadeira crônica de um passado 
inesquecível, com vistas para futuro”. Disponível em: < http://www.tomze.com.br/> acessado em: 15 de 
dezembro de 2013. 
16

Composição disponível em: <http://www.tomze.com.br> acessado em: 16 de dezembro de 2013. 

http://www.tomze.com.br/
http://www.tomze.com.br/
http://www.tomze.com.br/
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manda sua joia mais cara a palavra saudade
17

”, isto é, quando “Orlando era 

lei” a saudade era a melhor coisa que o Rio de Janeiro tinha para oferecer ao 

mundo, seus samba canções, boleros eram nossas “jóias-raras”. Com o 

acontecimento Bossa Nova, Tom Zé nos mostra que deslocaram-se os referencias 

para pensar a própria America latina, o visível e o dizível, os designamentos 

imagético-discursivos desviaram-se das correntezas do Rio Prata e iluminaram as 

espacialidades da baia da Guanabara. Vejamos outra letra que confirmam nossas 

hipóteses chamada João nos tribunais do mesmo compositor: 

“Se João Gilberto / tivesse um processo aberto / e fosse nos tribunais /   

cobrar direitos autorais / de todo o samba-canção / que com a sua 

gravação / passou a ser bossa nova, / qualquer juiz de toga, / de 

martelo e de pistola, / sem um minuto de pausa / lhe dava ganho de 

causa. / "Chega de saudade" / veja o caso deste samba / gravado em 58 

/ por Elizeth Cardoso / [...] mas era um samba-canção lindo / e nunca 

passou disso não. / Mas quatro meses depois / João gravou com a 

levada / a voz no jogo sincopado, / o violão todo abusado. / o coitado 

foi chamado de cantor desafinado, / sem ritmo, ventríloquo, / mas / 

diante do desafinado / o mundo curva-se, desova, / e tudo então 

louvado / foi jogado numa cova. / o sol chocou 200 ovas / e nasceu a 

bossa nova
18

”. 

Com querelas como: “Se você disser que eu desafino amor”, João Gilberto 

desafina, reestrutura, desloca, modifica todas as linhas sensíveis brasileiras, revira, 

desaloja, abala todas as nossas posturas estéticas nos domínios do sonoro-musical. 

Critica contundentemente os modelos saudosos das sonoridades da época, 

descostruindo, isto é, realocando letras, composições e interpretes que almejavam-

desejavam ficar-se nos ideais  duma cultura “pura” ou “genuinamente” brasileiros. 

Compositores que não queriam ligar-se aos ritmos do jazz negro norte-americado, em 

suas visões apenas os negros, os índios e mulatos brasileiros e o samba de “raiz” 

africana deviam atravessas nossos ouvidos atentos. 

                                                           
 

17
Buenos Aires (Humberto Porto) Orlando Silva 1939. Disponível em: 

<http://musicachiado.webs.com/gravacoesraras/OrlandoSilva.htm> acessado em: 16 de dezembro de 
2013. 
18

 Disponível em: <http://www.tomze.com.br> acessado em: 16 de dezembro de 2013. 

http://musicachiado.webs.com/gravacoesraras/OrlandoSilva.htm
http://www.tomze.com.br/
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Vários artistas que desprezavam o jeito BN de cantar, de tocar, chamando os 

compositores e interpretes do estilo de desafinados ou de estrageirizmos, vão, a partir do 

momento que a BN começar a fazer sucesso, dizerem-se antecessores do movimento. A 

sincopé, movimento de silencio na canção, de corte, de ruptura sonora é o mesmo 

movimento pelo qual João Gilberto insere-se nos domínios artísticos brasileiros, 

descontinuando nossas relações sensíveis com as formas de cantar saudosistas.  

De forma alguma nosso estudo tenta monumentalizar o acontecimento das 

composições e interpretações de João Gilberto ou enquadrá-lo em nossas lógicas 

explicativas, argumentativas ou dissertativas. Não é nosso alvitre, nem nossa perpectiva 

historiográfica tentar “endeusalo”. Antes o próprio João Gilberto, pela sua prática de 

silenciar, não deixou-se encacerar nas interpretações e construções do imaginário social 

sobre suas singularidades, exoticidades e subjetividades. Calado, silenciando, afastando-

se do convívio social, dedicando-se exclusivamente aos seus acordes, João não está lá 

onde, os espectadores, os consumidos de suas intepretações e composições pensam 

encerrá-lo, sua imagem a tempos o substituiu, João Gilberto, tal como  nos conhecemos, 

é um quiproco, um simulacro, uma confusão de sobras e luzes, uma representação, algo 

do plano do impensável, um embuste, são jogos interpretativos entre 

incomensurabilidades temporais, estruturas diferidas em constraste, pelos quais, os 

historiadores fiam sua narrativa-presente sobre os mortos-passados.   

Caetano Veloso escreve como “Verdade Tropical” que: “Quando João Gilberto 

inventou a batida que veio a ser [grifo nosso] núcleo do que veio a se chamar de bossa 

nova, a forma samba-canção dominava
19

”, ou seja, João Gilberto opera dentro de uma 

“invenção” um distanciamento das vozes operísticas e grandiloqüentes do “samba-

canção”, estratégia musical que possui em meio as suas composições e versos, certas 

regularidades de palavras e expressões que remetem a saudade, como e retratado, por 

exemplo, pela voz do “orgulho nacional
20

” Vicente Celestino (1894-1968), em sua 

canção Saudade
21

. 

                                                           
 

19
 VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo. Companhia das letras, 1997. p. 17. 

20
 ABREU, Gilda de. Minha Vida com Vicente Celestino. São Paulo: Butterfly, 2003. Pag. 98. 

21
 Disponível em: <http://letras.terra.com.br/vicente-celestino-musicas/713232/> Acessado em: de 

Novembro de 2011. 

http://letras.terra.com.br/vicente-celestino-musicas/713232/
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João muda eminentemente a estrutura, a forma, o estilo
22

 de tocar e cantar, muda 

os regimes de luminosidades e dizibilidades musicais. Pois, podemos ver isso em 

diversas de suas interpretações, João regravou muitas letras consagradas por cantores do 

bolero e samba-canção, no entanto ao mudar as formas de ver e dizer tais canções, este 

artista provocou um verdadeiro corte nas estruturas sensíveis do Brasil contemporâneo. 

Por quais motivos João Gilberto não reclama este pedestal no qual vários discursos o 

elegem? Questão para nós, realmente, insolúvel. 

No imaginário social da época, João Gilberto converta-se no “Don Quixote
23

” da 

música popular brasileira. Seria o cavaleiro salvador de nosso samba, tirando-lhes dos 

fossos e fossas nos quais a saudade os havia jogado, e dando-lhes outros tons, outras 

histórias, outras bossas. 
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 Pode-se ver tais concepções numa reportagem do jornal Para sua Discoteca com o títul: o um novo 

estilo traz melhores dias para a música popular! Disponível em: < 
http://www.jobim.org/jobim/bitstream/handle/2010/8994/pim086.jpg?sequence=4> acessado em: 16 
de dezembro de 2013. 
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http://www.jobim.org/jobim/bitstream/handle/2010/8996/pim083.jpg?sequence=4> acessado em: 16 
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CULTURA E LITERATURA POPULAR: PELOS CAMINHOS DA 

EMBOLADA DO POETA CHICO SENA 
 

Daniel Francisco da Silva (UFRN)
 1 

 

Resumo: É imensurável a presença de grandes poetas nas diversas áreas da poesia 

oral e escrita na região nordestina, mas, a maioria dos estudos no Brasil, voltados para 

literatura popular, lida apenas com nomes consagrados. Por isso, propomos com este 

trabalho, descrever poetas desconhecidos, com obras inéditas, que por várias questões 

não chegaram a publicar, mas, que apresenta em seus textos uma qualidade 

indiscutível, riquíssima, levando a história, a cultura e as raízes do povo do nordeste. 

Temos como principal objetivo analisar e divulgar a poesia produzida pelos poetas da 

nossa região, dando-lhes a significância que eles realmente merecem. Como método, 

partimos a princípio de uma pesquisa quantitativa, fazendo recortes das emboladas em 

manuscritos e em algumas gravações para em seguida, qualitativamente, descrevê-las e 

analisá-las. Destacamos, neste trabalho, a obra do poeta e embolador Chico Sena, com 

o estudo, percebeu-se a importância da obra do referido poeta para a literatura 

popular nordestina. 

 

Palavras Chave: Literatura popular; poesia oral e escrita; emboladas. 

 

Introdução 

A partir das teorias de cultura e literatura popular, principalmente nos âmbitos da 

literatura oral e do regionalismo desse gênero no Nordeste, temos como objetivos, 

valorizar a cultura popular e divulgar poetas ainda não estudados. A pesquisa se deu por 

meio do recorte de textos em manuscritos e gravações antigas. O presente trabalho está 

organizado em tópicos, tratando de cultura popular, literatura oral e coco-de-embolada. 

O estudo se encontra em andamento e precisa de um aprofundamento, transcreveremos 

cada verso encontrado, já que o poeta analisado não publicou nenhuma obra, as análises 

levarão algum tempo, entretanto, esse problema é fundamental na pesquisa já que 

partimos do princípio de analisar nomes inéditos, os quais ainda não tenham sido objeto 

de estudo. O propósito é anunciar os nomes seridoenses da cultura popular e torná-los 

público perante o cenário nacional. Com isso, apresentaremos um dos poetas analisados, 

                                                           
 

1
Graduando do 6º período do Curso de Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Bolsista de Iniciação Cientifica (PICIC-IC), no projeto A palavra poética do Rio Grande do Norte, sob a 
orientação da Professora Valdenides Cabral de Araújo Dias. 
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propagando sua poesia na cultura nordestina, o poeta Francisco de Sena e Silva ou, 

simplesmente, Chico Sena. 

Cultura e cultura popular 

O termo cultura é especificado de maneira distinta em vários estudos, porém, 

podemos destacar que ambos os conceitos estão extremamente ligados. Muitas são as 

formas vistas do que realmente seria a cultura de uma sociedade. Ela está associada, por 

exemplo, à educação, às manifestações artísticas, aos meios de comunicação de massa, 

às festas e cerimônias, às lendas e ao idioma. Portanto, sendo caracterizada como um 

conjunto de padrões, de comportamentos, de crenças, de conhecimentos, de costumes, 

de valores intelectuais, morais, espirituais de um grupo social. Santos (1996, p. 22) 

coloca a cultura como algo “mais genérico, preocupado com tudo que caracteriza uma 

população humana”.  O autor determina ainda duas concepções de cultura, uma ligada 

aos aspectos de uma realidade social e a outra se refere especificadamente ao 

conhecimento, às ideias e às crenças de um povo. A primeira percepção está voltada 

para os aspectos de uma realidade social, afirma que, “cultura diz respeito a tudo aquilo 

que caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior 

de uma sociedade” (SANTOS, 1996, p. 24). A segunda percepção diz respeito ao 

conhecimento, as ideias, crenças e as maneiras como os povos existem em sociedade, 

características essas que devem ser vista na sua totalidade, já que não podemos separar 

esses aspectos do grupo que se referem. Neste contexto, “a cultura diz respeito a uma 

esfera, a um domínio, da vida social” (SANTOS, 1996, p. 25). Partindo desses 

pressupostos, podemos afirmar que a cultura é tudo aquilo que representa e caracteriza 

uma nação, uma sociedade, um grupo social e que reflete em todas as formas de 

expressão, artística, educacional, de comunicação, de valores, de modos, de crenças e 

que façam parte de uma região ou grupo social específico.   

Após salientarmos o significado de cultura, buscaremos tratar de uma forma 

mais específica, a cultura popular, para então entrar no foco principal do nosso trabalho. 

A cultura popular tem sido vista de maneira não tanto valorizada, esse tipo de expressão 

é tanto estereotipada como alienada e dotada de uma consciência política atrasada por 

causa do nível de elaboração simples e do anonimato dos que a produzem. Arantes 

(2004, p. 53) chega a afirmar que a mesma foi citada por muitos como “desprovida de 

qualidade artística”, como “tentativa tosca e desajeitada de exprimir fatos triviais”, é 
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“ingênua”, “retardatária”. É preciso enaltecer a criação popular, ela tem um papel muito 

importante, como afirma BOSI, (1992, p. 09): 

Cultura popular implica modos de viver: o alimento, o vestuário, a 

relação homem- mulher, a habitação, os hábitos de limpeza, as 

práticas de cura, as relações de parentesco, a divisão das tarefas 

durante a jornada e, simultaneamente, as crenças, os cantos, as danças, 

os jogos, a caça, a pesca, o fumo, a bebida, os provérbios, os modos de 

cumprimentar, as palavras tabus, os eufemismos, o modo de olhar, o 

modo de sentar, o modo de andar, o modo de visitar e ser visitado, as 

romarias, as promessas, as festas de padroeiro, o modo de criar 

galinha e porco, os modos de plantar feijão, milho e mandioca, o 

conhecimento do tempo, o modo de rir e de chorar, de agredir e de 

consolar... 

Arantes, acima referenciado, usa das palavras de Ferreira Gullar para especificar 

o que representa a cultura popular. Gullar destaca que “quando se fala em cultura 

popular, acentua-se a necessidade de pôr a cultura a serviço do povo, isto é, dos 

interesses efetivos do país”. Para ele, o que define a cultura popular “é a consciência de 

que a cultura tanto pode ser instrumento de conservação, como transformação social”. 

(Gular apud Arantes, 2004, p. 53).  

Com todos esses questionamentos podemos entender a cultura popular como 

algo que representa as raízes de um povo em todos os contextos possíveis. Com isso, 

propomos aqui uma representação dessa cultura por meio da oralidade, no caso em 

destaque, o coco-de-embolada, uma expressão literária que apresenta toda a 

caracterização do povo nordestino, demonstrando seus modos, seus valores, suas 

crenças, toda a cultural de uma região, com valor histórico, artístico e literário. 

Literatura oral 

Desde os primórdios o homem usa a oralidade como principal meio de 

comunicação. A partir da expressão verbal é que o mesmo começou a se relacionar, a 

interagir como grupo social, a conviverem de forma mais dinâmica. Só após muitos 

anos de sua existência e da linguagem oral é que se desenvolveu a escrita, uma das 

tecnologias consideradas mais importantes para a evolução da espécie humana. Com 

esse progresso poderão deixar seus conhecimentos para as gerações que os sucederem. 

Mesmo com o avanço da escrita, a linguagem oral ainda é e sempre será a principal 

forma de difusão da cultura e das ideias.   
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Não seria diferente com a Literatura, que também começou de forma oral, 

cantada, declamada e escrita apenas nas mentes dos poetas. Mesmo com tanta 

importância histórica em todas as épocas, os estudiosos da Literatura e da Linguagem 

deixaram de lado a oralidade. Com o aparecimento cada vez mais rápido de novos 

termos e novas formas de expressão o homem começa, novamente, a se preocupar com 

o estudo da Literatura oral. Conforme assegura Cascudo (1898, p. 23): 

A denominação é de 1881.  Criou-a Paul Sébillot com a sua 

Littérature Oral de la Houte-Bretagne. Definiu-a, porém, muito 

depois. “La littérature orale comprend ce qui, pour le peuple qui ne lit 

pas, remplace les productions litéraires.  (...) Essa literatura, que seria 

limitada aos provérbios, adivinhações, frases-feitas, orações, cantos, 

ampliou-se alcançando horizontes maiores. Sua características é a 

persistência pela oralidade. 

Ainda em se tratando dos estudos de Literatura Oral, Alcoforado (2008, p.110) 

destaca que, 

A partir da década de 70, ampliam-se os espaços de debates sobre 

literaturas orais e, em 1981 e 1982, durante o salão do livro no Centro 

George Pompidou, em Paris, esses debates ganham mais consistência. 

Uma geração de estudiosos do exterior, encabeçada por Paul Zumthor, 

estudioso da literatura medieval, suíço de nascimento, e de estudiosos 

do Brasil vem se dedicando ao estudo da literatura oral, resgatando o 

seu estatuto de texto artístico, antes privilégio exclusivo da escritura. 

Dessa forma, esses estudos têm podido ressaltar as especificidades 

inerentes a sua natureza oral, cuja literariedade, como bem elucida 

Zumthor, acentua em plenitude a função da voz, imprimindo mais 

força à sua estrutura modal que explora aspectos translinguísticos da 

comunicação dando ênfase ao ritmo e às sonoridades significativas, ao 

invés de ressaltar apenas a estrutura textual, legado da escritura. 

A literatura oral é aquela que exprime por meio da fala, aquela que “foi feita 

para o canto, para a declamação, para a leitura em voz alta. São depressa absorvidos nas 

águas da improvisação popular, assimilando na poética dos desafios, dos versos, nome 

vulgar da quadra nos sertões do Brasil”. (Cascudo, 1898, p. 24). Essa literatura é uma 

das formas mais populares de divulgação da história, da cultura e das raízes de um 

povo.    
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Ela mistura, adapta, recria e cria novos contos, lendas, mitos, romances e faz do 

texto do seu enunciador improvisado uma transferência do antes e agora, antecipando 

novas facetas da vida, mas, sempre se reconstruindo com novas possibilidades, 

adequando a cada grupo de circulação do texto oral. Partindo dessa ideia, o poeta 

nordestino é, em muitos casos, mais que um cantador, é um ser dotado de inteligência, 

capaz de decorar e improvisar, com extrema facilidade, imensas histórias e narrativas 

poéticas e que são cantadas em apresentações públicas em algumas regiões do Nordeste. 

O que é coco-de-embolada? 

O termo designa uma espécie de arte essencialmente popular surgida no 

Nordeste, cujo tema principal é a vida cotidiana. Uma dupla de cantadores, ao som 

agressivo do pandeiro, montam versos rápidos e improvisados a partir de um tema 

lançado, persistindo na forma cômica, levando o riso a sua assistência. O embolador 

deve improvisar uma resposta rápida, bem bolada, para não perder a peleja. Caso não 

consiga, seu oponente é considerado triunfante. Travassos (2010, p. 21) nos diz que: 

A polissemia do termo “embolada” é conhecida. A palavra designa (a 

depender do contexto): 1. um tipo de desafio cantado ao som de 

pandeiros ou de ganzás; sinônimo de coco-de-embolada; 2. um tipo de 

estrofe cantada pelo solista, intercalada ao refrão coral, com versos 

agrupados em oitavas, o primeiro e o quinto mais curtos (tetra ou 

pentassílabos) que os demais (setissílabos); melodicamente, apresenta 

“notas rebatidas” e perfil descendente; sua frequência é alta no coco-

de-embolada23; 3. um gênero de canção popular urbana, em voga 

entre os anos 1910 e 1950, basicamente, com representação na 

fonografia comercial; formalmente, apresenta as estrofes do tipo 

embolada, um refrão e sustentação harmônica do canto que oscila 

entre tônica e dominante, às vezes com passagem pela subdominante. 

Em todo o país é fácil de ver nas praças, nas rodoviárias, nas feiras, 

principalmente das grandes cidades do Nordeste, homens com pandeiros na mão 

tocando e cantando, improvisado ou não, músicas que tratam de várias temáticas. Esta é 

uma forma de literatura oral que em cada região é conhecida de uma maneira diferente. 

Coco, embolada, repente, entre outros. O mais habitual é coco-de- embolada. Para 

Queiroz (2002, p. 69-70), 

O coco de embolada, ou simplesmente embolada, é um gênero de 

poesia improvisada que se caracteriza por melodia declamatória em 
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valores rápidos, e intervalos curtos, apresentando textos descritivos, 

satíricos, cômicos ou críticos, numa performance carregada de figuras 

de som como aliterações, assonâncias e onomatopeias, mais 

trocadilhos, trava-línguas e outras armadilhas sonoras. (...) Pode-se 

entender ainda a embolada como a modalidade poética característica 

de um conjunto mais amplo de manifestações artísticas nordestinas 

denominado coco, que inclui, além da poesia oral desenvolvida em 

formas fixas ou improvisada, o canto, a música, a dança, a palavra 

impressa através do coco-de-cordel e a ilustração gráfica, com a 

xilogravura. A arte de improvisar, geralmente desenvolvida em duplas 

e na forma de desafio rimado, é provavelmente a sua característica 

principal, embora muitos desses poetas façam uso de refrãos 

tradicionalmente arquivados pela memória coletiva, entremeando-os 

ao repente. 

No Brasil a dupla de emboladores mais conhecida e que faz sucesso em todo o 

País são os Pernambucanos Caju e Castanha. Eles participaram de vários 

documentários, programas de rádio e televisão e são considerados os melhores no 

improviso. Podemos destacar ainda o cantor, compositor, poeta e também embolador 

Amazan da cidade de Jardim do Seridó no Rio Grande do Norte, Cachimbinho, Antônio 

da Mulatinha da Paraíba e Chico Sena, este último, objeto de estudo do presente 

trabalho, da cidade de Parelhas, também no Rio Grande do Norte. 

Nos versos do poeta Chico Sena 

Francisco de Sena e Silva ou Chico Sena, como era conhecido, nasceu no dia 25 

de maio de 1930 no Sítio Salgadinho, no município de Parelhas/Rio Grande do Norte e 

faleceu no dia 2 de junho de 2002. Filho de Pedro José da Silva e Bernadina de Sena e 

Silva residia em um bairro simples, denominado, São Sebastião, estudou na Escola da 

Comunidade Quilombola Boa Vista dos Negros e na Escola Estadual Barão do Rio 

Branco da cidade citada. Não chegou a concluir o ensino fundamental, mas, segundo 

seus familiares, era ótimo leitor, apaixonado por história.  

Desde criança gostava de cultura popular, expressava-se em várias artes, como: a 

cantoria nordestina, a embolada, a poesia e o cordel. Fez parte da banda de música (11 

de Fevereiro) na referida cidade, seu instrumento era o baixo (Tuba). Chegou a 

apresentar programas na Rádio Rural AM de Parelhas, Cantou na Rádio Tabajara em 

João Pessoa/Paraíba e na Rádio Olinda no Recife/Pernambuco. Também morou durante 

oito anos no Rio de Janeiro.  
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Existem poucos registros de sua obra. Foram encontrados manuscritos com 

poemas, cordéis e algumas emboladas, sua especialidade, além de um CD em que fazia 

parceria com Antônio da Mulatinha. É importante destacar que não sabemos de fato se 

todos os textos contidos nos manuscritos eram de sua autoria, mas, a grande maioria 

destacava assuntos relacionados à sua terra e por isso consideramos próprias do poeta. 

Para que fosse mantida a originalidade, deixamos a escrita da forma que o mesmo 

escreveu, sem nenhuma alteração.  

Os temas trazidos na sua poesia são diversificados, abordando assuntos como o 

amor e aspectos relacionados ao cotidiano do nordestino, além disso, trazia essa 

realidade de forma irônica para fazer a sua crítica social. Sua capacidade de 

memorização era tão surpreendente que sabia o nome de mil árvores e mil aves 

diferentes que eram descritas no improviso de suas emboladas, davam-lhe, também o 

título de agrônomo nato. O mesmo era um boêmio, namorador, vivia percorrendo as 

feiras livres do Nordeste vendendo mercadorias e cantando emboladas. Suas viagens 

deram um suporte especial a sua forma de cantar poesia.  Um eterno romântico, como 

quase todos os poetas populares, tratava do amor como algo grandioso, onde “ficar sem 

a amada seria como uma desgraça; perdê-la seria um fim”. Mas se a encontrasse com 

outro alguém, teria que esquecê- la, uma razão perante esse amor. 

Eu te amo, eu te chamo, E derramo meu amor Bebo a tarça da 

desgraça Se eu perder Tua graça meu amor.   

A tua ausência Me dilacera E destempera o meu sabor  

8   

Minha esperança Por te não cansa Minha criança Meu grande amor   

Se eu te encontrar Com outro alguém Não passo bem, sou infeliz. 

Resta somente Calmo sofrer Para esquecer Quem não me quis 

O teor autodidata e o caráter de pesquisador do poeta pode ser comprovado em 

alguns manuscritos, onde encontramos termos científicos em que ele colocava em seu 

caderno cada significado das palavras, um estudioso do léxico. O mesmo era 

interessado por história, escreveu poemas citando nomes como: Miguel Ângelo, pintor, 

escultor, poeta e arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da 

arte do Ocidente; Leonardo da Vinci, cientista, matemático, engenheiro, anatomista, 
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pintor, escultor, arquiteto, poeta e músico; o italiano Nicolau Maquiavel, conhecido 

como fundador do pensamento e da ciência política moderna. 

Você sabia colega Que poeta e escritor Foi Leonardo Davinci Que 

pintou com muito amor Mona Liza e Santa Ceia Este poeta e pintou   

Miguel Angêlo foi a flor Da família Florentina Escultor e Arquiteto 

Pintou ceia divina Fez Moisés pintando o teto Da grande capela 

Sistina   

Na literatura fina Nicolau Maquiavel Grande autor de o Princípe Sua 

aula era infiel Seu regime absoluto Campos Mandrágura
2
 cruel 

Com relação às emboladas que encontramos escritas, segue o modelo dos 

emboladores tradicionais, com temas cômicos, levando-nos a rir com a forma como ele 

relaciona os assuntos no coco. Primeiro faz uma jogada sobre a força dos animais; 

depois um insulto para o seu companheiro de embolada, descrevendo, como diz o 

matuto, “traquinagens da infância”. Por fim, faz a petição dos que assistem para 

contribuírem com os cantadores, já que eles colocavam o chapéu para receber oferendas 

do público. Aquele que não desse, ficava com cara de bobo na cantoria. Cada fragmento 

que segue faz parte de uma embolada diferente: 

Se o touro inocente Soubesse a força que tem Cavalo e burro 

soubessem Vaca soubesse também Clavam com pé e com chifre Mais 

não era de ninguém   

Quando estiver chovendo Você lá pra casa vai Uma cama só pros três 

Mais no chão você não cai A cama velha chiando Ui, ui, ui, ai, ai, ai 

Com mãe debaixo de te E tu debaixo de pai   

Eu cortava rabo de gato Punha vidro no sapato Para o povo se furar 

Naquele caminho estreito Eu fazia fapo no centro Para o povo cair 

dentro Pra depois eu mangar   

                                                           
 

2
A escrita foi mantida como se encontra no manuscrito. Na verdade o poeta faz alusão a uma peça de 

teatro escrita por Maquiavel, em 1503 e publicada em 1524, cujo teor amoroso era utilizado como 
disfarce para desenvolver um tratado prático e saboroso sobre estratégia política, sobre a arte de 
envolver, manipular, convencer e, por fim, conquistar um objetivo. Conta a história do jovem  Calímaco, 
que por conta de uma aposta, conhece e passa a desejar furiosamente uma mulher casada que não 
consegue ter filhos com seu marido. Para conquistá-la, com ajuda de um jovem embusteiro, de um frei 
sem escrúpulos e da mãe da recatada esposa, ele finge ser médico e receita um tratamento a base de 
mandrágora, uma planta afrodisíaca. (Cf.: http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Mandrágora) 
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Foi eu falar em dinheiro Já vai correndo um patife Tenha cuidado no 

chifre Pra ele não engalhar   

Foi eu falar em dinheiro Aquele já fez carreira Pelo jeito da trazeira 

Aquele gosta de da   

Quem não puder me pagar  

                                                                                                                                                                                     

finge ser médico e receita um tratamento a base de mandrágora, uma 

planta afrodisíaca. (Cf.: http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Mandrágora)  

10   

Pode ficar no seu canto Prometo não baixar santo Não sei fazer patuá   

Foi eu falar em dinheiro Que aquele papa remela Pucha sebo na canela 

Pra correr e não pagar 

Trata-se de um manuscrito com mais de sessenta folhas, cuja divulgação vai 

sendo feita de acordo com os encaminhamentos da análise. Em algumas leituras 

percebemos que há um enorme cordel em que ele enumerou estrofe por estrofe, mas, 

ainda não conseguimos organizá-los. Seus familiares afirmam ainda terem vários textos, 

Cds, alguns vídeos com ele declamando e cantando, porém não conseguiram encontrar. 

A sua arte ficou como herança na família, seu filho, Divino Sena, que é poeta e cantador 

de viola, chegando a ter um programa de cultura popular na rádio de Parelhas/RN e 

alguns de seus remanescentes, como netos e sobrinhos, trabalham com alguma forma de 

arte. 

Considerações 

Com este trabalho, mostramos um pouco da obra inédita do poeta parelhense 

Chico Sena. Fizemos um percurso sobre literatura oral e o coco-de-embolada, 

demonstrando seus conceitos e tratando como representação da cultura popular, como 

cultura popular propriamente dita. Pois, o poeta nordestino acima de tudo preza por 

representar os valores, as riquezas, as raízes e toda a cultura do seu povo.  Partindo 

desse conceito, em se tratando do coco-de-embolada, isso fica mais caracterizado. O 

improviso faz com que o poeta esteja diretamente ligado com aquilo que ele deseja 

representar na cantoria, na performance, na grandeza dos seus versos. A beleza poética 

desse gênero é realmente brilhante, não apenas pela forma e pelo improviso, mas, 
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também pela representação. Um embolador, no Nordeste é um deus, um ser fora do 

comum, de inteligência e capacidade inconfundível. Com trecho de um verso de 

Antonio da Mulatinha e Chico Sena, reiteramos o prazer pela embolada, pela cantoria 

nordestina: 

É bonito cantar 

Quem canta mata a saudade  

Desperta a humanidade  

É melhor do que chorar 
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FOTOGRAFIA E ENSINO DE HISTÓRIA: UMA ANÁLISE DO 24 DE 

AGOSTO DE 1954 
 

Daniel Francisco da Silva

 

Resumo: O ensino de história vem passando por inúmeras transformações no decorrer 

dos últimos anos. Dessa forma, o professor/pesquisador pode trabalhar com vários 

documentos em sala de aula, fazendo, com que seus educandos compreendam 

determinados períodos históricos por meio desses documentos; a fotografia como 

documento vem auxiliar nesse processo de ensino aprendizagem, tendo em vista, que a 

mesma é uma fonte documental/metodológica que permite ao professor de História 

inúmeras possibilidades. Nesse sentido, este estudo analisa o uso da fotografia como 

fonte didático-pedagógica, partindo de análises sobre as imagens produzidas no 

período de crise política, vivenciada no Brasil em agosto de 1954, o que culminou com 

o suicídio do presidente Getúlio Vargas, ocasionando, assim um momento de comoção 

coletiva que o Brasil vivenciou. Esta pesquisa tem como acervo fotográfico o Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV), além 

de autores como Boris Kossoy, Jorge Ferreira e Ana Maria Mauad. 
 

Palavras-chaves: Fotografia, fontes metodológicas, era Vargas.  

 

Introdução 

A fotografia é um documento que apareceu na revolução industrial. Com o seu 

surgimento, o mundo moderno ganhou uma ferramenta de suma importância para 

compreendermos determinados períodos históricos. A partir de sua criação, passou a ser 

objeto cultural, tendo em vista que ter uma fotografia em casa era símbolo de status 

social, uma vez que nesse período possuía um custo muito elevado. Sendo assim, 

somente as pessoas que pertenciam às classes sociais mais elevadas tinham fotografias 

em casa. Com o passar dos anos, a fotografia foi tornando-se mais acessível para a 

população menos favorecida. A criação dessa nova ferramenta (a fotografia) gerou uma 

grande revolução na sociedade moderna, pois, desde então, as pessoas podiam eternizar 

determinados momentos de suas vidas, tendo em vista que a fotografia é fruto do seu 

tempo. 
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 Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar a fotografia como fonte metodológica que auxilia o professor/historiador em 

suas aulas, fazendo com que os alunos construam uma narrativa histórica mediante a 

observação das fotografias referentes à crise política de agosto de 1954, que culminou 

no suicídio do presidente Getúlio Vargas. Para tanto, este texto encontra-se dividido em 

duas partes: a primeira trata-se de uma discussão em torno da fotografia; e a segunda é 

um diálogo sobre a utilização de fotografias, como documento histórico, no ensino de 

História. No caso deste estudo, o objetivo é fazer com que os alunos compreendam o 

período da crise política por meio das fotografias, destacando sua importância na sala de 

aula. 

A fotografia como documento/representação fruto do seu tempo 

A fotografia registra momentos que ficarão eternizados para sempre na vida das 

pessoas. Durante o século XX, passa a ser utilizada para identificar as pessoas, como 

aponta a autora Ana Maria Mauad: “passando a fazer parte da documentação das 

pessoas a imagem fotográfica foi associada à identificação, passando a figurar, desde o 

início do século XX, em identidades, passaportes e os mais diferentes tipos de carteiras 

de reconhecimento social (MAUAD, 1996. p. 3). Por meio dela, é possível representar o 

social, político e cultural. Sendo assim, a História ganha uma ferramenta muito 

importante para compreendermos determinados períodos históricos, auxiliando com 

fontes que possibilitam inúmeras pesquisas, conforme expõe Boris Kossoy: 

 As fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e 

descoberta que promete frutos na medida em que se tentar sistematizar 

suas informações, estabelecer metodologias adequadas de pesquisa e 

análises para decifração do conteúdo e, por consequência, da realidade 

que os originou (KOSSOY, 2001. p.32). 

Dessa forma, a fotografia vem contribuir para o trabalho do historiador, tendo 

em vista que “toda fotografia é um resíduo do passado” (KOSSOY, 2001.p. 45). Por 

meio dela, podemos fazer inúmeras indagações, sendo que a imagem fotográfica 

selecionada como fonte auxilia na investigação e compreensão do período histórico 

pesquisado. Ao trabalharmos com a fotografia, devemos perceber as suas várias facetas, 

precisando fazer algumas indagações, quais sejam: o que o fotógrafo quis expor ao 

fotografar aquela imagem? Em que contexto social a fotografia está inserida? Qual a 

cor, o tempo, o espaço? Essas são algumas questões que precisam ser discutidas ao se 
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analisar uma fotografia, já que esta é uma representação fruto do seu tempo. Como 

afirma RODRIGUES, a imagem fotográfica nos representa o real: 

A imagem fotográfica é antes de tudo uma representação a partir do 

real segundo um olhar e ideologia do seu autor. Entretanto, em função 

da materialidade do registro, no qual se tem gravado o 

vestígio/aparência de algo que se passou na realidade concreta. Em 

dado espaço e tempo, nós a tomamos, também, como um documento 

do real, uma fonte histórica (RODRIGUES apud KOSSOY, 2009.p. 

30-31). 

Desse modo, ao trabalharmos com a fotografia, devemos nos atentarmos para as 

representações que ela está nos expondo, tendo em vista que precisamos entender a 

fotografia para além do que está exposto na imagem intacta. Dito de outra maneira, 

precisamos entender o que está entre as imagens, o que o fotógrafo está representando 

naquela imagem fotográfica, para compreendermos as fontes que está nos 

proporcionando, “porque a relação documento/representação é indissociável” 

(KOSSOY, 2009. P. 31).  

Sendo assim, necessitamos entender a fotografia como documento, atentando-

nos para o aspecto que foi produzido pelo homem, a fim de compreendermos o que o 

levou à construção desse documento. Bauer expõe o objetivo do documento fotográfico 

da seguinte forma: 

[...] registrar com exatidão a existência, o conteúdo e os caracteres da 

fonte, tal como de momento se ao pesquisador, com a indicação da 

época e do lugar do achado, a investigação da origem da fonte quanto 

ao tempo e ao lugar de que procede e história das vicissitudes pela 

qual passou (BAUER apud KOSSOY, 2009. p. 74). 

Dessa forma, o documento fotográfico poderá ser analisado como qualquer 

outro, por meio da verossimilhança que apresenta. Partindo desse pressuposto, pode 

contribuir para o ensino-aprendizagem dos educandos, fazendo com que estes 

compreendam períodos históricos vivenciados pela sociedade. Assim, cabe ao 

historiador problematizar o documento fotográfico a partir das indagações feitas. 

A fotografia como documento metodológico no ensino de História  

Neste trabalho, iremos utilizar a fotografia como fonte documental 

metodológica, a qual vem auxiliar o professor/historiador a elaborar uma metodologia 
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voltada para a sua utilização. Desse modo, o professor, ao utilizar o documento 

fotográfico em sala de aula, precisa estar atento a algumas indagações. A respeito de 

aspecto, os PCNs apontam:  

considerar a técnica utilizada, as condições em que a foto foi 

produzida, o estilo artístico do fotógrafo, o ângulo que ele privilegiou, 

a razão pela qual a foto foi tirada, as técnicas de revelação, as 

interferências feitas no negativo podem propiciar informações 

interessantes sobre o contexto da época (PCNs, 1997, p. 56). 

O professor, ao levar para a sala de aula uma fotografia do período histórico que 

está abordando, pode analisar com os alunos o que está entre as imagens que estão 

expostas, fazendo com que os educandos sintam-se sujeitos ativos do processo de 

ensino-aprendizagem. Neste trabalho, iremos analisar fotografias do período da crise 

política de agosto de 1954, o qual culminou com o suicídio do presidente Getúlio 

Vargas. A intenção é fazer com que os alunos construam uma narrativa histórica por 

meio das fotografias do período. Assim, para Rüsen, a narrativa histórica está 

concentrada em três pontos que vêm definir como se dá essa narrativa: 

1. Uma narrativa histórica está ligada ao âmbito da memória. 

Ela mobiliza a experiência do tempo passado, ao qual está 

gravada nos arquivos da memória, de modo que a experiência 

do tempo presente se torna compreensível e a expectativa do 

tempo futuro, possível. 

2. Uma narrativa histórica organiza a unidade interna destas três 

dimensões do tempo por meio de um conceito de 

continuidade. Esse conceito ajusta a experiência do passado 

se tornar relevante para a vida presente e influenciar a 

configuração do futuro. 

3. Uma narrativa histórica serve para estabelecer a identidade de 

seus autores e ouvintes. Essa função determina se um 

conceito de continuidade deve ser capaz de convencer os 

ouvintes de suas próprias permanências e estabilidade na 

mudança temporal de seu mundo e de si mesmo (RÜSEN, 

2011. p. 97). 

Assim, a narrativa histórica vem apontar uma narrativa prática na vida do 

indivíduo, fazendo com que o aluno se situe no tempo, compreendendo-se como sujeito 
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ativo do processo de ensino-aprendizagem. Partindo desse pressuposto, iremos analisar 

as fotografias de alguns dos motins que ocorreram em 1954, os quais culminaram na 

morte de Getúlio Vargas. Dessa forma, apresentaremos o conteúdo histórico por meio 

das fotografias, fazendo com que os educandos construam uma narrativa histórica. 

O Brasil, em 1953, passava por uma crise política muito forte, apresentando 

salários defasados para os trabalhadores. Diante dessa conjuntura, a população começou 

a pressionar o governo e os empresários por melhores condições salariais. Um dos 

exemplos foi a greve dos 300 mil, em São Paulo, formada por vários sindicatos. A greve 

chegou ao fim quando “as partes chegaram a um acordo e o comitê intersindical da 

greve, que reunia vários sindicatos, aceitou a oferta patronal de um reajuste médio de 

32% nos salários e garantia para os trabalhadores presos” (MOSÉIS apud FERREIRA, 

2005. p. 100). As greves foram uma marca registrada desse período e os principais 

jornais de oposição pressionavam o governo com críticas severas, ocasionando uma 

séria crise política. Diante dessa crise, Getúlio Vargas nomeou João Goulart para 

assumir a pasta do Ministério do Trabalho, tendo em vista que este era presidente do 

PTB e poderia restabelecer as alianças políticas para o PTB e ajudar a classe 

trabalhadora a lutar por seus direitos trabalhistas. O novo ministro transformou o 

Ministério do Trabalho e passou a atender os trabalhadores no Hotel Regente, a 

qualquer hora. O trabalho de Goulart no Ministério foi pautado por conversas com 

trabalhadores e empresários, dialogando sobre os seus problemas. “Com a saída de 

Goulart do Ministério, Hugo de Faria foi nomeado para sucedê-lo em caráter interino – 

e lá permaneceu até agosto de 1954” (FERREIRA, 2005. p. 156). Com a crise política 

que o cenário nacional presenciava após a morte do general Rubens Vaz, “a oposição 

aumentou em ritmo e intensidade o imaginário da crise” (FERREIRA, 2005. p. 172). A 

oposição atacava Vargas pelos meios de comunicação: 

na primeira página de seu jornal, Tribuna da Imprensa, com o título 

“O sangue de um inocente”, Carlos Lacerda lembrou a medalha de 

herói do Correio Aéreo Nacional e os quatro filhos do major 

manipulando sentimentalmente a imagem dos “órfãos de guerra”. Sem 

esperar as investigações policiais, Lacerda declarou: “Mas, perante 

Deus, acuso um só homem como responsável pelo crime. É o protetor 

dos ladrões. Esse homem é Getúlio Vargas” (TRIBUNA DA 

IMPRENSA apud FERREIRA, 2005. p. 172).   
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Essa crise no cenário político nacional acabou por desencadear uma data de 

comoção coletiva que o Brasil presenciou: 24 de agosto de 1954, dia do suicídio de 

Getúlio Vargas, o presidente que a população brasileira mais amou. A morte de Getúlio 

Vargas parou o país. No Rio de Janeiro, as pessoas foram às ruas para se manifestar 

contra o(s) suposto(s) culpado(s): 

na Cinelândia [...] um orador, no comício improvisado, acusou a 

Rádio Globo de continuar transmitindo música popular, 

desconhecendo a morte de Vargas, e outras emissoras que, em sinal de 

pesar, tocavam músicas clássicas. Armados de sarrafos e cacetes 

grupos de manifestantes tentaram tomar de assalto a Rádio na Avenida 

Rio Branco (FERREIRA, 2005. p. 179). 

Diante dessas manifestações, percebemos o quanto a população brasileira sofreu 

e ficou indignada com a morte de Getúlio Vargas, fazendo com que milhares de pessoas 

fossem às ruas do Rio de Janeiro. O velório de Vargas no Palácio do Catete foi marcado 

por momentos de muitos choros e desmaios da população de diferentes classes sociais, 

estando o Brasil de luto com a morte do presidente que tanto amou. Estima-se que 

“cerca de um milhão de pessoas tentaram ver o corpo do presidente, mas apenas entre 

67 mil e 100 mil delas de fato conseguiram” 
1
. O dia 24 de agosto de 1954 aconteceu 

assim, com a população nas ruas dividida: uma parte estava nas manifestações contra a 

oposição varguista, nas quais os principais nomes citados pelos manifestantes 

correspondiam ao de Carlos Lacerda e ao do partido político da UDN; a outra parte 

estava concentrada no velório, momento de maior comoção coletiva que o país 

vivenciou, conforme mostra o seguinte trecho: “um homem de origem humilde, de 

joelhos, agarrou-se em uma das extremidades do ataúde e gritou: ‘Dr. Getúlio, Dr. 

Getúlio, me leva com o senhor’!... Um deficiente físico, ansioso para chegar perto de 

Vargas, foi carregado pela multidão até ele” (FERREIRA, 2005. p.182).Essas eram as 

cenas que se presenciavam no Palácio do Catete.  

 Na manhã de 25 de agosto, o cortejo saiu do Palácio do Catete em 

direção ao Aeroporto Santos Dumont. O autor Jorge Ferreira apontou como ocorreu 

                                                           
 

1
 A Noite, Rio de Janeiro, p. 8; e Última Hora, Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1954, edição extra, p. 2 

apud FERREIRA, Jorge. O carnaval de tristeza: os motins urbanos de 24 de agosto. In: FERREIRA, Jorge. O 
Imaginário Trabalhista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 181. 
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esse cortejo: “O caixão, ao ser colocado sobre uma carreta, foi cercado pela multidão e 

logo um mar de lenços brancos sinalizavam um misto de despedida e de homenagem” 

(FERREIRA, 2005. p. 183). Essa era mais uma prova de amor que a sociedade 

brasileira demonstrava ao presidente que criara as leis trabalhistas, expressando assim o 

quanto o amavam. 

Conclusão 

A fotografia torna-se então uma fonte documental metodológica 

intermediadora do processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que os 

educandos compreendam o período histórico por meio de sua utilização. 

Partindo desse pressuposto, o professor/historiador precisa problematizar as 

imagens fotográficas com as quais está trabalhando, explicando-as como um 

documento/representação fruto do seu tempo, como aponta a autora Circe 

Bittencourt: “a fotografia registra fatos, acontecimentos, situações vividas em 

um tempo presente que logo se torna passado [...]. É preciso entender que a 

fotografia é uma representação do real” (BITTENCOURT, 2011. p. 366). Dessa 

forma, ao trabalharmos com os alunos um período histórico por meio da 

fotografia, precisamos compreender que as fotografias utilizadas na sala de 

aula são documentos históricos frutos do seu tempo, ou seja, são 

representações do fato histórico.  

 
Osvaldo Aranha, João Goulart e outros no enterro de Getúlio Vargas. 25 de 
agosto de 1954. Preto e branco, tamanho 18x24. 

 

Ao trabalharmos o período da crise que culminou na morte de Getúlio Vargas 

por meio das fotografias, percebemos o quanto os alunos ficaram surpresos com todos 

esses motins dos quais a população brasileira participou diretamente, entrando esse fato 

histórico para a História do país como o momento de comoção coletiva brasileira. 



 

  426 

 

Diante disso, a autora Ana Maria Maud aponta que a fotografia pode registrar 

momentos de “uma história múltipla, constituída por grandes e pequenos eventos, por 

personalidades mundiais e por gente anônima, por lugares distantes e exóticos e pela 

intimidade doméstica, pelas sensibilidades coletivas e pelas ideologias oficiais 

(MAUAD, 1996. p. 5). Dessa forma, os alunos perceberam que pessoas anônimas 

entraram para a História do país. Com base nisso, eles puderam construir uma narrativa 

histórica por meio das fotografias utilizadas em sala de aula, tendo em vista que se 

situaram no tempo e espaço em que o período histórico estava sendo trabalhado em sala 

de aula. 

 Portanto, a fotografia vem a ser uma fonte metodológica para o 

professor/historiador, a qual auxilia no processo de ensino-aprendizagem, fazendo com 

que o aluno seja um sujeito ativo desse processo, o que contribui para sua formação. 
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JORNAL A ORDEM: PRESENÇA DA CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO 

ANTICOMUNISTA NA IMPRENSA CATÓLICA NORTE-RIO-

GRANDENSE ANTES DO LEVANTE COMUNISTA DE 1935. 
 

Daniela Araújo Leirias1 

Neste trabalho pretendo analisar a Igreja Católica norte-rio-grandense por meio 

de uma abordagem do pensamento católico e do anticomunismo produzidos no estado 

do Rio Grande do Norte antes do Levante Comunista de 1935, procurando investigar e 

compreender as relações de poder e de espaço para as quais o imaginário anticomunista 

serviu de apoio. Entendemos que o discurso anticomunista foi pensado e divulgado no 

Rio Grande do Norte por meio do jornal A Ordem, órgão oficial da Diocese de Natal. 

Dessa maneira, compreendemos o pensamento católico que inclui o discurso 

anticomunista como o desenvolvimento no Brasil das formulações trabalhadas no 

século XIX e início do século XX no âmbito mais geral do pensamento católico 

europeu. 

Nossa discussão está inserida num contexto histórico em que se discute o regime 

implantado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, entendendo que, 

por meio do exame da revista A Ordem, publicada pelo Centro Dom Vital, do Rio de 

Janeiro e do jornal A Ordem é possível identificar a formulação do discurso 

anticomunista. 

Sendo um dos meus objetivos compreender e analisar a formulação do 

pensamento católico, construção do discurso anticomunista na imprensa local, 

entendemos que nosso exame demonstra a existência de diferentes construções desse 

discurso, a da identidade católica e a das oligarquias locais. Especificamente, 

compreendendo que esse discurso faz parte de uma estratégia de produção de 

espacialidade da Igreja norte-rio-grandense. Portanto, acreditamos que a construção da 

identidade católica no Rio Grande do Norte pode ser entendida como um fenômeno 

ligado ao campo político, à produção do espaço e a uma racionalidade que deve ser 

inquirida por meio do religioso. 

                                                           
 

1
 Orientanda PIBIC do Prof. Dr. Renato Amado Peixoto, Doutor em História pela UFRJ. Projeto - 

PVC8116-2012: O pensamento católico, a atuação política e a intervenção social da Igreja em relação à 
formulação da identidade e da espacialidade norte-rio-grandense entre 1930 e 1964. 
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Devemos assinalar que poucos trabalhos na historiografia norte-rio-grandense 

abarcam criticamente o jornal A Ordem, assim sendo, esperamos contribuir para 

investigação da construção da identidade norte-rio-grandense bem como para a 

compreensão da produção do pensamento católico norte-rio-grandense na década de 

1930. 

O anticomunismo surge no Brasil, de acordo com Rodrigo Patto Sá Motta em 

sua obra ‘Em guarda contra o perigo vermelho’, após o surgimento da Revolução de 

1917, que postulou os princípios do bolchevismo, que foi capaz de influir nas questões 

políticas e internacionais, somadas as crises ocorridas após as consequências da 

Primeira Guerra Mundial. Nesta perspectiva, baseando no contexto histórico, onde se 

percebia ao exemplo do sistema implantado na União das Repúblicas Socialistas 

Soviética serviu como alternativas para as políticas de outros países. 

De acordo com o mesmo autor, que define as três matrizes ideológicas do 

anticomunismo: Catolicismo, Liberalismo e Nacionalismo, que fundamentam a 

construção do discurso anticomunista. O comunismo se apresenta como o mais novo 

inimigo da Igreja, sendo a instituição acostumada a passar por inúmeros desafios dês da 

Reforma. Entretanto, onde se questionava a ordem e a hierarquia católica, a Igreja se 

posicionou ao combate, se colocando nesta posição do bem contra o mal, onde o 

comunismo seria o novo desafio na modernidade a ser combatido.  

O viés ideológico Nacionalismo conservador (patriotismo) era utilizado na 

construção da defesa da ordem e da tradição, onde essa preocupação era defendida com 

o intuito de preservar a união da nação, em que enfatizava os valores cívicos e 

patrióticos que possibilitou na construção de heróis nacionais, movimentações de 

caráter cívico e se firmando na construção de monumentos.  

Esse conjunto de valores defendidos através do anticomunismo nacionalista era 

favorável à união que preservaria os valores da ordem vigente que serviu como 

argumento de que o comunismo seria advento da revolução Russa, como uma ameaça 

estrangeira, incumbida de valores do internacionalismo comunista, tendo como lema a 

defesa da luta entre as classes, assim, promoveria uma revolução mundial com intuito 

de destruir a pátria e os valores da unidade nacional. O Liberalismo se apresenta como 

outro argumento que enfatizava o discurso de negação aos ideais comunistas, onde o 

liberalismo se expressaria, em primeira instância, na defesa da liberdade individual, na 

defesa da propriedade, se posicionando contra o autoritarismo político e na luta contra o 

intervencionismo estatal.  
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Assim, enfatizando em exemplos que se relacionam aos objetivos do governo 

comunista soviético, como forma de utilização para a fundamentação doutrinária, sendo 

fornecidos princípios argumentativos na construção ao imaginário anticomunista, em 

que essas matrizes ideológicas não se apresentavam de formas isoladas, e tão pouco 

eram exclusividades a determinados grupos sociais. As atividades anticomunistas se 

utilizavam mesclados como as três matrizes doutrinárias do lema integralista: Deus, 

Pátria e Família. 
2
 

No trabalho de Cândido Rodrigues “A Ordem: uma revista de intelectuais 

católicos 1934 a 1935”, o autor analisa o contexto histórico, as matrizes políticas e 

ideológicas através do posicionamento da intelectualidade católica que propiciou no 

surgimento da revista A Ordem. O período Vargas em busca de se legitimar buscou o 

apoio de vários setores da sociedade, através do reconhecimento da Igreja católica pelo 

Estado, se tornou possível à revista ser um dos principais órgãos de difusão dos 

interesses políticos. 

Neste aspecto, o autor visa analisar as matrizes políticas, ideológicas e 

filosóficas do século XVIII e XIX, em Edmund Burke, Louis de Bonald, Joseph de 

Maistre e Juan Donoso Cortés, pensadores que se posicionava contra os princípios 

defendidos pela Revolução Francesa, principalmente contra a Igreja. Um desses 

exemplos verificamos na metade do século XIX na Espanha, a Igreja Católica devido à 

situação que se encontrava de falta de prestígio devido aos movimentos políticos 

antirreligiosos e proletários, o filósofo e político espanhol Juan Danoso Cortés 

contrarrevolucionário defendia o cristianismo que, de acordo com o catolicismo, como 

medida contra os princípios da revolução e servindo contra a depravação e a desordem 

humana. Para pensador o catolicismo seria como um modelo de governo democrático, e 

somente nele as palavras liberdade, igualdade e fraternidade teriam sentido.  

O Filósofo Jcques Maritain (1882-1972) embora defenda a diferença entre o 

plano espiritual e o temporal, explica que existe um prevalecimento do espiritual sobre 

o temporal, ou seja, o homem quando age como membro da sociedade civil é iluminado 

pela luz divina. Os planos se diferem, embora o temporal seja subordinado ao espiritual, 

pois é necessário o bem comum da civilização relacionado à vida eterna. Em relação aos 

totalitarismos, o comunismo e o nazismo, Maritain considera como resultado da cultura 

                                                           
 

2
 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “perigo vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-

1964). São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2002. 
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antropocêntrica gerada pela era moderna, sendo severamente criticada pelo filósofo, 

pois não acreditava na possibilidade da restauração humana nem pelo comunismo, e tão 

pouco ao nazismo, embora considerasse o nazismo mais destruidor. Portanto, o filósofo 

define como uma única regeneração para a humanidade através do esforço de uma nova 

civilização cristã, uma nova cristandade. 
3
 

Na análise do Marco Antônio Machado Lima Pereira, em sua obra ‘Guardai-vos 

dos falsos profetas: matrizes do discurso anticomunista católico (1935-1937)’, o autor 

trabalha através da análise do periódico católico O Santuário e pela revista A Ordem, 

relacionando aos eventos do ‘Levante Comunista’, a ‘Guerra Civil Espanhola’ e a 

Revolução Russa, em que neste contexto demonstra o anticomunismo de maneira mais 

marcante sob a perspectiva da Igreja Católica no Brasil nos anos de 1930. Enfatizado o 

discurso anticomunista após o Levante Comunista de 1935, em que se verifica essa 

legitimação na possibilidade de ruptura institucional, através do período do Estado 

Novo em 1937, sendo um dos momentos mais críticos de combate ao comunismo. 

Dessa maneira, evidenciando que o anticomunismo serviu como pretexto para a união 

da intelectualidade católica com o objetivo de firmar sua atuação política. 

O trabalho de José Antonio Spinelli Lindoso, em ‘Coronéis e Oligarquias no Rio 

Grande do Norte’, busca examinar as relações oligárquicas na década de 1920 no Rio 

Grande do Norte, em que essas elites se mantinham no poder por meio do controle 

econômico do núcleo açucareiro do litoral, sendo depois obtendo prestígio econômico 

as elites da área algodoeira-pecuária do Seridó. Essas elites unidas modificaria o quadro 

da velha ordem pedrovelhista, mas não a eliminando. Esses dois núcleos oligárquicos 

manteriam uma relação que dependeriam das elites do poder federal. 

No final da década de 20 no Rio Grande do Norte surge um novo segmento 

social, as classes médias, insatisfeitas devido à concentração do poder por parte dos 

grupos oligárquicos. Surgindo o cafeísmo responsável por lideranças sindicais que 

adquiriam um caráter popular, e a disputa na figura de Dinarte de Medeiros Mariz. 

Portanto, é a partir da década de 1930 que essas novas classes terão participação na 

liderança local, ocasionado devido à conjuntura da Revolução de 1930, que acarretou 
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por meio da participação desses novos grupos no governo através das interventorias 

federais. 
4
 

A década de 1930 demonstrará não apenas os diferentes polos de poder 

representados através da presença dessas novas lideranças, mas o surgimento da Igreja 

como ator político no Rio Grande do Norte. Percebemos nas consequências da ‘Crise de 

1935’, principalmente após o Levante Comunista de 1935, que possibilitou a atuação 

definitiva da Diocese de Natal no jogo político. A hierarquia católica passou a intervir 

por meio do integralismo e firmando apoio as antigas organizações familiares. A Igreja 

como articuladora do ideário anticomunista cria a Diocese de Mossoró, região de maior 

representação da contestação comunista do estado e através de apoio assistencialista no 

intuito de eliminar os conflitos sociais. Em seguida, surge a Diocese de Caicó com a 

participação do antigo líder integralista, o padre Walfredo Gurgel. Nessa conjuntura, a 

Igreja também reafirma sua posição politica através da construção da formulação da 

identidade e da espacialidade católica norte-rio-grandense. 
5
 

Portanto, o jornal A Ordem surgiu em um contexto de conflitos políticos no Rio 

Grande do Norte, antecedendo as eleições de 1935, que opôs à Interventoria Federal 

com o apoio da Aliança Social, em confronto com os dissidentes dos antigos grupos 

oligárquicos que estavam articulados no Partido Popular. Enquanto isso, os 

sindicalistas, os cafeístas e o Partido Comunista promoviam greves, manifestações e 

organizavam a Frente Popular pelas Liberdades. 
6
 

A origem do nome do jornal A Ordem está relacionada ao período onde se 

pretendia através da Igreja o restabelecimento da ordem frente ao caos tanto moral 

quando ocasionado pelas disputas políticas à hegemonia do poder no Rio Grande do 

Norte. Por outro viés, buscava-se uma ordem que se posicionasse contra os inimigos da 

Igreja, assim o periódico condenava o regime nazista e a União Soviética, governos que 

perseguiam os católicos e disseminavam suas ideologias. A Ordem se posicionava 

contra os seguidores do comunismo no Brasil, acusavam de planejar uma revolução 

comunista no país, e a Aliança Nacional Libertadora era a articulação desse propósito. 
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Exemplificando através das suas colunas os descréditos do regime soviético e os 

movimentos da ANL.  

O que seria então esse anticomunismo? O termo anticomunista devido a sua 

complexidade tornou bastante difícil uma definição precisa, mas podemos entendê-lo 

melhor enquanto sendo uma atitude militante contra os ideais comunistas, explanando 

essa oposição de forma governamental ou através de organizações que demonstre o 

posicionamento contrário por um conjunto de ideias ou de ações contra os princípios 

dessa ideologia. 
7
 

A ascensão da Revolução Russa deixou os países capitalistas preocupados com a 

expansão revolucionária, somado as consequências que os países estavam passando das 

crises pós-primeira guerra, ocasionou o medo de que esse exemplo poderia servir para 

as demais massas proletárias. Os governos capitalistas tomaram atitudes que resultaram 

ao combate a esses ideais, juntando esforços estatais e de grupos da sociedade civil que 

se utilizou de propagandas e atitudes repressivas contra o inimigo comum.  

No Brasil percebemos a atuação da Igreja católica inserida na produção desse 

discurso. Apesar da influência dos ideais liberais já no século XIX que resultou na 

construção de princípios anticlericais que condenavam as reivindicações dos bispos 

ativistas, estas novas opiniões defendiam uma separação entre o Estado e a Igreja, dessa 

maneira, resultou na ruptura oficial incorporado na constituição de 1891. Mesmo devido 

essa nova situação, a instituição se apresenta agora de uma forma independente frente 

ao Estado. A Igreja passa a construir novas maneira de adquirir a aproximação ao 

Estado através de novas relações, assim realizam diferentes medidas através de novas 

reformas internas, criação de novas dioceses, e também com uma maior intervenção do 

vaticano e do clero estrangeiro. 
8
 

No regime republicano a Igreja passou por inúmeras dificuldades, sem o apoio 

do Estado teve que se organizar em uma nova instituição que garantisse autonomia 

financeira, institucional e doutrinária, não podendo mais contar com o subsídio 

governamental passou a atuar de modo que garantisse a sua manutenção. Nesse 

contexto, os eclesiásticos buscaram apoio através de leigos e de várias autoridades 

públicas do novo regime que garantisse as suas prerrogativas. As diretrizes 

descentralizadoras do regime republicano na ‘politica dos governadores’ representados 
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pelos partidos estaduais, e com a autonomia dos clãs oligárquicos, foi possível a 

concretização do processo de ‘estadualização’ do poder eclesiástico, as sedes das 

dioceses passaram a serem deliberadas em cada estado. Essa estratégica política 

expansionista da Igreja suscitou em alianças com o poder local, servindo de apoio na 

legitimação e afirmação do poder oligárquico. 
9
 

A Igreja Católica não se excluiu das decisões do novo sistema político, pelo 

contrário, a Igreja através da estadualização diocesana atuou politicamente inserindo sua 

ideologia, se utilizando de novas estratégicas politicas para se manter nas articulações 

do poder, continuando a relação entre Igreja e Estado através da cordialidade e da troca 

de favores. Assim, neste período a elite eclesiástica pode atuar de maneira mais 

independente, adquirindo uma autonomia política que possibilitou na reestruturação da 

instituição. 
10

 

Esse posicionamento alcançado define sua nova posição frente ao Estado, 

principalmente verificado no governo Vargas, em que essa aliança entre a Igreja e o 

Estado se reafirma. O Estado percebeu a importância desse apoio religioso que 

legitimava as suas diretrizes politicas, em uma aliança que coincide com a semelhança 

ideológica que era defendida por ambos: o nacionalismo, o patriotismo e o 

anticomunismo.  

Podemos afirmar que é nesta nova reação e mudança da instituição, como 

demonstra Scott Mainwaring, no período entre 1890 a 1916 que a igreja preocupou de 

se posicionar e de manter uma posição de prestígio na sociedade, onde foi possível a 

uma mudança significativa institucional, sendo esse período que demonstra uma 

preparação para os objetivos da Neocristandade. Esse modelo foi possível à 

concretização dos seus objetivos no governo de Getúlio Vargas (1930 a 1945). A Igreja 

atuando politicamente conservadora, contra a secularização e às outras religiões, se 

afirmando através da influência católica sobre o sistema educacional, a moralidade 

católica, o anticomunismo e o antiprotestantismo. 

Dom Sebastião Leme em 1916 se tornou arcebispo de Recife e Olinda, e 

posteriormente em 1921 a 1942 arcebispo do Rio de Janeiro e eminente líder da Igreja 

Católica. Em sua figura se expressa à liderança frente à instituição onde impulsionou a 
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implantação da Neocristandade, através da publicação da Carta Pastoral, e 

posteriormente preparou a Igreja brasileira para a atuação da Ação Católica.  

A Ação Católica no Brasil é uma associação civil criada em 1935 pelo Cardeal 

Dom Sebastião Leme, devido às novas exigências fundadas pelo Papa Pio XI, que 

determinou a construção de associações leigas vinculadas a Igreja Católica de todo o 

país.  De acordo com as diretrizes do vaticano, os objetivos da Ação Católica 

considerada por Pio XI defendia a intervenção da Igreja Católica, promover a 

intervenção em diversas áreas: educacional, política e moral, como uma forma de 

promover a restauração dos ideais católicos com mútuo trabalho da hierarquia 

Eclesiástica. Entretanto, já demonstrando uma preocupação neste novo contexto, onde 

se confirmava a presença da implantação da Neocristandade, a Igreja atuando dentro na 

sociedade sem perder seu principio conservador. 
11

 

De acordo com Cândido Rodrigues, a aproximação entre a Igreja Católica e a 

aproximação com o Estado, adequando uma intervenção com o laicato, em 1921 surge à 

revista A Ordem, sendo o primeiro órgão de origem laica composta por intelectuais 

convertidos ao catolicismo, passam através da revista a defender seus principais 

princípios, contra o socialismo e as ideias liberais decorrentes do período pós Primeira 

Guerra Mundial. Posteriormente, se tornou possível à criação do Centro Dom Vital, 

fundado em 1922 no Rio de Janeiro pelo intelectual católico Jackson de Figueiredo. 

Portanto a participação do Arcebispo Dom Sebastião Leme a esta associação 

civil se firmava o principal objetivo de inserir na sociedade a participação de 

intelectuais leigos nas discussões e estudos dos ideais católicos sob a supervisão da 

Igreja. O centro era uma associação elitista com o propósito de atrair intelectuais de 

todo o país para a construção de uma aliança entre o poder eclesiástico e a 

intelectualidade, com o intuito da formação de intelectuais católicos. A Igreja se utilizou 

da presença de intelectuais que defendesse seus ideais, com o argumento que 

formulariam uma melhor solução para os problemas daquele período, e dessa forma, se 

envolvendo nas questões sociais e políticas que proporcionou em mais uma relação de 

aproximação ao Estado.  
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FIANDO OS TECIDOS DE CLIO: A OPERAÇÃO HISTORIOGRÁFICA EM 

CAMPINA GRANDE (1960-1990) 
 

Dayane Nascimento Sobreira1 
Auricélia Lopes Pereira2 

RESUMO: Tendo surgida atrelada aos chamados Estudos Sociais, a graduação em 

História fixa-se na cidade de Campina Grande durante as décadas de 70 e 80, primeiro 

na FURNe (hoje Universidade Estadual da Paraíba) e posteriormente na UFPB 

(Campus II, hoje Universidade Federal de Campina Grande). Urdida a cânones 

positivistas, a História (bem como a Geografia) era repassada ao futuro professor de 

Estudos Sociais, sob a forma de um currículo extenso e a disponibilidade de poucos 

professores. Foi diante de tais circunstâncias que História e Geografia passaram a 

representar cursos de licenciatura próprios. Contanto, a graduação não alcançava a 

todos. Foi então criado o curso de bacharelado em História, na cidade. De modo 

simplista, foi dessa forma, respectivamente, que deu-se a formação dos cursos de 

História da UEPB e da UFCG. É diante disso que nos enveredamos a historicizar a 

operação historiográfica campinense durante os anos de 1960 a 1990, munindo-se para 

isso, do estudo e sistematização das memórias (ego-histórias) dos professores Josefa 

Gomes de Almeida e Silva, Martha Lucia Ribeiro Araújo e Gervácio Batista Aranha. A 

metodologia utilizada foi a história oral, cuja intencionalidade foi/é problematizar os 

conflitos, subjetividades, aportes teóricos e derrisões que marcaram a produção dos 

tecidos de Clio em Campina Grande bem como perceber como essas memórias são 

implodidas a partir das narrativas de si. Logo, percebemos o complexo mosaico das 

lembranças, esquecimentos e significações que atravessam as memórias de nossos 

narradores, ao mesmo tempo que colaboramos com a historicização desses lugares 

institucionais – lugar entendido aqui como uma configuração instantânea de posições, 

como nos diz Certeau (2007) – produtores do fazer histórico na Paraíba.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Campina Grande; Cursos de História; Ego-história.  

 

Os estudantes de História na Paraíba, geralmente pouco sabem a respeito dos 

cursos dos quais fazem ou fizeram parte. É esse um terreno lacunar, história da qual 

quase nada conhecemos (quando muito ouvimos falar o nome de alguns precursores), 

campo ainda pouco explorado pelo historiador, o farejador do tempo. Em dívida com 

tais ausências, fomos incitados a problematizar as graduações em História no âmbito da 

cidade de Campina Grande, durante o período de emergência do saber histórico na 

cidade (1960) – ainda estando atrelado aos Estudos Sociais – até à sua consolidação 
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(década de 90). Para isso, como hermeneutas desesperados, treinamos o nosso ouvir e 

conversamos com Dona Zefinha, Gervácio e Martha Lúcia a fim de captar suas ego-

histórias. 

Mais do que possibilitar um saber inóspito, a conversa com nossos narradores 

confluiu em um trabalho cujo berço foi o calor da hora, o calor humano que emergiu de 

memórias, lembranças e esquecimentos. Por meio de tais elementos e da ego-história – 

um deslocamento do olhar do historiador para si – foi que intencionamos problematizar 

a emergência do fazer histórico em Campina Grande, num movimento de priorização do 

subjetivo em detrimento do institucional. Por meio dessa discussão, esperamos alargar 

as preocupações e olhares para tal investida, visto ser necessária, mas ao mesmo tempo 

tão obliterada. Sigamos, então...  

...Nesse momento nos preparamos para fiar um tecido ainda pouco trabalhado; o 

tear se encontra posto. Nosso tecido está ao passo de tomar forma, primeiros fios... A 

memória.  

Só há pouco é que a memória passou a ser estudada a finco pela historiografia. 

Tais estudos tardios se circunscreveram devido a resquícios cientificistas ou que 

ansiaram a cientificidade, durante muito tempo presentes no campo da história. Dessa 

forma, a memória, ela que é astuta e laboriosa, passou a ser um desafio para o 

historiador. No hoje, apresenta-se como seduzida pelo olhar do artífice da história 

justamente num momento fugidio, efêmero e rápido; é aqui que há “percursos de 

memórias em terras de História” (SEIXAS, 2004). Sendo ativada tendo em vista um 

passado e um futuro, ocupa lugares e induz esquecimentos. Para tanto, a relação 

história-memória é intrínseca desde os tempos míticos.  

 Durante um longo período, a memória entre os gregos só podia ser guardada por 

meio do canto e da música. Com o passar dos anos, a escrita passa a ser a forma de 

armazenamento cultural, é quando Mnemosyne (uma das titânicas filhas de Urano e 

Gaia), divindade da enumeração vivificadora frente aos perigos do esquecimento, 

passou a ser representada como a mãe das nove musas, entidades mitológicas com 

capacidade de inspiração artística e científica. Tendo uma mãe importante, as musas 

também foram bem recepcionadas e veneradas pelos gregos. Entre as nove musas, está 

Clio. Tendo como seus símbolos o clarim e a clepsidra, Clio divulgava realizações 
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humanas; a ela foi reservado o espaço de musa da história
3
. No início de seu livro 

História & História Cultural, Sandra Jatahy Pesavento diz: 

No tempo dos homens, e não mais dos deuses, Clio foi eleita a rainha 

das ciências, confirmando seus atributos de registrar o passado e deter 

a autoridade da fala sobre fatos, homens e datas de um outro tempo, 

assinalando o que deve ser lembrado ou esquecido (2008, p. 07).  

Eis que Mnemosyne foi consagrada deusa da memória e Clio, a musa da história. 

Contudo, como trilhar os caminhos da musa encarregada de não fazer-nos esquecer, 

quando estamos imersos em uma realidade tão fluida e desconcertada? 

Seixas (2004) considera que a memória tem em si um viés político, poder 

capilar, minúsculo, entendido aqui na perspectiva de Michel Foucault
4
. Cooptada pela 

história, a memória revela sua operacionalidade e produtividade ao mesmo tempo em 

que demonstra sua vulnerabilidade teórica. O autor aponta que tanto Proust quanto 

Bergson alertam para se falar em memórias e esquecimentos de forma pluralizada já que 

diferentes memórias e esquecimentos não têm o mesmo alcance. Arrogante talvez por 

uma condição de disciplina, a história tende a qualificar a memória a uma condição de 

inferioridade, o que não deve ser legitimado visto que é a memória que dá sentido ao 

presente e ao futuro. Construtora do real, é ela que “introduz o passado no presente sem 

modificá-lo, mas necessariamente atualizando-o” (SEIXAS, 2004, p. 50). Elemento 

conector, é a memória que atribui significados à vivência humana, Seixas diz: 

A memória age “tecendo” fios entre os seres, os lugares, os 

acontecimentos (tornando alguns mais densos em relação a outros), 

mais do que recuperando-os, resgatando-os ou descrevendo-os como 

“realmente” aconteceram (idem, p. 51).  

E o tecido vai sendo trabalhado... Eis que passa a ser fiado a partir da memória-

vida e da memória-trabalho. O ensino e por sua vez, o curso de História, possibilitou a 

nossos entrevistados além da inserção dos mesmos em um sistema de relações 

econômicas e sociais, a mescla com a substância própria da vida
5
. Podemos dizer, 
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assim, que a memória do trabalho que se funde à vida é a justificativa de toda uma 

biografia, de ações e assunção de lugares na história e a partir dela.  

Para traçar, fiar, configurar a história que nos comprometemos a fazer, devemos 

operacionalizar aspectos que convergem na caracterização do período da emergência da 

graduação em História na cidade de Campina Grande. 

Algodoeira, na segunda metade do século XX, Campina Grande detinha uma 

posição econômica favorável no cenário regional. Durante muito tempo exportadora do 

“ouro branco” para a Inglaterra, fora palco de políticas modernizantes que refletiram em 

uma série de mudanças no plano urbano, social, moral. Foi diante dessa ordem (ou 

desordem) que a cidade lutava por uma posição hegemônica no cenário estadual, 

buscando superar a supremacia até então exercida pela capital, João Pessoa. Nesse 

ínterim, dá-se o deslocamento do capital comercial para a indústria; foi quando 

“Campina Grande deixava de ser polo agrícola e comercial para se tornar um centro 

industrial” (FERNANDES, 2011, p. 35). Mostrando novas preocupações, novos hábitos 

e novas demandas, a cidade investe em educação e cultura, é quando surgem forças em 

prol da criação de escolas, faculdades e consequentemente, da URNe.  

É diante desse contexto que a URNe (Universidade Regional do Nordeste) é 

criada. Para tanto, antes da fixação de um centro de estudos desse porte, Campina 

Grande foi sede de atuação de faculdades e escolas como a Escola Politécnica, a 

FUNDACT entre outros. De acordo com Vieira (1979), a criação (ou tentativa de 

criação) desses órgãos representou o esforço da comunidade campinense de aproximar-

se do panorama cultural da capital e foram peças fundamentais que influenciaram na 

construção da universidade. Tais implantações também visaram retrair os estudantes em 

Campina Grande, tendo em vista que estes tinham que se deslocar para Recife – até 

então o maior centro universitário do Nordeste – a fim de cursarem o ensino superior. 

Aspecto que foi lembrado por Josefa Gomes: 

A produção no Nordeste, principalmente de História, Geografia, ela 

era muito pequena mas fomos beber esses conhecimentos em 

Pernambuco. Pernambuco foi nosso centro de estudo, a Universidade 

Católica de Pernambuco, depois a Universidade Federal foi nosso 

meio mais próximo aqui de Campina Grande, do interior. As 

formações desde Medicina, História, Geografia, Engenharia, o berço 

intelectual foi Recife. Depois João Pessoa começa a trazer também; 

até perseguidos políticos vieram para nossa terrinha e deixaram um 

trabalho muito bom, sem contar que foi uma maneira de ver 
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experiências de vida de outros lugares, de outros países (JOSEFA 

GOMES, 2012).  

Como historiadora aposentada, nossa narradora fala de seu lugar, enfocando o 

caso da História. Ela própria, que cursou a graduação e o mestrado no Recife, nas 

décadas de 50 e 70, respectivamente. Sendo assim, diante dessa lógica, o deslocamento 

tinha que ser cessado. Momento em que a ideia de desenvolvimento e industrialização 

perpassa os imaginários políticos, a Escola Politécnica é fundada em 1952 sob 

patrocínio do Estado e a FUNDECT (Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da 

Técnica) em 1957 pela prefeitura, instituição que depois é fundida à URNe. Tendo em 

vista outra necessidade, a de formar professores para o ensino secundário da época, a 

Diocese funda a Faculdade Católica de Filosofia (1955), a prefeitura, a Faculdade de 

Ciências Econômicas (1955) e a Congregação São Vicente de Paulo, a Escola de 

Serviço Social em 1957. 

Segundo Fernandes (2011): 

O ano de 1952 abriu o leque para a criação de novos cursos na 

Paraíba. A década de 1950 registrou o surgimento de quase todas as 

escolas isoladas, que anos depois delinearam o corpo da Universidade 

Regional do Nordeste (URNe) e da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). A Escola Politécnica foi uma delas, pois em 1960 ela foi 

incorporada ao campus II da UFPB, em Campina Grande, juntamente 

com a Faculdade de Ciências Econômicas, unidade de ensino superior 

criada pelo município de Campina Grande e por ele mantida (p. 115-

116).  

Vieira (1979) aponta que a criação da URNe foi fruto da união de forças 

atuantes das lideranças das comunidades, sendo uma pretensão ousada tendo em vista o 

quadro político a que vivia o país e o Nordeste. Como Campina Grande apresentava 

dadas condições até certo ponto favoráveis, mas que contudo, ainda a mantinha em uma 

condição de certa “subordinação” à João Pessoa, argumentou-se que a criação de uma 

universidade faria elevar o status quo da cidade, aumentando sua importância dentro do 

Nordeste. Segundo Vieira (1979) esperava-se da Universidade quase o “milagre” de 

criar o progresso e o desenvolvimento. Somando elementos, Fernandes (2011) cita que 

as instituições criadas – incluindo aqui a universidade – também pretendiam ajudar na 

prestação de serviços às indústrias locais e regionais. Assim, diante dessas condições de 

interesse, em março de 1966 foi criada a URNe, durante a administração do prefeito 
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Williams de Souza Arruda. Ano ainda que se funde à FUNDACT, tornando-se 

Fundação Universidade Regional do Nordeste. 

Mas vamos, leitor, recorrer mais uma vez à linha da oralidade, da memória... O 

atual novelo que estamos usando já está nos deixando cansados... Mergulhemos na 

história oral, ela que é provedora de fontes para o estudo do presente e do vivido. A 

história oral legitima a abordagem subjetiva, de escritura de si que esteve ausente 

durante muito tempo nos estudos historiográficos. Tomamos esse tipo de fonte para 

estudo e percepção de sentidos para trabalhar com as narrativas docentes, traçando 

movimentos com suas memórias nas tessituras do tempo. Dito isso, indagamos então: 

como nossos narradores lembraram tal momento? A partir de que afecções e lugares? 

Dona Zefinha diz:  

A URNe foi mais ou menos instalada já dentro do período da ditadura. 

Ela foi criada em 66. Quando Campina Grande teve a queda do 

algodão, então a maioria dos detentores do poder que antes eram 

ligados a esse produto, vão se ligar agora ao ensino superior. Isso foi 

um salto maravilhoso, inteligente, que essas pessoas deram, Edvaldo 

do Ó, Doutor Williams, Lynaldo Cavalcanti e muitos outros. Eles 

atuaram com muita inteligência e instalaram o ensino superior na 

nossa cidade. Passamos a ser sede de pessoas de vários Estados, do 

interior, que vinham para Campina Grande estudar; ela passou a ser 

um centro universitário. (...) Então a URNe foi criada por um grupo, 

que ao meu conhecimento, eram pessoas mais ligadas ao algodão, seus 

pais, suas famílias eram exportadores do produto e pensaram em 

instalar essa universidade. Ela se instalou tendo como base o próprio 

município, quer dizer, a municipalidade ajudando a essa fundação. 

Doutor Williams era prefeito de Campina Grande, por exemplo, mas 

esse grupo era bem mais extenso (JOSEFA GOMES, 2012).  

Sendo decretada como de utilização pública em 1968, a FURNe passa a se 

organizar segundo o modelo da Universidade de Brasília. Contudo, será que seguindo 

um modelo exógeno, a FURNe estaria atendendo à realidade campinense? O que estava 

pontuado nos estatutos fundadores estaria sendo cumprido? É diante desse “abecedário” 

que a própria estruturação da universidade vai refletir os cânones da UnB. Os primeiros 

cursos fortalecidos serão: Serviço Social (funcionando desde 1960), Ciências Jurídicas, 

Administração, Química Industrial, Engenharia Química, Letras, Estudos Sociais (todos 

em 1967) e Pedagogia (1969). Assim, em 1967 os alunos ingressaram através de 
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concurso de habilitação nos cursos da nascente FURNe. Desse modo, através da 

consolidação das graduações, “Campina Grande revelava-se então centro polarizador do 

ensino superior na região interiorana do Nordeste” (VIEIRA, 1979, p. 75). Contudo, não 

se engane, leitor, com belas assertivas, os anos seguintes reservariam à instituição 

profundas crises, promovendo discussões quanto a sua federalização, estabilidade e 

questões financeiras.  

Passando a funcionar em março de 1967, o curso de Estudos Sociais da FURNe 

contava com vinte vagas no concurso de habilitação (vestibular), número que cresceu a 

partir de 1974 ou seja, à medida que História e Geografia passaram a perfazer cursos 

próprios. Em 1969 dá-se a conclusão da primeira turma. Dos vinte que entraram na 

turma pioneira, oito se formaram neste ano.  

De acordo com Araújo e Santos (2012), o curso de licenciatura curta em Estudos 

Sociais emergiu em um contexto de neutralização de qualquer proposta crítica que 

viesse “ameaçar” a ordem do Estado. Tendencioso, tolhia a autonomia do professor 

visto que a formação priorizava métodos e técnicas em detrimento de conteúdos 

específicos. Para Fonseca:  

O profissional oriundo da licenciatura curta estava muito mais 

propenso a atender aos objetivos do Estado, aos ideais de Segurança 

Nacional do que um outro profissional oriundo de um curso de 

licenciatura plena em História, apesar das limitações desse (1995 apud 

ARAÚJO; SANTOS, 2012, p. 223). 

Uma das mentoras do curso de Estudos Sociais da FURNe, Josefa Gomes relata 

que foi grande a labuta até a instalação da licenciatura plena em História. Assim, ela 

conta com relação à estrutura do curso: 

Pegamos um momento muito difícil do Brasil, durante a chamada 

revolução de 64, quando nosso curso e a universidade foram criados; 

logo, só podíamos começar com Estudos Sociais. Esse curso (...) 

começou muito desacreditado porque lá era um curso para o 1º grau, 

para ensinar para o ginásio. Era um curso com um currículo enorme, 

tinha mais de duas mil horas/aula, então muitos dos nossos alunos 

começaram a desistir dele por conta do desprestígio que o curso tinha 

(...) depois é que começaram a trazer mais professores para a escola 

como o professor Waldomiro, o professor Sanchez, a professora Geni 

da Costa e Silva; eles vieram trabalhar conosco, aí foi melhorando 

(JOSEFA GOMES, 2012).  
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Evocado por Dona Zefinha, o curso de Licenciatura plena em História da 

FURNe foi fundado em 1974. Esse curso abrigou professores como Waldomiro 

Cavalcanti, Martha Lucia Ribeiro, Eliete Gurjão, Léa Amorim estas que ocuparam 

primeiro o lugar de alunas e depois de professoras. Momentos depois foram todos 

contratados pela Universidade Federal da Paraíba que, nesse período, também fundava 

seu curso de História. Com relação a isso, Martha Lucia Ribeiro diz: 

A licenciatura plena daqui da UEPB, antes tinha sido até Estudos 

Sociais, creio que surgiu na década de 70 (...) no início eram poucos 

os professores, tinha o professor Waldomiro Cavalcanti, Dona 

Zefinha, Elaine, do curso de Geografia. (...) Depois quando já 

estávamos crescendo, com o curso estruturado, foi criado o curso de 

História na UFCG. Lynaldo Cavalcanti nos convidou e fomos, mesmo 

sem concurso. O professorado da UEPB foi todo arrebatado: 

Waldomiro, Dona Zefinha, Eliete, Socorro... Esses quatro, lembro que 

constituíam a base forte aqui do curso, e fomos todos para a Federal 

(MARTHA LUCIA RIBEIRO, 2012).  

Aqui, a Universidade Federal da Paraíba (Campus II) já se consolidava no 

quadro superior de Campina Grande. Tendo sua base na Escola Politécnica, passa a 

agregar cursos principalmente durante a administração de Lynaldo Cavalcanti, 

momento em que é criado o Centro de Humanidades. Sendo anexada pela UFPB em 

1970, a “Escola Politécnica” desmembra-se em 2002, tornando-se a Universidade 

Federal de Campina Grande. Criado como bacharelado, o curso de História da 

Universidade Federal contou inicialmente com duas linhas de concentração: história da 

arte e cultura e história econômica e social. Segundo Nascimento (2011), o curso foi 

elaborado por Odete Amorim e Josemir Camilo (primeiro coordenador do curso), 

passando a funcionar a partir do primeiro semestre de 1980. Se estabelecendo, nesse 

momento, o curso de bacharelado em História contou com os professores da FURNe, 

como bem disse Martha.  

A fim de ter uma aceitação maior por parte da sociedade, em 1985 é criada a 

licenciatura, legitimada pela Resolução 07/86 do CONSEPE. E em 1987, desdobrado do 

Departamento de Sociologia e Antropologia, dá-se a criação do Departamento de 

História e Geografia. 

Marcados pelas ideologias efervescentes do período, os cursos de História de 

Campina Grande foram afetados durante o período por nós estudado, pela presença da 
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teoria marxista/materialista. Crítica, essa opção teórico-metodológica da história 

possibilitou explicações e revisões de si e do mundo... afetações, ressignificações. 

Extremamente (co) movida por esse aporte teórico, Martha Lúcia comenta: 

Quando a gente começou a estudar aqui, o referencial teórico era o 

marxismo, uma teoria que revolucionou meu mundo de ponta cabeça. 

Por causa do marxismo eu tive coragem de botar para o ar, podemos 

dizer assim, um casamento de muitos anos. (...) Vivíamos a teoria, a 

gente procurava viver essa teoria com nossos alunos, até no processo 

de repressão, aqui, mesmo que de forma sublinear. Ela não servia 

simplesmente de enfeite, a gente vivia essa teoria na nossa vida 

(MARTHA LUCIA RIBEIRO, 2012). 

A opção teórico-metodológica se prolongava à vida. Contudo, muitas vezes, 

havia a radicalização desse ponto de vista o que implicava segundo Gervácio Aranha 

(2012), em uma condição de extrema intolerância. Gervácio, ele que participou de 

organizações, refletindo bem as teorias da graduação que ultrapassaram e muito os 

muros da Universidade. Pelas narrativas das três gerações de historiadores campinenses, 

percebemos que a partir de meados da década de 90, conflitos começaram a se fazer 

presentes, motivados em boa parte pela ainda seminal pluralidade de visões históricas 

ascendentes. Para tanto, algumas divergências já se faziam presentes nos anos 70-80, 

entre o marxismo mais tradicional e o novo marxismo. Disse Gervácio: 

O curso de História era marcado profundamente por uma orientação 

de cunho marxista; pelo chamado materialismo histórico. E claro que 

isso reverberava numa condição muito particular que era própria 

também daquele momento, que era a questão da militância, quase 

todos nós fomos militantes. Diferente de hoje. Hoje não tem muito 

essa sintonia, essa prática. Muitos eram militantes em várias frentes, 

desde o movimento estudantil até às agremiações de esquerda, que 

eram várias. E isso consequentemente também respingava numa certa 

rejeição às manifestações, vamos dizer, metafísicas, pegando, o termo 

metafísica num sentido mais literal (GERVÁCIO ARANHA, 2012). 

Percebe-se a influência da teoria sobre as vidas e subjetividades. Desse modo, a 

teoria cumpria muito mais que seu papel: Explicava não só a história e seus processos, 

mas também vidas... e vidas singulares.  

No ano de 1998 foi criado o curso noturno, na UFCG como forma de abrir 

espaço para aqueles que estavam impossibilitados de frequentar o curso durante o dia, 
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muitas vezes por motivos de trabalho. Desse modo, o conhecimento histórico passou a 

se expandir e a alcançar um número maior de pessoas, visto que passou a funcionar em 

dois turnos. Essa década, a década de 90, foi marcada por novas discussões no campo 

da história na Paraíba, discussões essas que ultrapassaram o olhar “panóptico” 

embasado nas teorias marxistas. Outras influências e lugares teóricos se fizeram 

presentes... teorias foucaultianas, thompsonianas... Esses novos modelos teóricos-

metodológicos e até epistemológicos chegam à Paraíba e em Campina Grande por 

influência, mormente, dos grandes centros de difusão, de universidades principalmente 

do Sudeste. Um exemplo são as teorias embasadas nas discussões de Michel Foucault 

que chegam a partir de professores como Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que 

tinha sido aluno da FURNe e chegava de um mestrado na UNICAMP, no momento da 

transição dos anos 80 aos 90.  

Foi por meio de elementos variados que os cursos de História se mostraram 

como formuladores de novos modos de inventar o contexto do qual emergiram. Dessa 

forma, leitor, através dos tecidos de Clio e das linhas de Mnemosyne, lançamos um 

olhar para a historicidade desses lugares produtores do saber histórico em Campina 

Grande. Nossos narradores constituem gerações, por assim dizer, de historiadores na 

cidade; eles que foram afetados por diferentes teorias e constructos metodológicos, 

advindos cada qual de suas épocas. Ainda com base em tais pensamentos, dizemos que 

foram essas teorias emergentes em seus contextos, que (trans) formaram suas vidas. 

Logo, por meio de (des) continuidades é que os cursos se formaram e formaram alunos, 

historiadores, poetas do tempo. É assim que como historiadoras (de) formadas por esse 

berço, seguimos traçando os tecidos de Clio, historiando, tecendo, fiando. 
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Resumo: O corpo ao longo da história teve diversos significados e interpretações tanto 

no campo do sagrado como no campo cultural. Ora visto como um receptáculo carnal 

onde reinava o mal, ora como um lugar de identidade pessoal gerando o culto ao 

corpo. A história do corpo desempenhou durante muito tempo um papel secundário 

dentro da historiografia e, no Brasil, ela começa a aparecer com mais intensidade nas 

discussões acadêmicas, somente na década de 1990. Quando se pensou em estudar o 

período pós guerra, foram deparadas novas percepções, não só da sociedade, como 

também do corpo. Certa tradição cristã envolveu o corpo em suspeita ou até mesmo em 

censura numa tentativa de não lhe dar muita atenção para assim não o expor a carne. 

Isso acarretou diversos fatores até o século XX entre eles a restrição da higiene. O 

período entre guerras muda a forma de se ver o corpo levando-o a uma liberação. Em 

fins do século XIX e início do século XX, a relação entre o indivíduo e seu corpo 

começou a ser definida em outros termos, havendo maior liberdade em desvelar os 

corpos. Esse estudo se propõe a analisar o percurso no qual a visão sobre o corpo teve 

mudanças significativas e suas influências na sociedade entre o final do século XIX e 

inicio do XX. Refletindo sobre as seguintes problemáticas: o que gerou a mudança na 

mentalidade e visão do corpo? Como esse era visto no campo religioso?. Para tanto, 

nos muniremos dos conceitos utilizados por Mauss (2003), Gonçalves (1994) e as 

formulações teóricas de Vigarello (2008), Courtine (2005) dando especial destaque ao 

valor semiótico das diversas descrições que esses autores dão ao corpo e ao modo 

como esse é visto e descrito na sociedade do século XIX e XX.  
 

INTRODUÇÃO 

A história do corpo desempenhou durante muito tempo um papel secundário 

dentro da historiografia e, no Brasil, ela começa a aparecer com mais intensidade nas 

discussões acadêmicas, somente na década de 1990. Quando se pensou em estudar o 

período pós-guerra, foram deparadas novas percepções, não só da sociedade, como 

também do corpo, e o Brasil não estava alheio a estes acontecimentos. 

Os nossos objetos de pesquisa dentro da historiografia muitas vezes surgem de 

achados, de novas fontes, de novas conexões entre as coisas, de comparações, ou 
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surgem também de insatisfações com os acontecimentos existentes (ARÓSTEGUI, 

2006: 470). Em se tratando da história do corpo, ela desempenhou um papel secundário 

durante algum tempo dentro da historiografia, sendo interpretada muitas vezes 

simplesmente como um mecanismo. Porém, em fins do século XIX e início do século 

XX, a relação entre o indivíduo e seu corpo começou a ser definida em outros termos, 

havendo maior liberdade em desvelar os corpos. 

O CORPO PRIMITIVO E O CORPO NA CULTURA CLÁSSICA 

Desde os primórdios da humanidade,a presença física foi fundamental e 

requesitada como atributo necessário à sobrevivência da raça. O homem primitivo 

precisava de uma intensa participaçao corporal, essencialmente pelo predominio da 

linguagem gestual como principal meio de expressao e por sua interação com a 

natureza. Os fenômenos naturais determinaram as relações sociais do homem primitivo. 

Nesse contexto o domínio da natureza se inseriu como base da organização social. 

Não obstante, vale ressaltar que a importância corporal não era somente 

concebida como instrumento de sobrevivência. O esteticamente belo, a perfeição e a 

simetria eram considerados atributos essenciais ao corpo. Até mesmo “as relações 

sociais era construídas e consolidadas pelo corpo” (GONÇALVES, 1994, p. 18). Nesse 

sentido, o povo grego expoente civilizador de sua época instituiu as competições 

esportivas como meio da celebração das qualidades corporais. A presença corporal 

doutrinava o exercício do poder: o êxito nos torneios esportivos exercia um enorme 

fascínio social, chegando a determinar o resultado de guerras e disputas territoriais. 

Aesse respeito Gonçalves comenta: 

    Nessas sociedades eram valorizadas as qualidades corporais como 

força, de destreza e agilidade, não somente em torneios e competiçoes, 

também eram importantes para a vida militar e política. Vencer uma 

competiçao significava não somente a compreensão de uma    

superioridade física, mas muito mais: o reconhecimento do vencedor 

como um elemento superior daquela sociedade(1994, p. 18) 

As transformações que a estrutura social nessa fase da história humana 

assinalaram a alternância do enaltecimento da guerra e dos valores coletivos para a 

valorização do trabalho e do pensamento individual. A nova ordem social provocou a 

desintegração dos laços familiares e a desvalorização das qualidades físicas guerreiras, 

inutilizadas pela condição de existência já estabelecida: o trabalho individual. Carlos 
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Herold Júnior segindo a mesma linha de raciocínio completa a consideração acima, 

afirmando: 

(...) o coletivismo, coragem, amizade, respeito aos familiares

 e a terra, tornaram-se setimentos que não mais respondiam a 

nova forma de ser social, corporalmente, a força, destreza, habilidade 

com as armas e cavalos, tornaram-se adjetivos que não eram mais 

concretizados pelas novas sociedades (1997, p. 8) 

Assim, no contexto de profundas transformações sobre as formas de conceber o 

corpo surguiu o pensamento dicotômico. Este, hipoteticamente, dividiu o homem em 

duas subunidades: coepo e mente. De acordo com Silvio Gallo, Socrátes inaugurou essa 

atividade sugerindo um repensar sobre a “unidade do ser”, terminando por percebê-lo 

como “corpo perecível e alma imortal” (2000). Nesses termos, o autor assinalou que 

tambem Platão intensificou essa relação, negligenciando ainda mais o valor do corpo. 

Surgiriu desse entendimento a afirmação de que a alma seria eterna, pura, sábia, ao 

passo que o corpo seria mortal, impuro, degradante. Nessa linha de pensamento, o corpo 

era encarado como “uma verdadeira prisão capaz de obstruir a ascensão da alma ao 

plano ideal perfeito (2000, p. 62). 

No inicio do século III a. C. as percepções sobre o corpo reveladas através da 

escultura demonstraram a preocupação com a mobilidade corporal. As representações 

artísticas adquiriram maior dramaticidade, buscando o contraste entre o nu e o vestido, a 

vida e a morte, a força e a debilidade física. Todavia, no momento em a dominação 

política do Império Romano se impôs, a construção do pensamento filosófico, e por 

consequência as acepções corporais instruidas por ele foram alteradas. Embora tenha 

sido atribuído ao culto do corpo um valor pagão, sendo até mesmo abolidas as 

Olimpíadas (pelo imperador Teodósio- séc. IV) a arte romana manteve-se orientada pela 

expressão do ideal de beleza grego-helenística, adotando também referencias etruscas. 

Nos períodos posteriores, as representações do corpo adquiriram outras dimensões, 

subjugando-o a temas que potencializaram as questões m´siticas e religiosas 

(GOMBRICH, 1999). 

O CORPO COBERTO NA IDADE MÉDIA E A PADRONIZAÇÃO DOS 

MOVIMENTOS DA MODERNIDADE 

Na Idade Média o corpo serviu, mais uma vez, como instrumento de 

consolidação das relações sociais. A característica essencialmente agrária da sociedade 
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feudal, justificava o poder da presença corporal sobre a vida cotidiana, características 

físicas como altura, cor de pele e peso corporal, associadas ao vínculo que o individuo 

mantinha com a terra eram determinantes na distribuição ddas funções sociais. Os 

homens eram submetidos a ordens rígidas e ao sistema de castas que impossibilitava 

qualquer tipo de ascensão social.  

O homem medieval era extremamente contido, seus impulsos individuais eram 

proibidos. A presença da instituição religiosa restringia qualquer manifestação mais 

criativa. A moral cristã tolhia qualquer tipo de prática corporal que visasse o culto do 

corpo. A conscepção dualística do homem foi retomada e reacendeu a visão do corpo 

corrupto e pecaminoso, considerada empecilhoao desenvolvimento da alma. Nas artes 

plásticas, como destacou Gombrich (1999), ficava evidente a projeção do “corpo 

coberto”, aparentemente exaurido de preocupações estéticas. No entanto, o crescimento 

e aperfeiçoamento da produção agrícola e dos meios de transporte da sociedade feudal e 

o conseguinte acúmulo do excedente produzido geraram a anecessidade de ampliação 

do comércio entre os feudos, dando origem a importantes feiras ou centros comerciais 

que mais tarde originaram as cidade medievais. Essas modificações provocadas pelo 

acréscimo da produtividade agrícola aliado à expansão comercial, promoveram algumas 

das condições necessárias para o desenvolvimento e instalação da indústria moderna. 

Esse fenômeno somado a outras modificações sociais, segundo o historiador Georges 

Duby (1992), marcou uma série de transformações que desembocaram no surgimento 

do sistema capitalista, os costumes e tradições foram substituídos pelo mercado e pela 

busca de lucros monetários, sobretudo no que tange a determinações da divisão e 

execução das tarefas produtivas e da disponibilização das oportunidades de trabalho. 

Na Renascença, as ações humanas passaram a ser guiadas pelo método 

científico. O corpo, agora sobre um olhar “cientificista”, serviu de objeto de estudos e 

experiências. A disciplina e o controle corporal eram preceitos básicos. Todas as 

atividades físicas eram prescritas por um sistema de regras rígidas, visando à saúde 

corpórea. 

A obtenção do corpo sadio circundava a dominação do individuo: a prática física 

domava a vontade, contribuindo para tornar o praticante subservienre ao Estado. O 

dualismo corpo – alma norteava a concepção corporal do período, demonstrando a 

influência das concepções da antiguidade clássica. 

O OLHAR O CORPO 
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Durante as primeiras décadas do século XX, não se trava mais apenas de mostrar 

o corpo, mas também de moldar e exercitar os mesmo, e isto, vai acontecendo de forma 

constante durante todo o século. O culto ao corpo surge como uma manifestação do 

primado da vida privada individual. Na burguesia a aparência física contava muito, mas 

não se mostrava o corpo. A tradição cristã envolvia o corpo em suspeita e censura, ele 

merecia respeito, mas o excesso de atenção era expor ao pecado. A higiene, portanto era 

muito restrita: a água amolecia o corpo, portanto a sujeira era sinal de saúde. Lavar o 

corpo todo ainda não fazia parte dos cuidados higiênicos normais. O entre guerras é 

para a burguesia uma época de libertação do corpo e de outra relação com o físico e as 

roupas. As roupas se encurtam e as meias valorizam as pernas. A aparência física passa 

a depender do próprio corpo por isso é preciso cuidar dele. Surge uma nova 

preocupação a de se manter sedutora entre as mulheres. 

As refeições se tornam mais leves. Tanto homens como mulheres começam a 

praticar exercícios físicos, por surgirem oportunidades de mostrar o corpo. Crescem a 

procura por esportes individuais. A reabilitação do corpo certamente constitui um dos 

aspectos mais importantes da vida privada. Vemos a valorização por exercícios físicos 

que tem como fim o próprio corpo sua aparência e bem-estar. Tratar o corpo assume um 

lugar importante na vida privada. Mostra-se cada vez mais o corpo ele não é apenas 

assumido e reabilitado, mas também reivindicado e exposto à visão de todos. O corpo se 

tornou o lugar da identidade pessoal. 

Tudo que ameaça o corpo se reveste de uma gravidade inédita. A sensibilidade 

da violência aumenta. As ameaças da idade e das doenças preocupam e o cuidado pelo 

corpo aumenta. A norma social dita à aparência jovem, as pessoas não querem mais 

envelhecer. A morte não é vista mais como algo normal. Viver se torna um direito. A 

saúde se torna uma preocupação constante. O Estado começa a intervir por causa da 

saúde pública, as vacinas passam a ser obrigatórias. O Estado torna a medicina acessível 

a todos. O hospital se torna um refúgio para os doentes. Assim, o cuidado com o corpo 

sai do espaço privado para o público. As pessoas passam a nascer e a morrer num 

mesmo local, o hospital.  

No fim da década de 60, houve alguns movimentos que trouxeram consigo um 

desempenho novo para o corpo, seus primeiros papéis foram nos movimentos 

individualistas e igualitaristas “de protesto contra o peso das hierarquias culturais, 

políticas e sociais, herdadas do passado”. As aspirações na esfera do individualismo 

colocaram o corpo no centro de discussões culturais, transformando assim a sua 
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existência como objeto de pensamento. Desde então, ele traz consigo marcas de gênero, 

classe ou de origem, e isto não pode mais ser apagado, quando se pensa no corpo 

(CORBIN; et all, 2008: 7-8-9).  

Um exemplo dentro da análise de gênero, pensando o âmbito da masculinidade, 

é que durante a primeira metade do século XIX, a imagem do corpo masculino se 

modifica e tomam outras formas, o homem romântico começa a ser substituído pela 

potência muscular. Após este período, as atitudes americanas perante os exercícios 

físicos, assim como sua percepção das formas corporais ideais, vão mudar de modo 

significativo. É imposta a ideia de que os americanos podem e devem transformar de 

modo ativo suas formas e modelos corporais (COURTINE, 2005: 90-91). Esta mudança 

de pensamento com relação ao corpo masculino não se aterá apenas aos Estados 

Unidos; no Brasil, no início do século XX, o Rio de Janeiro começa um processo onde a 

cultura do corpo ganha lugar e o homem romântico e erudito perde espaço para esta 

nova percepção masculina.  

“Na construção da masculinidade, o homem passa por experiências que lhe 

ensinam o que significa desempenhar seu papel. O masculino como categoria serve para 

identificar comportamentos, e configurações em um campo de representações” 

(NOLASCO apud MATOS, 2000: 27). Estas experiências explicam muitas vezes 

comportamentos adotados pelos homens de determinado período. O masculino durante 

muito tempo assume o papel principal em vários âmbitos da sociedade, mas isto não 

quer dizer que as mulheres estavam alheias a este processo. Pensando em um modelo 

familiar e social dominante na época de 1945 a 1964, período que engloba os anos deste 

estudo, a distinção entre gêneros divide a autoridade: ao homem cabe o poder sobre as 

mulheres, ele era considerado “chefe da casa”, responsável pelo sustento da esposa e do 

lar. Estas relações são propostas por um conjunto de normas sociais do período, mas 

“aparecem em termos de representações como naturais, desistoricisadas e válidas para 

todas as classes” (BASSANEZI: 8).  

A masculinidade é um ponto importante para entendermos o remo e as posturas 

adotadas pelos remadores, pois de certa forma era no esporte onde se podia extravasar 

as posturas e impor certa masculinidade nos gestos. No caso do Remo, questão central 

neste trabalho, sua característica até pouco tempo atrás, era de um esporte caracterizado 

pelo predomínio masculino. Na atualidade, os esportes comportam integrantes 

femininos, porém na década de 1950, ele era um esporte destinado aos homens. Devido 
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a isto, que esta pesquisa se utiliza da masculinidade como recorte de gênero para estudar 

o esporte de regatas. 

O ESPORTE E O REMO  

O termo Sport já era presente nos meios de comunicação do Rio de Janeiro no 

século XIX, e neste período deve-se entender a diversidade deste termo, pois neste 

escritos, a tourada, a patinação, o boxe, os primórdios do atletismo, enfim, estas práticas 

esportivas tão díspares, que envolveram até mesmo banhos de mar, eram assim 

considerados como “Sport” (MELO, 2001: 27). Os esportes modernos como 

conhecemos na contemporaneidade diferem dos antigos “não apenas por introduzir a 

noção de recorde, mas fundamentalmente no que se refere aos respectivos „cimentos 

sociais‟ e a concepção de corpo associada às tendências dominantes nos respectivos 

modos de produção” Os esportes nascem na sociedade industrial e são inseparáveis de 

suas estruturas e funcionamento (PRONI, 2002: 37). Uma mudança significativa que 

pode ser considerada está relacionada ao desempenho, pois cada vez mais o esporte é 

medido e cronometrado, buscando superar as marcas e potência dos corpos.  

No século XIX, as preocupações em moldar o corpo através de instrumentos 

corretores são deixadas de lado, a pedagogia esportiva buscava exercitar o corpo para 

que ele fosse moldado e aperfeiçoado, melhorando as formas corporais e os músculos. 

“Aqui também se especializam os aparelhos sobre os quais devem se aplicar as forças 

previamente medidas, orientadas e contabilizadas” (VIGARELLO, 2005: 30). Estas 

pedagogias, que buscavam o rigor e precisão de cada evolução do corpo, constituem-se 

em materiais que se encarregam de normalizar o trabalho: pesos, bastões, sistemas de 

apoio e sustentações, e vários outros utensílios especializados capazes de promover e 

guiar as forças. É a evolução deste tipo de aparelhagem corretiva que melhor representa 

as visões de um treinamento novo, em que o corpo pode se tornar ele mesmo um 

instrumento e que este período irá formalizar (VIGARELLO, 2005: 31). Além deste 

tipo de aparelhagem, o próprio corpo é condicionado e pensado com parte do esporte. 

No caso do remo ele é pensado e moldado para o melhor desempenho da prática 

esportiva, porém antes disso, falemos da história deste esporte.  

O Remo no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, tem seus 

remanescentes na metade do século XIX, com as primeiras corridas de canoa. As 

mudanças significativas no que se refere a ocupação e utilização do mar e das praias, 

passam a ser utilizadas para atividades de lazer, como piqueniques. É neste momento 
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que as primeiras corridas de canoa surgem, e vão se configurando ao longo dos anos 

(MELO, 2001: 46-47). É claro que esta prática teve inicio também no Rio Grande do 

sul, em finais do século XIX, e em São Paulo. A escolha do Rio de Janeiro como o 

marco inicial do remo nesta pesquisa ocorre em função dos registros das primeiras 

corridas de canoa serem nesta cidade e da difusão do remo e da cultura do culto ao 

corpo no Brasil que se configura com o surgimento dos clubes de regatas, com maior 

representatividade no Rio de Janeiro neste período.  

O Rio possuiu uma experiência diferenciada de São Paulo, isto se deve em parte 

ao processo de crescimento da cidade, que é bastante diferenciado do Rio de Janeiro 

(MELO, 2001: 128). Além disso, a utilização do mar começa a se configurar com o 

recuo ao pudor, que vai ganhando força já no início do século XIX e alavanca seu 

processo com o século XX. Foi necessário superar a barreira de algumas tradições 

seculares como a proibição de mostrar as pernas, proibição de urinar em público, “a fim 

de não despertar pensamentos pecaminosos em relação a moral religiosa. O corpo, no 

entanto, vai progressivamente se desvelar sob o efeito combinado da moda e do turismo 

balneário” (SOHN, 2008: 110). O maiô é um exemplo dos „progressos‟. Além disso, 

transformando-se na década de 1930 em um lugar de ócio e de lazer, a praia, ainda por 

cima, convida a expor o corpo desnudo para apresentar um bronzeado perfeito, símbolo 

agora de boas férias. Esse desvelar que os corpos começaram a ter em público sofre um 

impacto também na vida privada, acentuando uma dimensão mais sexuada, a nudez 

começa a ser naturalmente desenvolvida nas relações íntimas. Desde então, os homens e 

mulheres não podem mais disfarçar com seus corpos, os cânones de beleza física se 

mostram muito exigentes. O recuo do pudor implica em um novo trabalho sobre o corpo 

entre musculação e dietas para o emagrecimento, mas o pudor oficial obedece a regras 

estritas até os anos de 1950, e a publicidade também não se demora a liberar (SOHN, 

2008: 110 – 111). 
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“BALEIA”, “QUATRO OLHOS”, “TAMPINHA”, “GIRAFA”...: UM OLHAR 

SOBRE O PRECONCEITO DENTRO DA ESCOLA. 
 

Débora Quezia Brito da Cunha
 1

 

Resumo: O preconceito está presente nos mais variados lugares sociais, o ambiente 

escolar é um deles. Muito se fala do preconceito contra negros, homossexuais, 

deficientes, que ocorre dentro do âmbito escolar, contudo existem outros sujeitos dentro 

da sociedade que também são vitimas de preconceito. Na infância e adolescência é 

muito importante estar incluído num grupo, estar dentro de um padrão, assim, os 

indivíduos que estão fora do “normal” são, muitas vezes, perseguidos e humilhados, 

vitimados pelo preconceito dos colegas. Dentro da escola o cenário é ainda mais 

complexo, pois o indivíduo tem que conviver com os demais diariamente  e se expor a 

possíveis agressões morais, verbais  e físicas,   denominadas práticas de “bullying”. 

Esse tipo de preconceito interfere no desenvolvimento escolar, psicológico e no 

convívio social, tendo consequências futuras, nos relacionamentos e psicológico das 

vítimas. Estar acima do peso, usar óculos de grau, ter uma estatura muito abaixo ou 

acima da média, problema fonoaudiológico, ter alguma característica física distinta, 

ser de outra origem, classe social ou religião. Todos os sujeitos que possuem alguma 

dessas características podem ser vitimas de preconceito dentro do ambiente escolar. As 

ciências humanas debatem a questão do preconceito, as atitudes da sociedade e os 

estudos realizados pela Educação, História, Ciências Sociais e Filosofia contribuem 

grandemente com a discussão. Neste trabalho discutiremos essa questão, a partir de 

nossas vivências como alunas e professoras, assim como a postura que deve ser 

adotada pelo corpo docente e pedagógico da escola.    
 

Palavras-chave: preconceito; escola; sociedade. 

 

Introdução 

A escola é um espaço heterogêneo, no qual a diversidade dos indivíduos pode 

ser observada.  Mas, nesse ambiente muitas vezes presenciamos situações relacionadas 

ao preconceito que geram em sua maioria o bullying. A falta de compreensão de 

aceitação do outro leva muitos alunos a desprezar as diferenças ao invés de aceitá-las. 

Nesse artigo pretendemos analisar como se dar esse ato de bullying dentro das nossas 

escolas lembrando que o Bullying é praticado de diversas maneiras e a gravidade 

depende também do comportamento de sua vítima. Como exemplo, sua ação pode ser: 

física: empurrar, socar, chutar, beliscar, bater; verbal: apelidar, xingar, insultar, zoar; 
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material: destroçar, estragar, furtar, roubar; moral: difamar, disseminar rumores, 

caluniar; psicológica: ignorar, excluir, isolar, perseguir, amedrontar, aterrorizar, 

intimidar, dominar, tiranizar, chantagear, manipular, ameaçar, discriminar, ridicularizar; 

sexual: assediar, induzir e/ou abusar; e virtual: divulgar imagens, criar comunidades, 

enviar mensagens, invadir a privacidade (cyberbullying – bullying praticado por meio 

da internet e de celulares, geralmente de forma anônima.) 

Muitos alunos não tem conhecimento do que seja a Bullying de fato e a pratica 

por falta de informação. Vemos que bons amigos brincam muito juntos e, às vezes, 

brigam uns com os outros. Uma piada ou brincadeira, de vez em quando, é normal. A 

diferença é quando colegas começam a humilhar e ofender os outros de forma constante 

ou agressiva. Isso é bullying. Mas, quando o autor e o alvo da gozação riem juntos, é 

saudável. 

Bullying, palavra de origem inglesa bully, que significa valentão, brigão, é uma 

prática violenta que compreende atitudes agressivas, intencionais, verbais ou físicas, 

feitas de maneira repetitiva, que, no ambiente escolar, são adotadas por um aluno ou 

grupo de alunos contra outro aluno ou grupo, causando dor, angústia e sofrimento. 

Como não existe uma tradução na língua portuguesa capaz de expressar as várias 

situações de Bullying, relacionamos algumas ações que traduzem esse termo: 

Agredir; amedrontar; assediar; aterrorizar; bater; chutar; discriminar; divulgar apelidos; 

dominar; empurrar; encarnar; excluir do grupo; fazer sofrer; ferir; gozar; humilhar; 

ignorar; isolar; intimidar; ofender; perseguir; sacanear; roubar; quebrar pertences; zoar, 

entre outros. 

Neste trabalho procederemos da seguinte forma, abordamos a temática do 

bullying, do preconceito, depois realizaremos a caracterização da escola em que 

aplicamos um questionário sobre a temática, relataremos as perguntas e algumas das 

respostas obtidas, realizando uma análise geral das respostas dos alunos e por fim 

colocaremos nossas considerações finais. 

Como detectamos o bullying  

O "bullying" ocorre mais facilmente em escolas com uma deficiente supervisão 

por parte dos adultos, seja pelo número insuficiente de auxiliares de educação ou pelo 

excesso de alunos, e em escolas onde não há um devido acompanhamento lúdico e 

cultural nos intervalos e tempos livres entre as aulas. 
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Quando os alunos agressores têm condições para continuar a exercer o seu 

poder, todos os outros acabam por ser, direta ou indiretamente, afetados. A ansiedade e 

o medo acentuam-se genericamente, quando os comportamentos agressivos não trazem 

quaisquer consequências para os alunos que os praticam. 

Como afirma Louro (2001): 

Diferenças, distinções, desigualdades. A escola entende disso. Na 

verdade, a escola produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar 

exerceu uma ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos – 

tornando aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que a ela 

não tinham acesso. Ela dividiu também internamente, os que lá 

estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, 

ordenamento, hierarquização. (LOURO, 2001:57). 

A falta de preparação das escolas para estes casos é problemática, os professores 

assistem, muitas vezes, a atos de violência de origem pouco perceptível, que acabam 

por serem resolvidas com castigos a ambas as partes envolvidas. O aluno, considerado 

vítima, é punido por distúrbios que não causou e sente-se, geralmente, injustiçado 

podendo mais tarde também ele vir a ser o causador de novos distúrbios. Nisso 

entendemos que: 

Ora, pensar sobre a escola como instituição produtora e reprodutora 

dos padrões sociais, legitimadora das relações de poder e dos 

processos de acumulação do capital, não é novidade. Sendo assim, tal 

como acontece de maneira mais ampla na sociedade, sexismo, racismo 

e homofobia fazem parte do cotidiano escolar. Atitudes 

preconceituosas, discriminatórias, ofensivas, constrangedoras e 

mesmo práticas violentas com relação a mulheres, negros, pobres, 

homossexuais, entre outras categorias nas quais se vestem o 

preconceito, se inserem, no meio escolar, fazendo com que se tenha 

que lidar, desde a mais tenra infância, com aquilo que se pode chamar 

de uma pedagogia do insulto, “constituída de piadas, brincadeiras, 

jogos, apelidos, insinuações, expressões desqualificantes – poderosos 

mecanismos de silenciamento e de dominação simbólica” 

(JUNQUEIRA, 2009: 17). 

Além da predisposição genética para a agressividade, algumas condições 

familiares podem favorecer o desenvolvimento da violência nas crianças e jovens. Os 

autores de "bullying" são, normalmente, alunos pertencentes por vezes a famílias com 
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um relacionamento afetivo desequilibrado, onde os pais afirmam a sua superioridade 

através de comportamentos agressivos, verbais ou físicos, ou têm excesso de tolerância 

e permissividade na educação dos seus filhos. 

Os alunos vítimas de "bullying" são, geralmente, jovens tímidos, inseguros e 

sem recursos físicos para se defenderem. Consequentemente, poderão baixar o 

desempenho escolar e tentar evitar a escola, abandonando-a precocemente. Em casos 

mais graves, chegam mesmo a entrar em estados depressivos. 

Há ainda os alunos que são testemunhas de "bullying", que assistem e convivem 

com esse tipo de violência entre colegas, mas que evitam falar sobre o problema, sob 

pena de poderem ser as próximas vítimas, ou então porque não acreditam na capacidade 

da escola para intervir. Apesar de não sofrerem diretamente as agressões, pode sentir-se 

incomodados e inseguros perante o sofrimento dos seus colegas (vítimas), o que 

também pode ser motivo de transtorno psicológico. 

Se não forem desencorajados, os alunos causadores de "bullying" poderão 

manter esse comportamento ao longo de toda a sua vida, seja em ambiente doméstico ou 

profissional, tornando-se indivíduos anti-sociais, violentos e, por vezes, criminosos. 

Os alunos vítimas de "bullying" podem reagir de formas diferentes, consoante a 

sua personalidade e os seus relacionamentos familiares e sociais. Alguns, poderão não 

superar os traumas sofridos na escola e crescer com sentimentos negativos em relação a 

si próprios. Em idade adulta, poderão sentir dificuldades de relacionamento e até acabar 

por adotar um comportamento agressivo sobre alguém que considerem mais frágeis. 

Alguns casos extremos podem, inclusivamente, conduzir ao suicídio. 

É difícil ter essa percepção, a não ser que o seu educando relate os 

acontecimentos ocorridos na escola. A maior parte dos atos de bullying ocorre na 

ausência de adultos e, muitas vezes, de forma dissimulada. A maior parte das vítimas 

não fala sobre a situação com os professores ou os pais/encarregados de educação, 

acabando por encarar a escola como um local de perigo e não de aprendizagem. 

Para atenuar esta situação tente aperceber-se se existe algum sinal de "bullying" 

no seu filho/educando, ou seja: por exemplo, se ele é agressivo para consigo ou para 

com os irmãos ou outros familiares em casa sem aparente explicação ou se é 

excessivamente submisso. Fale com ele abertamente, para saber se sente bem na escola. 

Faça-lhe perguntas sobre os colegas, se tem muitos ou poucos amigos e se testemunha 

ou é alvo ou autor de agressões físicas ou psicológicas. Mostre-se disponível para ouvi-

lo e aconselhar. Desencoraje sempre a violência, seja como agressão, seja como defesa. 
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Escola Estadual Professora Marluce Lucas – Caracterização 

A Escola Estadual Professora Marluce Lucas está localizada no bairro Vila 

Nova, na cidade de João Câmara/RN. A cidade de João Câmara é a maior da região do 

Mato Grande (32,203 habitantes, de acordo com o Censo 2010), possuindo uma área 

urbana considerável, onde se apresentam todas as facilidades e também os problemas 

referentes a uma cidade de médio porte. 

No campo educacional, esta cidade dispõe, em sua parte urbana, além das 

variadas escolas municipais, de cinco escolas estaduais que atendem às modalidades de 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA. Conta ainda com um polo da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte e também com um Campus do Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte. 

Das escolas estaduais daquela cidade, encontra-se a Escola Estadual Professora 

Marluce Lucas, situada em um bairro periférico, a Vila Nova. Além de atender ao 

alunado desse bairro, a escola recebe uma série de alunos de alunos de comunidades 

próximas à cidade e que possuem altos índices de violência, como o Corte, Ceac e 

outras. 

 Mesmo com problemas em sua estrutura, principalmente no que se refere a falta 

de água e manutenção estrutural, a escola pode ser considerada de médio porte, 

dispondo de 08 salas de aula, 01 biblioteca, 01 sala de professores, 01 sala de vídeo,  01 

laboratório de informática, banheiros para funcionários e alunos (masculinos e 

femininos) , 03 salas administrativas (direção, secretária, e sala “Mais Educação”), 01 

cozinha, 01 pátio e 01 campo de futebol. 

A maior parte do corpo docente e administrativo é composto por professores do 

quadro da Secretaria Estadual de Educação do RN e, atualmente, a escola não sofre com 

falta de professores e de pessoal em geral. Os auxiliares de serviços gerais são seis, 

divididos entre efetivos e terceirizados. 

O corpo discente é formado principalmente por alunos do bairro em que a escola 

está situada e de comunidades próximas à cidade, mais pertencentes à zona rural de 

João Câmara. Esse alunado é diverso e apresenta os problemas que podem ser 

identificados em muitas escolas de periferia. Problemas como a violência nessas áreas, a 

atuação de tráfico de drogas, a violência doméstica e uma série de outros fatores são 

uma constante na vida de muito dos alunos daquela instituição. Esses problemas 
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refletem muito no cotidiano escolar, nas relações interpessoais entre os alunos e também 

no aproveitamento da aprendizagem. 

Por atender a essa clientela e estar localizada em um bairro periférico, alunos e 

funcionários dessa instituição são constantemente vítimas de preconceito na cidade. Em 

eventos que envolvem a participação das escolas da cidade, os alunos da EEPML, são 

constantemente agredidos moralmente, por estudarem em uma escola conhecida como 

“Maconhão”, devido a relação do tráfico com o bairro em que a escola se situa. Essa 

situação reflete principalmente na estima dos alunos, que muitas vezes preferem não 

participar desse tipo de atividade para não sofrerem esse tipo de discriminação.  

Na tentativa de melhorar a estima desses alunos e também o seu desempenho 

escolar, uma ação conjunta de professores, coordenação e direção tem realizado uma 

intensa programação, dentro do projeto “Escola de Pais”, que visa uma integração das 

ações atividades escolares com a família dos alunos. A cada mês, um tema ganha 

destaque na escola e alunos, pais e comunidade em geral tem acesso a palestras, 

dinâmicas e informações sobre variadas temáticas. Já foram trabalhados os temas 

“Escola e Família” e “Cuidado que a Dengue Vem aí”, o próximo tema, que já vem 

sendo trabalhado, é a questão do bullying no cotidiano escolar e como ele pode ser 

prejudicial às pessoas.  

É neste contexto que a Escola Estadual Professora Marluce Lucas entra neste 

trabalho, pois realizamos um questionário com discentes desta instituição. Uma vez que 

a nossa proposta é mostrar uma visão de como a discriminação, nas suas várias facetas, 

esta presente no ambiente escolar, elaboramos um questionário sobre bullying, contendo 

sete questões para que alguns alunos das séries do 6º ao 9º anos do nível fundamental, 

cursando nos turnos matutino e vespertino respondessem.  

O número de alunos que responderam o questionário foram um total de dezoito. 

Destes dezoito, onze foram do sexo feminino e sete do masculino. A faixa etária destes 

alunos é bastante desnivelada, tendo alunos numa média de 11 a 14 anos de idade entre 

6º a 7º anos, e com discrepâncias de 18, 20 anos de idade ainda nas séries fundamentais 

da educação básica. Vale salientar que os alunos mais jovens, que estão mais nivelados, 

apresentaram uma melhor compreensão e exposição de suas experiências, em 

comparação com os alunos que estão bastante desnivelados, que apresentam inúmeras 

falhas no domínio da língua portuguesa, principalmente da gramática até a coesão 

textual. Aliás, os nivelados também demonstraram esta dificuldade na escrita. Isso 
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identifica como o ensino da rede pública de ensino é defasado. Porém não cabe aqui 

essa discussão, uma vez que a nossa temática é outra. 

Questionário com alunos da escola 

Após a análise das respostas dos alunos ao questionário, selecionamos 

uma média de cinco respostas para cada pergunta. Faremos aqui uma breve 

análise geral das respostas dos alunos. Para a identificação dos alunos foram 

perguntadas a idade e o gênero, o ano, a turma e o turno escolar dos 

entrevistados. Faz-se importante saber que, no tocante à transcrição das 

respostas dos alunos, devemos considerar algumas modificações que fizemos 

na escrita dos mesmos com relação à gramática e ortografia, visando melhor 

entendimento do leitor.  

Questão 1- O que você entende por Bullying? 

Respostas dos alunos: “Bullying é quando uma pessoa apelida, bate, espanca, faz 

vergonha a outra pessoa... As vezes causa até suicídio.” 

“O bullying é uma coisa bastante praticada nas escolas, por adolescentes que não 

aceitam as diferenças do outro.” 

“É um tipo de preconceito, discriminação, gente que não tem respeito.” 

“Bullying é uma coisa que não devia acontecer, tipo, preconceito com pessoas, 

como elas são, como elas se vestem e do jeito que são”. 

“Bullying é quando alguém machuca, humilha constantemente alguma pessoa.” 

“Bullying é apelidar, bater, etc.” 

Nesta questão uma parte dos alunos demonstraram não saber definir ao certo do 

que se trata o “bullying”. Alguns confundiram com agressão sexual e pedofilia. Mas 

uma grande parte tem uma noção do que se trata, como se constitui, como podemos ver 

nas afirmações acima. 

Questão 2- Já foi/é vítima dessa situação em sua escola? (   )sim (   )não 

Respostas dos alunos: Nesta questão objetiva, cinco alunos responderam que 

sim, já sofreram algum tipo de bullying dentro da escola. Enquanto treze alunos 

afirmaram que não foram vitimas de discriminação dentro da escola.  

Sabendo que a discriminação esta presente no meio escolar, este número não 

causa tanto espanto, afinal quase 2/3 dos alunos questionados declararam ter sofrido 
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com a prática, quando, conhecendo a realidade escolar desta instituição, podemos 

afirmar que esse percentual de alunos vítimas é maior.  

Questão 3- Em caso positivo na questão 2, relate-nos o que aconteceu/acontece. 

Respostas dos alunos: “Todos os meus colegas me chamam de bonita e de 

Eudessá.” 

“Muita discriminação, piadas, hoje as pessoas aprenderam que a discriminação 

não é bom, etc.” 

“Me chamaram de negra e de magrela.” 

“O que aconteceu foi que tem muita gente, tem preconceito com os 

‘homossexual’” 

Nesta questão os discentes foram muito vagos em suas respostas. Dos cinco que 

afirmaram ser vítimas, apenas quatro deles relataram o que ocorreu. Pelas respostas 

podemos perceber diversos tipos de preconceito, de raça, de opção sexual, físico, dentro 

desta escola. 

  

Questão 4 - Você já praticou/pratica Bullying com algum colega? (   )sim (   )não 

Respostas dos alunos: Neste questionamento houve um empate no percentual de 

respostas, dos dezoito alunos, nove responderam que já praticaram bullying com algum 

colega, enquanto nove responderam que nunca praticaram bullying.  

É interessante perceber que, dos nove alunos que afirmaram já ter praticado 

bullying com os colegas, quatro já sofreram bullying. E os nove que afirmaram não 

discriminar os colegas, também afirmaram não ter sido vítima de preconceito na escola.  

 

Questão 5 - Que situações você encontra na escola que podem ser consideradas 

como bullying? Qual sua reação perante elas?  

Respostas dos alunos: “Na sala onde eu estudo tem uma menina que sofre esse 

tipo de coisa, eu não gosto e chego a brigar com quem mexe com ela.” 

“Muitas piadas, discriminação, risadinha critica, sem motivo.” 

“Os casos de agressão física e verbal entre alunos, eu fico sem reação por que 

odeio me meter nessas confusões.” 

“Tem alguns alunos que fazem bullying com uns ‘doentes’.” 

“Como sempre apelidos e às vezes espancamentos, se for com algum dos meus 

amigos eu tento defender, senão eu não movo um dedo.”   
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Nas vozes dos alunos se nota as mais variadas formas de preconceito e como 

agem os preconceituosos dentro do ambiente escolar. Desde as “brincadeirinhas” de 

mau gosto até a violência física. Também há o preconceito com os “doentes” na voz do 

aluno. Na realidade os doentes a que ele se refere são alunos com necessidades 

educacionais especiais que fazem parte da clientela escolar, portando desde deficiência 

física e mental, até distúrbios comportamentais e de aprendizagem. Outro ponto 

interessante é a postura demonstrada pelos alunos diante das situações de preconceito. 

Pelas respostas, podemos pensar que a maioria se faz omisso a fim de evitar quaisquer 

envolvimentos ou confusões. Muitas vezes ‘se meter” nas confusões tornar o interventor 

um alvo certeiro dos outros. Dessa forma é fácil perceber o motivo das posturas omissas 

apresentadas pelos alunos. 

 

Questão 6 - Que características físicas, sociais e/ou culturais de um indivíduo 

você considera suscetíveis à discriminação? 

Respostas dos alunos: “Chamar de preto, chamar palavrões com doentes físicos 

e mentais.” 

“Na cor, do jeito de se vestir, no jeito de comer e várias outras coisas.” 

“Homem dançar balé, ser gordo ou magro, ‘moreno’, etc.” 

“Com pessoas doentes e com pessoas que tem diferentes religiões, etc.” 

“Na maioria das vezes essas pessoas sofrem porque são negros(as).” 

Nestas respostas podemos observar que os alunos tem uma noção do que é 

preconceito, do que é considerado aceitável ou diferente na sociedade de aparências. Os 

alunos sabem que é errado destratar os negros, os deficientes, por exemplo, e também 

sabem que essas e outras condições podem desencadear situações de preconceito. 

Quando o aluno da terceira citação chama ‘moreno’ o próprio esta corroborando um 

termo que muitas vezes é usado para encobrir o preconceito de quem o profere, afinal, 

não se deve chamar ninguém de negro, é assim que muitas pessoas pensam e futuras 

gerações poderão pensar.  Também é citado o preconceito existente com relação as 

religiões existentes e também o preconceito de gênero, pois muitos alunos nas respostas 

afirmaram que um homem dançar balé ou Xuxa seria motivo de chacota.    

 

Questão 7 - Se você fosse o gestor da sua Escola, o que faria para combater as 

práticas de bullying entre os alunos?  
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Respostas dos alunos: “Chamava os pais e conversaria, se não desse jeito eu 

tiraria ele da minha escola.” 

“Fazendo palestras de como combater o bullying na escola, passando vários 

trabalhos sobre o tema e debatendo sobre isso.” 

“Fazia uma reunião com os pais e depois conversaria com eles.” 

“Eu pediria que os colegas respeitassem os outros por que o bullying prejudica 

as pessoas através da discriminação, etc.” 

“Eu faria uma mudança, como reunião para falar sobre bullying”. 

Os alunos demonstraram que sabem como promover uma mudança no cenário 

escolar. Alguns foram mais severos, solicitando punições, outros confundiram alguns 

pontos e uma grande parte sugeriu reuniões com os pais, debates, palestras. Enfim, os 

alunos demonstraram que sabem que uma das vias necessárias para se contornar uma 

situação complicada como a presença do bullying nas escolas brasileiras é o diálogo.  

 As respostas dos alunos nos remete as respostas dos alunos no livro “Revelando 

tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas” de Abramovay, ano  

2010, que trata justamente dos diversos tipos de preconceito presente nas escolas, no 

caso especifico do livro, as escolas do Distrito Federal-DF. Em conformidade com o 

que foi abordado sobre preconceito e ambiente escolar, Abramovay afirma que: 

Como se pôde perceber, os motivos das discriminações ligadas à 

estética e à aparência são muitos e variados: ser gordo, magro, alto, 

baixo, negro, não ter o cabelo liso, ter alguma parte do corpo maior ou 

menor do que o esperado, usar óculos, aparelhos e vários outros. Ser 

motivo de chacota e discriminação faz parte da realidade dos alunos, 

não somente nas escolas do DF (GOMES, 2002; SOUZA, 2006). E 

esse tipo de dinâmica é determinante de uma série de conformações 

nas identidades dos estudantes, que ficam marcados pelo estigma e 

muitas vezes sofrem as consequências para além da discriminação em 

si. (ABRAMOVAY, 2010: 274)   

A assertiva do autor corresponde com o objetivo deste trabalho, que é pensar o 

preconceito nas suas mais variadas formas dentro da escola e como isso pode interferir 

na vida do sujeito vítima de tais atitudes. Quanto à discriminação e preconceito, outro 

autor coloca bem as distinções e as ligações entre os termos. 

Preconceito e discriminação são termos distintos, apesar de 

geralmente complementares. Do latim praeconcepto, esse termo 
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indica o “conceito, opinião ou julgamento que se forma a priori, sem 

conhecimento ou ponderação dos fatos” (SILVA, 2006, p. 1076). 

Quanto à discriminação, a ideia é consagrada no Texto da Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação, como “qualquer distinção, exclusão, restrição ou 

preferência baseada em raça, cor descendência ou origem nacional ou 

étnica, que tenha o propósito ou efeito de anular ou prejudicar o 

reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 

social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública” (SILVA, 

2006, p. 480). A partir do preconceito, discrimina-se para inferiorizar, 

subordinar, denominar e desfavorecer. O conceito, opinião ou 

julgamento social produz, assim, violação dos direitos humanos. 

(DESLANDES, FIALHO, 2010:10). 

A discriminação ocorre para inferiorizar os outros, em qualquer ambiente e em 

qualquer idade, mas principalmente ocorre durante a infância e adolescência, ou seja no 

período escolar, e tais atitudes devem e podem ser combatidas pela comunidade como,  

Coletivos de pessoas, com diferenças significativas entre elas, 

tentando saber como se adaptar, de forma colaborativa, ao mundo em 

constante mutação que as cerca. E, caso esta seja uma proposição 

sensata, ela indica uma série de questões de importância vital, 

relativas a como a educação deveria proceder. (CAMPBELL, 

2002:153)    

A comunidade tem papel fundamental nesta situação, pois se é dentro da 

comunidade que o preconceito começa, é nela que ele deve ser combatido, trabalhado, 

usando como arma principal o diálogo.  

Considerações finais 

O preconceito está presente dentro das escolas, que se constituem num ambiente 

de diversidades, pois cada aluno tem uma individualidade que deve ser respeitada. E é 

nessa individualidade que os indivíduos de uma determinada comunidade se distinguem 

uns dos outros, pelas diferenças, e é a partir dessas diferenças que surgem situações de 

preconceito dentro de um ambiente/sociedade.  

No âmbito escolar, o preconceito aparece como a discriminação por causa de 

raça, opção sexual, credo, condição social, características físicas. Dessa intolerância 

surgem as ações de bullying, que afetam os sujeitos vítimas dessas atitudes, não apenas 
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no momento da ação, mas por tempo indefinido e podem causar traumas indefinidos e 

fortes também. Assim, tal situação prejudica o desenvolvimento, nos níveis, intelectual, 

social e físico dos educandos. Cabe portanto, a comunidade escolar como um todo - 

gestores, professores, alunos e pais dos alunos principalmente -  as medidas e ações para 

combater esse tipo de atitude, que esta cada vez mais presente nas escolas do país. 

Reuniões, palestras, debates, orientação psicológica, atividades lúdicas e bastante 

diálogo são algumas das ferramentas que podem ser utilizadas dentro das escolas contra 

o bullying, a discriminação e o preconceito.  

Referências bibliográficas: 

ABRAMOVAY, MIRIAM; CUNHA, ANNA LÚCIA; CALAF, PRISCILA PINTO. REVELANDO TRAMAS, 

DESCOBRINDO SEGREDOS: VIOLÊNCIA E CONVIVÊNCIA NAS ESCOLAS. 2. ED. BRASÍLIA, DF: REDE DE INFORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LATINO-AMERICANA, 2010. 

CAMPBELL, JACK. CONSTRUINDO UM FUTURO COMUM: EDUCANDO PARA A INTEGRAÇÃO NA DIVERSIDADE. 

BRASÍLIA: UNESCO, 2002. 

DESLANDES, KEILA; FIALHO, NIRA. DIVERSIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR: INSTRUMENTOS PARA A CRIAÇÃO 

DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO. BELO HORIZONTE: AUTÊNTICA EDITORA, 2010. (SÉRIE CADERNOS DA 

DIVERSIDADE; 6). 

LOURO, GUACIRA LOPES. GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA PÓS-ESTRUTURALISTA. 
PETRÓPOLIS/RJ: VOZES, 2001. 4ª ED. 

Anexos 

- Modelo do questionário respondido pelos alunos, com alteração de tamanho 
para o artigo. 

Instituição de Ensino: ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARLUCE LUCAS 

Dados sobre o entrevistado: 

Idade______________Gênero: M(   ) F(   )  Ano/Turma_________________ Turno 
____________________ 

1) O que você entende por Bullying? 
_____________________________________________________________________
_________________ 

2) Já foi/é vítima dessa situação em sua escola? (   )sim (   )não 
3) Em caso positivo na questão 2, relate-nos o que aconteceu/acontece. 

_____________________________________________________________________
_________________ 

4) Você já praticou Bullying com algum colega? (   )sim (   )não 
5) Que situações você encontra na escola que podem ser consideradas como bullying? 

Qual sua reação perante elas? 
_____________________________________________________________________
_________________ 
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6) Que características físicas, sociais e/ou culturais de um indivíduo você considera 
suscetíveis à discriminação? 

Se você fosse o gestor da sua Escola, o que faria para combater as práticas de bullying 

entre os alunos? 

_________________________________________________________________________

___________ 
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UM RICO DIÁLOGO: O ENSINO DE HISTÓRIA PELA LITERATURA 
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Resumo: A história e o seu ensino estão passando por transformações advindas da 

década de 1980, onde foram introduzidas novas formas de se ver, escrever e ensinar a 

História. Uma dessas novas formas é através da chamada Interdisciplinaridade, ou 

seja, a “união” de diferentes disciplinas para se explicar e/ou estudar algo, que nesse 

caso, seria o estudo de história por outras disciplinas, como, por exemplo, pela 

Literatura. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo demonstrar a relação 

existente entre a obra Literária “O Cortiço” e as transformações ocorridas entre o 

final do século XIX e o inicio do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, 

principalmente, no que tange ao aspecto social. Ou seja, mostrar que o dialogo entre a 

História e a Literatura é sim possível, além de rico, e que pode contribuir para o 

crescimento de ambas as “disciplinas”.  Para tanto iremos “destacar” dois 

personagens principais, a saber, João Romão e Pombinha. Ao passo que, o primeiro, 

representa a “vontade”, o “desejo” de se enquadrar no modelo de sociedade vigente 

da época, fazendo de tudo, inclusive privando-se de algumas “necessidades”, para 

poder atingir o seu objetivo; e, a segunda, representa uma personagem que ao longo da 

história vai passando por “transformações” e no final passa a representar uma pessoa 

que teve sua vida influenciada pelo meio no qual esta inserido, no qual vive. Para esta 

analise, teremos como base teórica, autores como: Circe Bittencourt, Heloisa Buarque 

de Holanda, Marciline Barbosa, Margarida de Souza Neves, Aline Cristine Vieira 

Lima, dentre outros. 
 

Palavras-chave: História- Obras Literárias- Interdisciplinaridade- O cortiço 

 

Abstract: The story and its teaching are undergoing transformations arising from the 

1980s , that have introduced new ways of seeing , writing and teaching history. One of 

these new forms is called by the Interdisciplinary, ie the "union" of different disciplines 

to explain and / or study something , which in this case would be the study of history in 

other disciplines such as , for example, in the literature. Therefore , this article aims to 

demonstrate the relationship between the literary work " The Slum " and the changes 

occurring between the late nineteenth and early twentieth century , in the city of Rio de 

Janeiro , especially in regard to social aspect . Ie , show that the dialogue between 
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history and literature is indeed possible , and rich , and that can contribute to the 

growth of both " disciplines " . For that we will " highlight " the two main characters , 

namely , Joao and Pombinha . While the first is the "will" , "wishing " to fit in the 

current society of the time , doing everything model, including depriving yourself of 

some " needs " in order to achieve your goal , and the second , is a character who 

throughout history goes through " transformations " and in the end comes to represent 

a person who has influenced your life the environment into which is inserted , in which 

it lives . For this analysis , we as a theoretical basis , as authors : Circe Bittencourt, 

Heloisa Buarque de Holanda, Marciline Barbosa, Margarida de Souza Neves, Aline 

Cristine Vieira Lima, among others. 
 

Keywords: Literary-History-Interdisciplinary-The tenement 

 

Estamos em um século (século XXI), onde as inovações e/ou transformações 

tecnológicas estão ocorrendo cada vez mais depressa. E é nesse contexto que a História, 

quer seja como disciplina acadêmica quer seja como disciplina a ser ensinada ao ensino 

básico (fundamental e médio), está tendo que adaptar-se, moldar-se e junto com ela as 

profissões de professor de História e de Historiadores. É necessário encontrar novas 

formas de se ensinar, se “escrever”, a história para que a mesma possa atingir um 

público maior de leitores e não fique “presa” nas paredes das Acadêmias.  

Na antiguidade Clássica, por exemplo, o conhecimento e o ensino eram 

monopólios do professor, sendo assim ele era considerado o detentor do saber. Mais 

hoje em dia, é diferente, pois com a TV, o rádio e, principalmente, com a internet, as 

informações chegam a todos as pessoas e em qualquer lugar, em uma velocidade muito 

mais rápida e dessa forma os alunos já possuem algum conhecimento prévio sobre 

determinado assunto, antes mesmo, de o professor explicá-lo. E cabe, pois, ao professor 

saber lidar com isso.  

Um dos maiores desafios enfrentados pelos professores ao deixarem a academia 

e entrarem em contato com o Ensino Básico é a chamada “Transposição Didática”, ou 

seja, a forma pela qual os professores irão passar para os seus alunos conteúdos 

acadêmicos, ou seja: 

no que se refere aos conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem, 

os partidários da idéia de “transposição didática” identificam uma 

separação entre eles, entendendo que os conteúdos escolares provem 

direta e exclusivamente da produção cientifica e os métodos decorrem 

apenas de técnicas pedagógicas, transformando-se em didática. 

Segundo esse ponto de vista, a escola é o lugar de recepção e de 
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reprodução do conhecimento externo, variando sua eficiência pela 

maior ou menor capacidade de “transpô-lo” e reproduzi-lo 

adequadamente. A figura do professor aparece então como um 

intermediário desse processo de reprodução, cujo grau de eficiência é 

medido pela capacidade de gerenciamento das condições de adaptação 

do conhecimento cientifico ao meio escolar (BITTENCOURT, 2011, 

p.37). 

Outra questão, é que a história esta sendo estudada por outras “áreas”, outras 

vertentes, como, por exemplos: a música, o teatro, o cinema e também a literatura. 

Percebemos assim, que a história esta sendo ensinada e vista por outras disciplinas, 

outros ângulos, é a chamada interdisciplinaridade. E um dos motivos para isso 

acontecer, é que muitas vezes a própria história deixa de abordar seus temas, dando 

mais valor a alguns pontos do que a outros; é justamente ai que se encaixam as 

abordagens por outros meios, ou seja, é importante a história ter esse contato, pois com 

a Historiografia Pós-moderna percebemos que há uma nova chance de incluir na 

história, os temas antes excluídos, os chamados subalternos e a parti temos a 

oportunidade de construirmos uma nova memória social. 

Podemos a parti da obra literária Os Sertões de Euclides da Cunha trabalhar a 

questão histórica da Guerra dos Canudos ou então a parti da obra de Alexandre Dumas, 

O Conde de Monte Cristo, trabalhar o governo de 100 dias de Napoleão Bonaparte e seu 

exílio na ilha de Elba ou ainda a parti da obra literária O Cortiço de Aluisio Azevedo 

trabalhar as transformações ocorridas no Rio de Janeiro, no final do século XIX e o 

inicio do século XX.  

Percebe-se então, que o dialogo entre a História e a Literatura é sim possível, 

além de rico, e que pode contribuir para o crescimento de ambas as “disciplinas”. Sendo 

assim, este artigo irá trabalhar com a obra literária O Cortiço de Aluisio Azevedo para 

que possamos melhor explicar o que foi discutido acima, enfocando a relação, o 

dialogo, existente entre a obra (O Cortiço) e o contexto histórico no qual o Rio de 

Janeiro se encontrava no momento em que o livro foi escrito. 

Aluísio Azevedo (1857-1913), escritor literário e diplomata, lutou contra a 

escravatura, as injustiças sociais, o obscurantismo do clero e a estrutura repressiva da 

sociedade. É considerado o fundador do Naturalismo na literatura brasileira, tendo, em 

1881, publicado o romance O Mulato, obra que introduziu o realismo naturalista no 

Brasil, ao passo que: 
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a literatura do século XIX presencia o declínio do Romantismo face à 

nova visão cientificista e esta visão caracteriza um novo modelo 

literário: Realismo/Naturalismo, em que o “objeto” de especulação 

literária passa a ser a realidade social. A produção literária de então 

capta as importantes mudanças sociais que afetam significativamente 

a mentalidade brasileira (BATISTA, p.01). 

Os naturalistas eram deterministas por acreditarem que o comportamento 

humano era determinado por um triplo condicionamento, ou seja, por três fatores 

principais: o condicionamento de “raça” (o fator biológico, genético), de meio (o fator 

social) e de momento (o fator histórico). O conceito de “raça” é um conceito que hoje 

em dia não deve mais ser usado, ao passo que, sabemos hoje, que existe a raça humana 

e não a raça branca, a raça negra, e sim, etnias, culturas diferentes, que devem ser 

estudadas e respeitadas por suas diferenças, porém no século XIX era um termo muito 

usado e era uma das principais características dos naturalistas.  

No Brasil, a obra mais significativa que se pode considerar naturalista é O 

Cortiço de Aluísio Azevedo. O Cortiço se caracteriza, por possuir uma estética 

naturalista e por representar a vida e a sociedade carioca do final do século XIX e inicio 

do século XX. Foi publicado em 1890. Nesta obra, Aluísio Azevedo, pode por em 

pratica os princípios naturalistas em que acreditava. O romance representa as relações 

existentes entre o elemento português, que explora o Brasil em sua ânsia de 

enriquecimento, e o elemento brasileiro, apresentando como inferior e explorado pelo 

português. A obra revela a aceitação da ideias filosóficas e científicas do tempo: 

aparecem no livro, noções de determinismo e de evolucionismo. É, portanto, uma 

reflexão e uma forma de se ver como estava o Rio de Janeiro, entre o final do século 

XIX e o inicio do século XX.  

Pra poder escrever sua obra, o autor, visitou inúmeras habitações coletivas do 

Rio: interrogou lavadeiras, capoeiras, vendedores, cavouqueiros (trabalhador de minas 

e/ou pedreiras), escutou os ruídos coletivos dos cortiços, ou seja, antes de escrever, o 

autor observou seus hábitos e costumes, o seu cotidiano, para poder a parti daí fazer 

uma reflexão sobre esse modo de viver. No caso da obra literária O Cortiço, ele procura 

observar a formação das massas urbanas e do proletariado, constituídas em boa parte 

pelo resultado da modernização do Rio de Janeiro, e consequentemente, pelo primórdio 

da industrialização no país. 
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Na década de 1890 do século XIX, da população que habitava o Rio de janeiro, 

“apenas 54% da população era carioca, 24% eram imigrantes estrangeiros; e 22% eram 

brasileiros vindos de outras regiões” (LESSA, 2001, p.132). Esse crescimento 

demográfico gerou uma crise habitacional. O aumento da demanda e a baixa 

disponibilidade das ofertas de moradias, provocaram um desequilíbrio no setor 

habitacional que contribuiu para a formação e a proliferação dos cortiços.  Os cortiços 

eram uma importante forma de habitação popular e/ ou coletiva naquela época, que se 

caracterizavam por serem insalubres e por serem palco da atuação preferencial das 

epidemias de febre amarela. É nesse sentido que o romance de Aluísio Azevedo vem 

reforçar o argumento de que o aumento populacional dos cortiços era decorrente, em 

parte, das necessidades de proximidade ao trabalho.  

O surgimento dos cortiços está inserido num contexto das transformações 

urbanas pelas quais as capitais brasileiras, principalmente as mais desenvolvidas, e 

dentre elas o Rio de Janeiro, então capital do país,  estava passando entre o final do 

século XIX e inicio do século XX, pois nessa época a “ordem” capitalista era definida 

por padrões e conceitos europeus de: progresso, modernidade, superioridade e 

inferioridade. E é nessa perspectiva que se inserem as mudanças ocorridas no Rio, como 

uma forma de tentar modernizar a capital do país, já que 

no alvorecer do século XIX, o Rio de Janeiro sofreu, de fato, uma 

intervenção que alterou profundamente sua fisionomia e estrutura, e 

que repercutiu como um terremoto nas condições da vida da 

população, dando origem a uma nova paisagem (BENCHIMOL, 2003, 

p.234). 

A “modernização” da cidade do Rio de Janeiro fez com que as ruas passassem 

por um processo de limpeza, inclusive, tentando-se tirar dela “negros e mestiços (...) 

onde cada qual contribuía com seus sons para a polifonia das ruas” (BENCHIMOL, 

2003, p.263). Percebemos então, que os cortiços foram a saída, a solução encontrada 

para essa população que, pelas razões mais diversas, como fatores econômicos e 

políticos, foram empurrados para fora do centro da cidade, para as regiões distantes, 

para a periferia das cidades, ou seja, para os embriões das atuais favelas, sendo assim: 

“ao lado das tradicionais habitações coletivas, aflorou na paisagem do Rio nova 

modalidade de habitação popular: a favela” (BENCHIMOL, 2003, p.265). 
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É nessa perspectiva de “demonstrar a realidade social carioca”, a forma como se 

encontrava o Rio de Janeiro, os códigos, as regras que regiam essa nova sociedade que 

Aluísio Azevedo escreve O Cortiço. 

 A obra apresenta como personagem principal João Romão, português que tem 

como principal objetivo na vida enriquecer a qualquer custo. Ambicioso ao extremo, 

não mede esforços, sacrificando até a si mesmo. Veste-se mal. Dorme no mesmo balcão 

em que trabalha. Das verduras de sua horta, come as piores: o resto vende. Bertoleza era 

uma escrava que ganhava a vida vendendo peixe frito diante da venda de João Romão. 

Os dois tornam-se amantes. O protagonista aproveita as economias dela e, mentindo que 

havia comprado a sua carta de alforria, investe em seus próprios negócios, construindo 

três casinhas, imediatamente alugadas. Com o tempo, de três chegam a 95 casinhas, ao 

passo que: 

João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava 

material para o dia seguinte, e à noite lá estava ele rente, mais a 

Bertoleza, a removeram tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal, para o 

meio da rua, com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de 

rumor (AZEVEDO, 2008, p.19), 

formando-se, assim, o Cortiço São Romão que “morre” de um incêndio. Mais ao 

mesmo tempo João Romão casa-se com Zulmira, filha de Miranda, e torna-se por 

compra titulo visconde, ascendendo, assim, na sociedade carioca. É claro que a história 

do livro não se resume a história da vida de João Romão, existindo outros personagens, 

mais é em volta do cortiço de São Romão que ocorre toda a narrativa da obra e através 

dela e dos seus personagens podemos perceber como se encontrava o Rio de janeiro no 

final do século XIX e inicio do século XX. 

No decorrer da descrição do cortiço e do modo de vida dos seus “habitantes” 

/personagens, podemos perceber que os mesmos vão formar uma gama de “tipos” 

extremamente rica, colorida. Nesse lugar, encontramos inúmeras figuras, cada uma 

representando um “mergulho” nas diferentes faces da vida humana. Nesse caso, e 

seguindo as “orientações naturalistas”, notamos que, “o homem” e “o cortiço” (como 

forma de habitação) são produtos do meio social no qual vivem, no qual estão inseridos.  

Como exemplos, podemos destacar: Neném, adolescente negra de libido 

explosiva que acaba perdendo a virgindade nas mãos de um empregado de João Romão, 

“cai na vida. Albino de tendências homossexuais, ou então Machona, de pulso firme. 

Botelho, homem corroído pelas hemorróidas (a menção a esse detalhe é típica do 
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Naturalismo, que tinha a tendência de comparar os homens a animais) e alimentado pela 

cobiça de quem não tem nada. Jerônimo é apresentado como chefe de família bem, 

educado e com bons hábitos que não consegue resistir às fortes influências do cortiço. À 

proporção que se entrega ao amor de Rita Baiana, vai sendo absorvido pela terra, de 

etapa em etapa, até a completa mudança da personalidade, dentre outros personagens. 

Portanto, a obra “O Cortiço” representa um retrato da vida urbana do Rio de Janeiro no 

final do século XIX, ou seja, é um romance que desenha a sociedade brasileira e suas 

relações sociais, econômicas e de poder. Para melhor exemplificarmos iremos destacar, 

dois personagens do romance, a saber, João Romão e Pombinha. 

João Romão é um comerciante que fez de tudo para ficar bem de vida e ascender 

socialmente. Inicialmente, ele era 

empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de 

uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo; e tanto 

economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-

se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados 

vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda um 

conto e quinhentos em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua 

conta, o rapaz atirou-se á labuta ainda com mais ardor, possuindo-se 

de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras 

privações (AZEVEDO, 2008, p.15).  

No desenrolar da história percebemos que João Romão torna-se amante de 

Bertoleza (escrava), pelo fato de a mesma possuir economias, e juntos os dois passam a 

trabalharem na taverna, que as poucos vai crescendo e passa a vender de tudo: 

já não era uma simples taverna, era um bazar em que se encontrava de 

tudo, objetos de armarinho, ferragens, porcelanas, utensílios de 

escritório, roupa de riscado para os trabalhadores, fazenda para roupa 

de mulher, chapéus de palha próprios para o serviço ao sol, 

perfumarias baratas, pentes de chifre, lenços com versos de amos, e 

anéis e brincos de metal ordinário (AZEVEDO, 2008, p. 27), 

é a parti dos lucros da sua taverna que João Romão passa a ter melhores condições 

econômicas e começa a formar o seu cortiço, que tem por nome: Cortiço de São Romão, 

que começa com três casas e logo chega em 95 casinhas., o qual, no final da obra, 

“morre” em um incêndio.  
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Percebemos ainda, que o mesmo arranja um casamento, por interesse, com a 

filha do seu vizinho Miranda, Zulmira, e que assim ele consegue ascender socialmente, 

tornando-se visconde por compra de titulo e passando a freqüentar lugares que “a alta 

sociedade” frequenta. Ou seja, a parti da analise de João Romão podemos notar, o ideal 

de sociedade vigente na época, a qual se caracterizava, dentre outras coisas, por ser: 

branca, hierarquizada, européia, “superior”, e por ter boas condições financeiras. Sendo 

assim, vemos que o referido personagem faz de tudo para se encaixar no padrão dessa 

sociedade, faz de tudo para compor, segundo os moldes da época, a elite brasileira, a 

elite carioca. 

Pombinha, por sua vez, caracteriza-se, no inicio do livro, por ser uma menina 

doce e frágil e “muito querida por toda aquela gente. Era quem lhe escrevia as cartas; 

quem em geral fazia o rol para as lavadeiras. Quem tirava as contas; quem lia o jornal 

para os que quisessem ouvir. Prezavam-na com muito respeito e davam-lhe presentes” 

(AZEVEDO, 2008, p.47). Pombinha tinha 18 anos e morava com a mãe, Dona Isabel, 

no cortiço de São Romão; além disso, estava noiva de João da Costa, e que não havia se 

casado, ainda, porque segundo a sua mãe, Pombinha, não tinha se “tornado mulher”, ou 

seja, a sua menstrução ainda não havia “decido”. 

Porém essa visão sobre Pombinha será alterada ao longo do livro, ao passo que a 

mesma, por influência do meio e de Léoni, torna-se prostituta, apesar de ter se casado 

com João da Costa, mais não tendo dado certo seu casamento, a mesma “divorcia-se” e 

“entrega-se a vida”: 

Pombinha, só com três meses de cama franca, fizera-se tão perita no 

oficio como a outra; a sua infeliz inteligência, nascida e criada no 

modesto lodo da estalagem, medrou logo admiravelmente na lama 

forte dos vícios de largo fôlego; fez maravilhas na arte; parecis 

adivinhar todos os segredos daquela vida; seus lábios não tocavam em 

ninguém sem tirar sangue; sabia beber, gota a gota, pela boca do 

homem mais avarento, todo o dinheiro que a vitima pudesse dar de si 

(AZEVEDO, 2008, p.248). 

Ao passo que essa era, também, uma forma de se ascender socialmente, pois a parti daí 

Pombinha passou a ter melhores condições de vida, passando a morar em um lugar 

melhor, a vestir-se melhor, ou seja, a “gozar” de boa vida se comparada com a que a 

mesma tinha no cortiço. 
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Sendo assim podemos perceber como o meio, como o processo de modernização 

do Rio de janeiro, como a questão de viver onde se viver, no caso um cortiço, pode 

influenciar, segundo os princípios naturalistas, a forma de se viver e de agir das pessoas. 

O romance pretende, pois, denunciar a exploração do homem pelo próprio homem, 

expondo situações e relações de poder dentro de uma habitação coletiva. A leitura 

atenta leva a compreensão da proposta do Realismo-Naturalismo, que era pautado pela 

razão e pretendia fazer uma investigação, quase científica, dos mecanismos sociais, 

explicando assim, as relações existentes entre os homens. 
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ENTRE DISCURSOS E JUSTIÇA: PEDRO LEÃO VELOSO E 

CRIMINALIDADE ESCRAVA NA PROVÍNCIA DO RIO PROVÍNCIA DO 

RIO GRANDE DO NORTE 
 

Diana da Silva Araujo 

Mestranda- PPGED 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

Em 1862, uma frase chama a atenção, ao afirmar que dentre os principais 

inimigos no que diz respeito à segurança pública
1
 encontrava-se “A escravidão com os 

seus perniciosos effeitos Moraes”. Esse argumento foi utilizado pelo então presidente da 

província, Pedro Leão Veloso, em seu relatório oficial sobre o Rio Grande do Norte.
2
 

Para que tal argumento tenha sido utilizado é de se esperar que os escravos 

compreendessem boa parte dos criminosos da província. Sabe-se que o Rio Grande do 

Norte, enquanto província periférica e de menor importância econômica se comparada a 

províncias como Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro não tinha quantidade expressiva 

de escravos. Como então justificar o argumento desse presidente? Os escravos da 

província do Rio Grande do Norte realmente faziam parte de grande parcela de 

criminosos do local? 

Sabe-se que em algumas regiões houve verdadeiras revoltas de escravos, 

contudo, o medo em relação a possíveis revoltas por parte dos escravos não existia 

somente nas províncias centrais ou nas com maiores números de escravos. Sobre a 

província do Rio Grande do Norte não há conhecimento de nenhuma revolta escrava. O 

que levaria então as autoridades da província na qual o número de escravos era 

relativamente baixo a temer os escravos e a vê-los como ameaça à ordem? 

Os escravos no Rio Grande do Norte eram revoltosos? Quais e que tipos de 

crimes cometiam? Para compreender o argumento utilizado e posteriormente repetido, 

faz-se necessário descobrir como as autoridades agiam perante os crimes, sobretudo os 

cometidos por negros e que crimes eram esses. Faz-se necessário também compreender 

                                                           
 

1
 O termo “Segurança pública” é utilizado para melhor entendimento, o presidente utiliza o termo 

“Segurança individual” 
2
 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1862 pelo presidente da provincia, o commendador Pedro Leão Velloso. Maceió, Typ. do Diario do 
Commercio, 1862. P.28 
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como era a visão da justiça no período, analisando ainda como o preconceito estava 

implícito no ideal de progresso que deveria ser obtido na província (e no Império como 

um todo) e como esse preconceito imputava aos escravos a culpa pela maior parte dos 

crimes. 

Desde cedo, a apreensão sobre as ações dos escravos existiu. Denise Monteiro 

escreveu que em 1727, cerca de 4 homens formaram um ‘mocambo de negros’ na 

região do Trairi, o qual os colonos solicitaram sua destruição.
3
 

Os crimes cometidos por escravos aconteciam em toda parte do império, porém, 

ao menos na província do Rio Grande do Norte, não se soube de motins ou grandes 

revoltas. Para se compreender melhor a situação da província, faz-se necessário 

conhecer melhor quais os tipos de crimes cometidos por escravos nessa região. 

Em 24 de dezembro de 1869 a família de José Joaquim Soares da Câmara havia 

ido à missa do natal em Ceará Mirim. O ancião encontrava-se sozinho em sua casa no 

sítio de sua propriedade denominado de Tamanduá. Um escravo do ancião José 

Joaquim, também denominado de Joaquim havia fugido por medo de receber penas 

devido a faltas que havia cometido com o vaqueiro do ancião Joaquim. 

O escravo Joaquim convidou Agostinho de Barros Torres, irmão de uma mulher 

com quem mantinha relações “ilícitas” para atacar seu senhor. Ao anoitecer, invadiram 

a casa. Ambos golpearam o ancião e após o matarem, amarraram o cadáver pelo 

pescoço “com uma corda de laçar gado em um torno, collocado na parede”; roubaram o 

dinheiro e documentos importantes; fugiram, mas a policia conseguiu, dias depois, 

capturá-los. O escravo Joaquim faleceu na prisão em junho do ano seguinte ao crime e 

Agostinho foi pronunciado.
4
 

A aplicação das leis no Império era muito complicada, para casos como acima. 

Até o próprio Perdigão Malheiro ficou confuso e sem saber dar um resposta concreta. 

Delitos cometidos contra o senhor ou seus familiares, contra o administrador ou feitor e 

seus familiares tinham uma penalidade diferenciada, conforme uma lei “excepcional de 

10 de junho de 1835 art. 4°”. Malheiro indagava sobre o que aconteceria no caso de o 

escravo cometer tal crime em defesa própria, porém a resposta é sua e não da lei. 

                                                           
 

3
 MONTEIRO, Denis Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte.. 2.ed. Natal. Cooperativa 

Cultura, 2002. p.117. 
4
 Relatorio apresentado á Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte pelo exm. sr. doutor Silvino 

Elvidio Carneiro da Cunha em 5 de outubro de 1870. Recife, Typ. do Jornal do Recife, 1870. AA1 
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Malheiro cita que o escravo, quando agente do crime, era tratado como pessoa e 

não como coisa. Quanto aos crimes cometidos por escravos, o senhor deveria pagar 

pelos danos causados. Todavia, esses danos não poderiam ultrapassar o valor do 

escravo. 

Escravos não podiam dar queixa sozinhos, não podiam denunciar contra seu 

senhor, nem ser testemunha, ou seja, seria apenas informante. No caso de ser o escravo 

réu ou acusado, se o senhor não intercedesse por ele, deveria ser nomeado pelo Juiz (do 

processo) um curador ou defensor. Contudo, muitos procuravam fazer a justiça à seu 

modo. 

Em 2 de novembro de 1873, um grupo de cerca de trinta pessoas, escravos e 

trabalhadores do engenho de Caranúbal, do termo de Ceará Mirim de propriedade de 

Carlos Augusto Carrilho de Vasconcellos, dirigiu-se à vila a procura de Joaquim José de 

Sant’Anna (oficial de pedreiro) pretendendo assassiná-lo “em desabafo de ódios e 

outras paixões, originadas por antigas ofensas.” Segundo o chefe de polícia, “Os 

malfeitores” encontravam-se armados, alguns a pé e outros a cavalo. Foram vistos pelo 

chefe de policia como “afrontando o poder publico com maior desrespeito à lei e 

escárnio à autoridade.”.
5
 

O grupo, segundo o chefe de policia, era conhecido por assustar a localidade e 

quase diariamente o engenho, cujo proprietário mantinha-se em silêncio em relação aos 

desmandos do grupo. O grupo não conseguiu matar quem desejava e por isso seus 

componentes voltaram ao engenho “prometendo reproduzir novas cenas, com todo o 

seu cortejo de atrocidade.” 

Antonio Benevides Seabra de Mello, delegado de policia do termo, resolveu o 

problema, recrutando a uns e submetendo a inquérito policial a outros. Cerca de vinte 

praças foram mandados para permanecer fixos na vila. 

O grupo cometeu crimes e assustou a localidade, porém, o chefe policial não 

deixou claro os motivos que geraram a desordem, enquadrando como criminosos apenas 

os escravos e os demais trabalhadores do engenho. O que teria feito de Joaquim José de 

Sant’Anna para que um grupo numeroso o procurasse para matar? Não seria também 

um criminoso? O chefe não fala em julgamento do Joaquim José de Sant’Anna, cita 

                                                           
 

5
 FALLA com que o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 1a sessão da vigesima 

legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 13 de julho de 1874. Rio de 
Janeiro, Typ. Americana, 1874. A-3 
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somente o julgamento dos “desordeiros” dentre os quais alguns foram recrutados, 

porém não cita os números de recrutados. 

Se o grupo diariamente cometia “rebeldias” e se eram tão graves como foi 

relatado, por que motivo Carlos Augusto Carrilho de Vasconcellos, o proprietário do 

engenho, ainda os mantinha? Pois se tão grandes eram as rebeldias não seria oportuno 

mantê-los, ou seriam essas rebeldias somente contra determinadas pessoas?  

Malheiro escreveu que apesar de ser propriedade de seu senhor, o escravo não 

podia ser morto por ele e até mesmo castigos não moderados aplicados ao escravo 

poderiam ser punidos. Escreveu também que os castigos não-moderados tais como “As 

torturas, marcas de ferro quente, penas cruéis e outros” e a “pena de açoites” haviam 

sido abolidas pela Constituição do Império, promulgada em 1824. Juízes também não 

poderiam ordenar açoites, sem que o senhor estivesse presente às audiências. As penas 

de açoite, ferro, etc. não poderiam ser aplicadas de forma alguma aos libertos. Eram 

penas exclusivas de escravos.
6
 

Havia também a revolta do escravo contra os crimes aplicados por seu senhor ou 

a mando dele. Mattoso afirma que até o ano de 1824 eram permitidas mutilações a 

escravos desobedientes tais como “marcas de ferro em fogo, esmagamento de dedos por 

algemas de tarrachas, corte de orelhas, amputação parcial dos pés”, porém o chicote era 

o objeto mais utilizado para a repressão. Em 1830 uma provisão proibiu a pena superior 

a 50 chibatadas diárias. Todavia, o uso do chicote foi abolido somente em 1866. Mesmo 

com a proibição da pena superior a 50 chibatadas diárias, as penas superiores não 

deixaram de existir, pois o número de chibatas era dividido e a pena era cumprida. 

Mattoso afirma que pelo menos até 1876, quando a pena de morte foi abolida no 

Brasil, o escravo que cometesse assassinato era sempre condenado a morte. 
7
 Em julho 

de 1874, no Engenho Canadá, em São José de Mipibu, propriedade do padre João 

Paulino de Aguiar, dois de seus escravos, o escravo Joaquim e o escravo Jacintho 

revoltaram-se após receber castigo do administrador do engenho, agredindo-o. Ao 

padre, dono dos escravos, coube pagar ao administrador os danos causados pelo crime.
8
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 MALHEIRO, Perdigão. Op cit. p 13. 

7
 MATOSO, Katia M. de Queiros. Ser escravo no Brasil, 156. 

8
 DOCUMENTAÇÃO judicial – São José de Mipibu, Arquivo LABRE, Cx. 8. v.08 / Numeração original: v.14; 

Crime N°25 
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É possível perceber o quanto um crime cometido por escravos podia causar 

danos econômicos a seus proprietários. O padre João Paulino teve o administrador de 

seu engenho ferido, talvez, permanecendo um tempo sem poder usufruir de seus 

serviços e teve que pagar pelos danos, pois haviam sido causados por seus escravos. 

Em 1879, um escravo de nome João Pessoa alegava ter sido preso sem motivos, 

utilizando a seu favor o artigo 18 da lei n°2033 de 1871 no qual “Os Juízes de Direito 

poderão expedir ordem de habeas-corpus a favor dos que estiverem ilegalmente presos, 

ainda quando o fossem por determinação do Chefe de Policia ou de qualquer outra 

autoridade administrativa, e sem exclusão dos detidos a título de recrutamento, não 

estando ainda alistados como praças no exercito ou armada.”. 
9
 

João Pessoa havia sido escravo de Joaquim Ferreira da Silva, que pretendia 

vendê-lo para o capitão Joaquim Ribeiro Dantas. Sua venda não foi concretizada e ele 

foi então vendido para Francisco Basílio Ribeiro Dantas. Posteriormente recebeu 

alforria e passou a viver em liberdade, até que foi preso sem motivo. João Pessoa alegou 

que havia sido preso, pois o juiz suplente do termo, João Raposo da Câmara era amigo 

de Joaquim Ribeiro Dantas que o pretendia ter como escravo e ao qual a venda lhe foi 

negada. 

Nota-se, no caso do ex-escravo João Pessoa, que houve por sua parte a busca por 

seus direitos e a procura na lei para justificar sua liberdade. Há o inconformismo de um 

liberto que teve sua liberdade reduzida, pois ao alegar que havia sido preso por interesse 

de um pretenso senhor, entendia que lhe restava apenas as seguintes opções: continuar 

preso ou se tornar escravo novamente. Sua atitude foi uma negação a uma tentativa de 

reescravização. 

Os casos citados comprovam a existência de escravos que não se mostravam 

passivos perante sua condição: Os escravos Joaquim e Jacintho que se revoltaram por 

terem sido castigados e o escravo João Pessoa que lutou contra sua reescravização. 

Em 1866, o presidente da província José Meira informava que no final de 1855 

vários escravos de engenhos do termo de Goianinha reuniram-se nos “matos”, onde deu 

ordem para que as devidas providências fossem tomadas devido às proporções que essa 

reunião podia tomar, pois estavam “dando feições de insurreição a este movimento”. As 
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9
 DOCUMENTAÇÃO judicial – São José de Mipibu . Arquivo LABRE, Cx10 v.12 / V19; CRIME N° 22 
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providências foram tomadas e alguns escravos foram presos e outros voltaram para os 

domínios de seus senhores. 
10

 

Portanto, pode-se perceber que, segundo a visão das autoridades, havia crimes 

cometidos por escravos individualmente e em grupos. Contudo, o número de crimes 

cometidos por essa parcela da sociedade era bem menor que os cometidos por não-

escravos. Culpá-los como sendo os principais agentes dos crimes da província parece 

ser muito mais a demonstração do medo perante a eles devido à precariedade dos 

mecanismos de defesa das autoridades. 

Em 13 de abril de 1861, Pedro Leão Veloso recebeu do Imperador uma carta a 

qual lhe enviava à presidência da província do Rio Grande do Norte.
11

 Em 17 de maio 

de 1861, recebeu a administração de Antônio Galdino da Cunha.
12

 Nas poucos linhas 

que escreveu sobre Leão Veloso, Cascudo afirmava que esse presidente: 

“Foi um disciplinador, dizendo verdades tão desagradáveis quantos 

indispensáveis. Mostrou a inutilidade da criação de municípios sem 

vitalidade econômica.”
13

 

Pedro Leão Veloso procurava conhecer a realidade dos locais por onde passava 

para encontrar soluções. Era a pessoa perfeita para ocupar o cargo de ministro do 

Negócios do Império, e não foi por acaso que chegou a este cargo. Sua trajetória política 

o revelou como pessoa apta a ocupar tal cargo. 

Na segunda metade do século XIX, os escravos eram vistos como propensos à 

criminalidade. Maria de Fátima Novaes Pires escreveu que essa postura “não se 

restringiu às autoridades locais. Na província de São Paulo, a década de 1860 também 

foi uma década marcada pela preocupação das autoridades com possíveis, levantes ou 

revoltas de escravos. O olhar de suspeição esteve diluído, em maior ou menor grau, por 

diversos segmentos sociais durante a escravidão”.
14

 Para a autora, escravos e libertos 

eram vistos de forma preconceituosa e por isso recaia sobre eles a afirmação de que 

                                                           
 

10
 RIO Grande do Norte (província) presidente ( Jose Meira). Exposição. 21 de agosto de 1866. Publicado 

como anexo do relatório.  
11

 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 
1862 pelo presidente da provincia, o commendador Pedro Leão Velloso. Maceió, Typ. do Diario do 
Commercio, 1862. P.1. 
12

 CASCUDO, Camara, História do Rio Grande do Norte. P179. 
13

 Ibid. p.179. 
14

 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Op. Cit. 
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eram uma classe perigosa.
15

 No caso de Leão Veloso, no momento em que ele destaca 

os crimes cometidos por escravos, não é necessariamente com o objetivo de incutir a 

noção de uma classe perigosa, mas de imputar à escravidão o malefício que trazia à 

sociedade. Assim, Leão Veloso combatia a escravidão enquanto sistema e não a “classe 

perigosa”. 

No ano anterior à presidência no Rio Grande do Norte, Leão Veloso havia 

presidido a província do Espírito Santo. A situação da estrutura física das cadeias nesta 

província não pareciam ser muito diferente das encontradas no Rio Grande do Norte, 

porém, o número de crimes era menor do que na província do norte. 

O presidente Leão Veloso acabava de vir da província do Espírito Santo, onde o 

número de crimes registrados era menor que os crimes registrados na província ao norte 

do império. 

Para o presidente da província, Leão Veloso existiam seis fatores principais que 

ameaçavam a segurança individual na província. Dentre esses fatores, a escravidão era 

fator primário de disposição aos crimes. Porém, os crimes registrados por Leão Veloso, 

no Rio Grande do Norte, totalizaram 72 processos, sendo 103 réus, mas apenas cinco 

eram escravos. O maior número de réus era de agricultores contando com 73 

indivíduos; empregados em serviço doméstico foram sete; empregados no comércio, 

artistas e escravos em número de cinco cada. 

Leão Veloso sabia também que havia outra parcela da sociedade que inspirava 

cuidados, talvez até mais intenso que possíveis revoltas escravas. Essa parcela era a dos 

próprios brancos, encabeçados pelas elites políticas, parcela a qual a exaltação dos 

ânimos era certa no período das eleições. Foi o que aconteceu quando o presidente 

assumiu a província. Em 182, o presidente alegava: 

Quando tomei conta da administração ainda os espíritos se mostravam 

ressentidos dos efeitos da luta eleitoral;-eram águas que se agitavam 

depois da tempestade-, principalmente naquelas paragens onde foi ela 

mãos forte: em Papari e Nova Cruz, as animosidades que ficaram, 

dava lugar a represálias, que não podiam deixar de preocupar a 

autoridade previdente; a mudança de pessoal da policia foi bastante 
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para serenar o ânimos e fazer as coisas entrarem em seu curso normal, 

como tem continuado o resto da província.
16

 

Por esse trecho, sabe-se que não eram apenas os cativos que causavam desordem 

e preocupavam a policia. Afinal os cativos não faziam parte das lutas eleitorais. Era 

apreensão, sobretudo, sobre os brancos, livres e políticos. 

Katia Mattoso escreveu em Ser escravo no Brasil que: 

É muito difícil saber se a criminalidade é mais difundida na população 

escrava ou na livre: os raros estudos que possuímos são pouco 

convincentes; mas parece que a taxa de criminalidade é menos elevada 

entre os escravos do que no resto da população, certamente devido à 

estreita vigilância e ao enquadramento severo que caracterizam o 

sistema escravista. 

Certo que não há como saber exatamente todos os crimes, porém, pode-se 

analisar aqueles registrados e, portanto, reforça-se o argumento da criminalidade dos 

negros/escravos vista pela elite. No caso, por meio da criminalidade vista por Leão 

Veloso pode-se conhecer os crimes que esse presidente ressaltou e como fez a 

comparação com a criminalidade por parte de não-escravos, com o intuito de denegrir o 

sistema escravista. 

Dizer que eram a “estreita vigilância” ou o “enquadramento severo que 

caracterizam o sistema escravista” que tornava a população escrava menos envolvida 

em crimes que a população não-escrava, parece um reforço aos ideais hoje vistos como 

preconceituosos do período, tendo em vista que essa mesma vigilância e esse mesmo 

enquadramento severo que faz surgir a ira do escravo, pois pode-se perceber que muitos 

crimes são cometidos em resposta a condição que lhes eram imposta. 

É fato que o escravo que mata, foge, machuca outrem, etc, é um criminoso como 

outra pessoa qualquer que mate ou machuque a outrem. Porém, muitas vezes, esses 

crimes eram uma forma de o escravo manter a pouca dignidade, ainda que tal dignidade 

só existisse em seu pensamento. Matava por defesa e por vingança. Não-escravos 

também matavam por defesa e por vingança, muitas vezes, matavam até por questões 

políticas, em caso de eleições, por exemplo. 
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 RELATORIO apresentado á Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno 

de 1862 pelo presidente da provincia, o commendador Pedro Leão Velloso. Maceió, Typ. do Diario do 
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O escravo nem sempre conformava-se com a situação que lhe era imposta, sabia 

que podia ter algo melhor, sabia que podia defender-se, sabia que apesar de ser 

propriedade de outrem, não era um objeto como outro qualquer. O escravo era humano, 

tinha sentimentos de afeição como Cosme e Daniel, mas também tinham sentimento de 

vingança como os escravos Joaquim e Jacintho, etc. 

Tantos eram os sentimentos de não-escravos, tantos eram também os 

sentimentos do escravos. Não eram cidadãos como os brancos, eram propriedades de 

outrem, mas eram humanos assim como seus donos. Eram humanos assim como as 

elites e estavam sujeitos a cometer crimes assim como aqueles que eram cidadãos. 

Afirmar que era o sistema que impedia o maior número de crimes por parte de 

escravos, é tratar os escravos com preconceito, pois se sabe que escravo não deixava de 

cometer crimes por causa do sistema escravista, ao contrário, era por causa do sistema 

escravista que cometiam maior parte dos crimes. 

Em 1862, ano da presidência de Leão Veloso no Rio Grande do Norte, o 

ministro da justiça não dividia os crimes em cometidos por escravos e crimes cometidos 

por não escravos, mas não mantinha a escravidão longe da culpa, porém sua afirmação 

diferencia-se da de Leão Veloso. Segundo o ministro “a escravidão e principalmente a 

transferência que em tão larga escala se fez de escravos do Norte para o Sul em procura 

dos altos preços por que são aqui pagos, não tem sido causa menos abundante de crimes 

contra a pessoa”.
17

 

O ministro da justiça de 1862 era João Lins Cansansão de Sinimbú, o mesmo 

que ajudou Leão Veloso à sua iniciação política. Apesar da diferença nos argumentos, 

pois Leão Veloso colocava a escravidão em evidência como um dos principais agentes 

da criminalidade, enquanto o Visconde de Sinimbú afirmava o papel da escravidão no 

que diz respeito aos crimes, mas não a colocava como principal agente. 

Os crimes cometidos por escravos eram em maioria, praticados em resposta à 

alguma ofensa moral ou física. Dar ao escravo a culpa pela maioria dos crimes era livrar 

os brancos dessa culpa. Mesmo nos anos (dentro do recorte temporal do trabalho) em 

que não se culpou os escravos pelos crimes, a falta de educação e o trabalho no campo 

eram apresentados também como fatores que levavam o indivíduo ao crime. 

                                                           
 

17
 BRASIL. Ministério da Justiça. Ministro João Lins Cansansão de Sinimbú. Relatório que se devia 

apresentar à assembleia legislativa na 3ª sessão da 11ª legislatura. 1863. p.3. 
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O presidente tinha conhecimento dos fatos. A partir da analise dos documentos, 

há a possibilidade de Leão Veloso referir-se à parcela “perniciosa” como sendo o 

sistema escravista. Sob essa hipótese Leão Veloso não estaria culpando o escravo em si 

e sim o sistema sob o qual o cativo estava exposto. 

Há também a hipótese de que Leão Veloso culparia os escravos, enquanto 

indivíduos, como sendo responsáveis pelos crimes e que enquanto pessoas, os cativos 

seriam ‘perniciosos”, como qualquer outro ser humano. 

São hipóteses que precisariam de uma análise mais aprofundada que um trabalho 

de conclusão de curso de graduação. Contudo, apesar de ser um trabalho de conclusão, 

as hipóteses não serão descartadas no sentido de alcançar-se o objetivo principal deste 

trabalho que é analisar o discurso da criminalidade escrava como artifício de crítica ao 

sistema escravista. 

A complexidade das ações humanas não permite à pesquisa histórica qualquer 

simplificação ou formulação. Observe-se o caso citado por Keila Grinberg, no qual 

Rebouças e Sabino, simplificando, poder-se-ia pensar que ficariam do mesmo lado, uma 

vez que, sua cor, posição social e alguns de seus interesses eram iguais. Porém, 

mantiveram-se de lados opostos.
18

 

Os indivíduos não permitem simplificação, portanto, o pesquisador deve 

trabalhar a partir das hipóteses. Até mesmo os contemporâneos a Leão Veloso 

reconhecem a complexidade de entendê-lo pois “nos seus discursos, ou escritos surgem 

aqui e acolá ideais e doutrinas antagônicas”
19

, de fato, foi o que também ocorreu no 

presente objeto de estudos A visão sobre a criminalidade escrava na segunda metade do 

século XIX na província do RN à luz dos ideais de Leão Veloso. 

Até mesmo Pedro Eunápio da Silva Deiró, ao escrever em 1883 sobre Leão 

Veloso, entrou em contradição ao escrever que Veloso contradizia-se ao afirmar que “A 

sua eterna coerência é um dos milagres do seu espírito-inexplicável.”
20

 

Portanto, respeitando as hipóteses levantadas para o caso é possível saber com 

precisão que Leão Veloso teve acesso aos dados relativos à criminalidade na província. 

                                                           
 

18
Caso citada a partir da página 20 retirado de : GRINBERG, Keila. A Sabinada e a politização da cor na 

década de 1830. In: Keila Grinberg e Ricardo Salles. (Org). O BRASIL IMPERIAL. Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira, 2009.  
19

 DEIRÓ, Pedro Eunápio da Silva. Estadistas e parlamentares : 1ª serie / por Timon. 1883. 
20

 Ibid. 
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Então, levando em consideração que o Leão Veloso conhecia os dados, pode-se 

concluir: 

Leão Veloso estaria contra a escravidão ao dizer que ela trazia perniciosos 

males. O presidente Pedro Leão Veloso sabia da situação criminal da província, sabia 

que poucos eram os cativos que cometiam crimes e ainda assim, deixava claro ao leitor 

que iria ter acesso aos relatórios que a escravidão ou os escravos eram perigosos e 

motivadores de crimes. Leão Veloso também sabia que dos 103 réus apenas cinco eram 

escravos. 

Com base em alguns processos judiciais e relatórios sobre os crimes cometidos 

na província do Rio Grande do Norte é possível afirmar que os cativos da província não 

eram propensos ao crime. Os escravos não eram em sua natureza levados a praticar 

crimes. 

Quando escreveu que a “escravidão com seus perniciosos males” era um dos 

principais motivos da criminalidade, Leão Veloso deixou a frase aberta para diversas 

interpretações, contudo, ao analisar os processos judiciais e relatórios sobre os crimes 

do período pode-se afirmar que a escravidão era “perniciosa” enquanto sistema. O 

cativo não era naturalmente criminoso. 

O que havia era insatisfação ou revolta por parte do escravo. Cativos eram 

propriedades de outrem, contudo, propriedades que pensavam e agiam. Quando o 

escravo cometia um crime em vingança por excesso de castigos, o escravo era julgado, 

mas, quem cometeu o crime primeiro? O escravo ou aquele que abusou dos poderes e 

lhe feriu? Muitos dos crimes cometidos por cativos não eram uma resposta a crimes 

cometidos por brancos ou pelas elites? 

Por vingança ou não, os escravos cometiam crimes. Entretanto, era pequena a 

quantidade de crimes cometidos por escravos. 

Câmara Cascudo não se aprofundou nos estudos acerca do personagem Leão 

Veloso, mas pode perceber o quão detalhista ele era e como procurava detalhar diversos 

temas. Esses detalhes permitem conhecer a complexidade da pessoa de Leão Veloso. 

Complexidade essa que trouxe à pesquisa uma série de outros personagens, como o 

Senador Dantas e os próprios cativos e que tornou necessário recorrer a documentos de 

regiões e períodos variados. 

Leão Veloso escreveu sobre “a escravidão e seus perniciosos males”. Após toda 

a analise, é possível entender que para ele a escravidão era má, trazia malefícios e para 

tentar mostrar isso aos demais, Leão Veloso utilizou-se da criminalidade, pois se 
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acreditassem que a escravidão era um dos principais agente que levava ao crime seria 

mais fácil ficarem contra o sistema escravista. 

O Senador Dantas propunha projeto ousado, era abolicionista assumido. Leão 

Veloso há muito tentava mostrar ao demais o quão a escravidão era perigosa, pois sendo 

cativo, o individuo seria mais propenso ao crime devido a sua condição. Ainda que 

implicitamente, Leão Veloso tentava mostrar o quão má era a escravidão. Utilizou-se de 

argumentos que não seriam contrariados, pois se a escravidão trazia condições para 

tornar o individuo criminoso, quem ousaria dizer que não era má? 

Em uma sociedade na qual a ordem era uma das principais características a ser 

mantida não poderia se aceitar um sistema que contrariasse tal ordem. Leão Veloso não 

é personagem analisado com frequência na historiografia e os escravos do Rio Grande 

do Norte, sobretudo a criminalidade escrava, também não, entretanto percebem-se que 

há semelhanças e divergências em relação à historiografia e que apesar da distância dos 

grandes importadores de escravos, o Rio Grande do Norte estava inserido na dinâmica 

imperial, bem como os tipos de crimes cometidos por escravos. 
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O presente trabalho é uma análise da criminalidade escrava na província do Rio 

Grande do Norte com ênfase à década de 1860. Tal análise terá como ponto 

fundamental os discursos do político Pedro Leão Veloso, presidente da 

província do Rio Grande do Norte no início da década e de processos criminais do 

período. A análise conjunta de tais fontes, permite conhecer melhor como a justiça agia 

sobre o controle dos escravos, como a falta de instrução do escravo poderia interferir 

em seus atos e como os discursos, muitas vezes velados, contribuíam (ou não) para uma 

mudança na estrutura judicial no que diz respeito à escravidão. Pedro Leão Veloso cita 

a escravidão como um dos principais elementos que levavam ao crime. Considerando a 

não-neutralidade do discurso(GINZBURG, 2002) e sabendo que o Rio Grande do 

Norte, província periférica e de menor importância econômica se comparada a 

províncias como Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, não tinha quantidade expressiva 

de escravos. Como então justificar o argumento desse presidente? Os escravos da 

província do Rio Grande do Norte realmente faziam parte de grande parcela de 

criminosos do local? Sabe-se que em algumas regiões houve verdadeiras revoltas de 

escravos, contudo, o medo em relação a possíveis revoltas por parte dos escravos não 

existia somente nas províncias centrais ou nas com maiores números de escravos. 

Sobre a província do Rio Grande do Norte não há conhecimento de nenhuma revolta 

escrava. O que levaria as autoridades da província na qual o número de escravos era 

relativamente baixo afirmar que a escravidão era um dos principais fatores de risco no 

que diz respeito à criminalidade? Este trabalho possibilitará uma melhor compreensão 

sobre escravidão no Rio Grande do Norte, os principais crimes cometidos pelos cativos 

na região e como o político Leão Veloso, fiel estatista, utilizava os dados provinciais 

em defesa de seus ideais. 
 

Em 1862, uma frase chama a atenção, ao afirmar que dentre os principais 

inimigos no que diz respeito à segurança pública
1
 encontrava-se “A escravidão com os 

                                                           
 

1
 O termo “Segurança pública” é utilizado para melhor entendimento, o presidente utiliza o termo 

“Segurança individual” 
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seus perniciosos effeitos Moraes”. Esse argumento foi utilizado pelo então presidente da 

província, Pedro Leão Veloso, em seu relatório oficial sobre o Rio Grande do Norte.
2
 

Para que tal argumento tenha sido utilizado é de se esperar que os escravos 

compreendessem boa parte dos criminosos da província. Sabe-se que o Rio Grande do 

Norte, enquanto província periférica e de menor importância econômica se comparada a 

províncias como Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro não tinha quantidade expressiva 

de escravos. Como então justificar o argumento desse presidente? Os escravos da 

província do Rio Grande do Norte realmente faziam parte de grande parcela de 

criminosos do local? 

Sabe-se que em algumas regiões houve verdadeiras revoltas de escravos, 

contudo, o medo em relação a possíveis revoltas por parte dos escravos não existia 

somente nas províncias centrais ou nas com maiores números de escravos. Sobre a 

província do Rio Grande do Norte não há conhecimento de nenhuma revolta escrava. O 

que levaria então as autoridades da província na qual o número de escravos era 

relativamente baixo a temer os escravos e a vê-los como ameaça à ordem? 

Os escravos no Rio Grande do Norte eram revoltosos? Quais e que tipos de 

crimes cometiam? Para compreender o argumento utilizado e posteriormente repetido, 

faz-se necessário descobrir como as autoridades agiam perante os crimes, sobretudo os 

cometidos por negros e que crimes eram esses. Faz-se necessário também compreender 

como era a visão da justiça no período, analisando ainda como o preconceito estava 

implícito no ideal de progresso que deveria ser obtido na província (e no Império como 

um todo) e como esse preconceito imputava aos escravos a culpa pela maior parte dos 

crimes. 

Desde cedo, a apreensão sobre as ações dos escravos existiu. Denise Monteiro 

escreveu que em 1727, cerca de 4 homens formaram um ‘mocambo de negros’ na 

região do Trairi, o qual os colonos solicitaram sua destruição.
3
 

Os crimes cometidos por escravos aconteciam em toda parte do império, porém, 

ao menos na província do Rio Grande do Norte, não se soube de motins ou grandes 

                                                           
 

2
 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1862 pelo presidente da provincia, o commendador Pedro Leão Velloso. Maceió, Typ. do Diario do 
Commercio, 1862. P.28 
3
 MONTEIRO, Denis Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte.. 2.ed. Natal. Cooperativa 

Cultura, 2002. p.117. 
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revoltas. Para se compreender melhor a situação da província, faz-se necessário 

conhecer melhor quais os tipos de crimes cometidos por escravos nessa região. 

Em 24 de dezembro de 1869 a família de José Joaquim Soares da Câmara havia 

ido à missa do natal em Ceará Mirim. O ancião encontrava-se sozinho em sua casa no 

sítio de sua propriedade denominado de Tamanduá. Um escravo do ancião José 

Joaquim, também denominado de Joaquim havia fugido por medo de receber penas 

devido a faltas que havia cometido com o vaqueiro do ancião Joaquim. 

O escravo Joaquim convidou Agostinho de Barros Torres, irmão de uma mulher 

com quem mantinha relações “ilícitas” para atacar seu senhor. Ao anoitecer, invadiram 

a casa. Ambos golpearam o ancião e após o matarem, amarraram o cadáver pelo 

pescoço “com uma corda de laçar gado em um torno, collocado na parede”; roubaram o 

dinheiro e documentos importantes; fugiram, mas a policia conseguiu, dias depois, 

capturá-los. O escravo Joaquim faleceu na prisão em junho do ano seguinte ao crime e 

Agostinho foi pronunciado.
4
 

A aplicação das leis no Império era muito complicada, para casos como acima. 

Até o próprio Perdigão Malheiro ficou confuso e sem saber dar um resposta concreta. 

Delitos cometidos contra o senhor ou seus familiares, contra o administrador ou feitor e 

seus familiares tinham uma penalidade diferenciada, conforme uma lei “excepcional de 

10 de junho de 1835 art. 4°”. Malheiro indagava sobre o que aconteceria no caso de o 

escravo cometer tal crime em defesa própria, porém a resposta é sua e não da lei. 

Malheiro cita que o escravo, quando agente do crime, era tratado como pessoa e 

não como coisa. Quanto aos crimes cometidos por escravos, o senhor deveria pagar 

pelos danos causados. Todavia, esses danos não poderiam ultrapassar o valor do 

escravo. 

Escravos não podiam dar queixa sozinhos, não podiam denunciar contra seu 

senhor, nem ser testemunha, ou seja, seria apenas informante. No caso de ser o escravo 

réu ou acusado, se o senhor não intercedesse por ele, deveria ser nomeado pelo Juiz (do 

processo) um curador ou defensor. Contudo, muitos procuravam fazer a justiça à seu 

modo. 

Em 2 de novembro de 1873, um grupo de cerca de trinta pessoas, escravos e 

trabalhadores do engenho de Caranúbal, do termo de Ceará Mirim de propriedade de 

                                                           
 

4
 Relatorio apresentado á Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte pelo exm. sr. doutor Silvino 

Elvidio Carneiro da Cunha em 5 de outubro de 1870. Recife, Typ. do Jornal do Recife, 1870. AA1 
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Carlos Augusto Carrilho de Vasconcellos, dirigiu-se à vila a procura de Joaquim José de 

Sant’Anna (oficial de pedreiro) pretendendo assassiná-lo “em desabafo de ódios e 

outras paixões, originadas por antigas ofensas.” Segundo o chefe de polícia, “Os 

malfeitores” encontravam-se armados, alguns a pé e outros a cavalo. Foram vistos pelo 

chefe de policia como “afrontando o poder publico com maior desrespeito à lei e 

escárnio à autoridade.”.
5
 

O grupo, segundo o chefe de policia, era conhecido por assustar a localidade e 

quase diariamente o engenho, cujo proprietário mantinha-se em silêncio em relação aos 

desmandos do grupo. O grupo não conseguiu matar quem desejava e por isso seus 

componentes voltaram ao engenho “prometendo reproduzir novas cenas, com todo o 

seu cortejo de atrocidade.” 

Antonio Benevides Seabra de Mello, delegado de policia do termo, resolveu o 

problema, recrutando a uns e submetendo a inquérito policial a outros. Cerca de vinte 

praças foram mandados para permanecer fixos na vila. 

O grupo cometeu crimes e assustou a localidade, porém, o chefe policial não 

deixou claro os motivos que geraram a desordem, enquadrando como criminosos apenas 

os escravos e os demais trabalhadores do engenho. O que teria feito de Joaquim José de 

Sant’Anna para que um grupo numeroso o procurasse para matar? Não seria também 

um criminoso? O chefe não fala em julgamento do Joaquim José de Sant’Anna, cita 

somente o julgamento dos “desordeiros” dentre os quais alguns foram recrutados, 

porém não cita os números de recrutados. 

Se o grupo diariamente cometia “rebeldias” e se eram tão graves como foi 

relatado, por que motivo Carlos Augusto Carrilho de Vasconcellos, o proprietário do 

engenho, ainda os mantinha? Pois se tão grandes eram as rebeldias não seria oportuno 

mantê-los, ou seriam essas rebeldias somente contra determinadas pessoas?  

Malheiro escreveu que apesar de ser propriedade de seu senhor, o escravo não 

podia ser morto por ele e até mesmo castigos não moderados aplicados ao escravo 

poderiam ser punidos. Escreveu também que os castigos não-moderados tais como “As 

torturas, marcas de ferro quente, penas cruéis e outros” e a “pena de açoites” haviam 

sido abolidas pela Constituição do Império, promulgada em 1824. Juízes também não 

                                                           
 

5
 FALLA com que o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 1a sessão da vigesima 

legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 13 de julho de 1874. Rio de 
Janeiro, Typ. Americana, 1874. A-3 
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poderiam ordenar açoites, sem que o senhor estivesse presente às audiências. As penas 

de açoite, ferro, etc. não poderiam ser aplicadas de forma alguma aos libertos. Eram 

penas exclusivas de escravos.
6
 

Havia também a revolta do escravo contra os crimes aplicados por seu senhor ou 

a mando dele. Mattoso afirma que até o ano de 1824 eram permitidas mutilações a 

escravos desobedientes tais como “marcas de ferro em fogo, esmagamento de dedos por 

algemas de tarrachas, corte de orelhas, amputação parcial dos pés”, porém o chicote era 

o objeto mais utilizado para a repressão. Em 1830 uma provisão proibiu a pena superior 

a 50 chibatadas diárias. Todavia, o uso do chicote foi abolido somente em 1866. Mesmo 

com a proibição da pena superior a 50 chibatadas diárias, as penas superiores não 

deixaram de existir, pois o número de chibatas era dividido e a pena era cumprida. 

Mattoso afirma que pelo menos até 1876, quando a pena de morte foi abolida no 

Brasil, o escravo que cometesse assassinato era sempre condenado a morte. 
7
 Em julho 

de 1874, no Engenho Canadá, em São José de Mipibu, propriedade do padre João 

Paulino de Aguiar, dois de seus escravos, o escravo Joaquim e o escravo Jacintho 

revoltaram-se após receber castigo do administrador do engenho, agredindo-o. Ao 

padre, dono dos escravos, coube pagar ao administrador os danos causados pelo crime.
8
 

É possível perceber o quanto um crime cometido por escravos podia causar 

danos econômicos a seus proprietários. O padre João Paulino teve o administrador de 

seu engenho ferido, talvez, permanecendo um tempo sem poder usufruir de seus 

serviços e teve que pagar pelos danos, pois haviam sido causados por seus escravos. 

Em 1879, um escravo de nome João Pessoa alegava ter sido preso sem motivos, 

utilizando a seu favor o artigo 18 da lei n°2033 de 1871 no qual “Os Juízes de Direito 

poderão expedir ordem de habeas-corpus a favor dos que estiverem ilegalmente presos, 

ainda quando o fossem por determinação do Chefe de Policia ou de qualquer outra 

autoridade administrativa, e sem exclusão dos detidos a título de recrutamento, não 

estando ainda alistados como praças no exercito ou armada.”. 
9
 

João Pessoa havia sido escravo de Joaquim Ferreira da Silva, que pretendia 

vendê-lo para o capitão Joaquim Ribeiro Dantas. Sua venda não foi concretizada e ele 
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foi então vendido para Francisco Basílio Ribeiro Dantas. Posteriormente recebeu 

alforria e passou a viver em liberdade, até que foi preso sem motivo. João Pessoa alegou 

que havia sido preso, pois o juiz suplente do termo, João Raposo da Câmara era amigo 

de Joaquim Ribeiro Dantas que o pretendia ter como escravo e ao qual a venda lhe foi 

negada. 

Nota-se, no caso do ex-escravo João Pessoa, que houve por sua parte a busca por 

seus direitos e a procura na lei para justificar sua liberdade. Há o inconformismo de um 

liberto que teve sua liberdade reduzida, pois ao alegar que havia sido preso por interesse 

de um pretenso senhor, entendia que lhe restava apenas as seguintes opções: continuar 

preso ou se tornar escravo novamente. Sua atitude foi uma negação a uma tentativa de 

reescravização. 

Os casos citados comprovam a existência de escravos que não se mostravam 

passivos perante sua condição: Os escravos Joaquim e Jacintho que se revoltaram por 

terem sido castigados e o escravo João Pessoa que lutou contra sua reescravização. 

Em 1866, o presidente da província José Meira informava que no final de 1855 

vários escravos de engenhos do termo de Goianinha reuniram-se nos “matos”, onde deu 

ordem para que as devidas providências fossem tomadas devido às proporções que essa 

reunião podia tomar, pois estavam “dando feições de insurreição a este movimento”. As 

providências foram tomadas e alguns escravos foram presos e outros voltaram para os 

domínios de seus senhores. 
10

 

Portanto, pode-se perceber que, segundo a visão das autoridades, havia crimes 

cometidos por escravos individualmente e em grupos. Contudo, o número de crimes 

cometidos por essa parcela da sociedade era bem menor que os cometidos por não-

escravos. Culpá-los como sendo os principais agentes dos crimes da província parece 

ser muito mais a demonstração do medo perante a eles devido à precariedade dos 

mecanismos de defesa das autoridades. 

Em 13 de abril de 1861, Pedro Leão Veloso recebeu do Imperador uma carta a 

qual lhe enviava à presidência da província do Rio Grande do Norte.
11

 Em 17 de maio 
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 RIO Grande do Norte (província) presidente ( Jose Meira). Exposição. 21 de agosto de 1866. Publicado 
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de 1861, recebeu a administração de Antônio Galdino da Cunha.
12

 Nas poucos linhas 

que escreveu sobre Leão Veloso, Cascudo afirmava que esse presidente: 

“Foi um disciplinador, dizendo verdades tão desagradáveis quantos 

indispensáveis. Mostrou a inutilidade da criação de municípios sem 

vitalidade econômica.”
13

 

Pedro Leão Veloso procurava conhecer a realidade dos locais por onde passava 

para encontrar soluções. Era a pessoa perfeita para ocupar o cargo de ministro do 

Negócios do Império, e não foi por acaso que chegou a este cargo. Sua trajetória política 

o revelou como pessoa apta a ocupar tal cargo. 

Na segunda metade do século XIX, os escravos eram vistos como propensos à 

criminalidade. Maria de Fátima Novaes Pires escreveu que essa postura “não se 

restringiu às autoridades locais. Na província de São Paulo, a década de 1860 também 

foi uma década marcada pela preocupação das autoridades com possíveis, levantes ou 

revoltas de escravos. O olhar de suspeição esteve diluído, em maior ou menor grau, por 

diversos segmentos sociais durante a escravidão”.
14

 Para a autora, escravos e libertos 

eram vistos de forma preconceituosa e por isso recaia sobre eles a afirmação de que 

eram uma classe perigosa.
15

 No caso de Leão Veloso, no momento em que ele destaca 

os crimes cometidos por escravos, não é necessariamente com o objetivo de incutir a 

noção de uma classe perigosa, mas de imputar à escravidão o malefício que trazia à 

sociedade. Assim, Leão Veloso combatia a escravidão enquanto sistema e não a “classe 

perigosa”. 

No ano anterior à presidência no Rio Grande do Norte, Leão Veloso havia 

presidido a província do Espírito Santo. A situação da estrutura física das cadeias nesta 

província não pareciam ser muito diferente das encontradas no Rio Grande do Norte, 

porém, o número de crimes era menor do que na província do norte. 

O presidente Leão Veloso acabava de vir da província do Espírito Santo, onde o 

número de crimes registrados era menor que os crimes registrados na província ao norte 

do império. 
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Para o presidente da província, Leão Veloso existiam seis fatores principais que 

ameaçavam a segurança individual na província. Dentre esses fatores, a escravidão era 

fator primário de disposição aos crimes. Porém, os crimes registrados por Leão Veloso, 

no Rio Grande do Norte, totalizaram 72 processos, sendo 103 réus, mas apenas cinco 

eram escravos. O maior número de réus era de agricultores contando com 73 

indivíduos; empregados em serviço doméstico foram sete; empregados no comércio, 

artistas e escravos em número de cinco cada. 

Leão Veloso sabia também que havia outra parcela da sociedade que inspirava 

cuidados, talvez até mais intenso que possíveis revoltas escravas. Essa parcela era a dos 

próprios brancos, encabeçados pelas elites políticas, parcela a qual a exaltação dos 

ânimos era certa no período das eleições. Foi o que aconteceu quando o presidente 

assumiu a província. Em 182, o presidente alegava: 

Quando tomei conta da administração ainda os espíritos se mostravam 

ressentidos dos efeitos da luta eleitoral;-eram águas que se agitavam 

depois da tempestade-, principalmente naquelas paragens onde foi ela 

mãos forte: em Papari e Nova Cruz, as animosidades que ficaram, 

dava lugar a represálias, que não podiam deixar de preocupar a 

autoridade previdente; a mudança de pessoal da policia foi bastante 

para serenar o ânimos e fazer as coisas entrarem em seu curso normal, 

como tem continuado o resto da província.
16

 

Por esse trecho, sabe-se que não eram apenas os cativos que causavam desordem 

e preocupavam a policia. Afinal os cativos não faziam parte das lutas eleitorais. Era 

apreensão, sobretudo, sobre os brancos, livres e políticos. 

Katia Mattoso escreveu em Ser escravo no Brasil que: 

É muito difícil saber se a criminalidade é mais difundida na população 

escrava ou na livre: os raros estudos que possuímos são pouco 

convincentes; mas parece que a taxa de criminalidade é menos elevada 

entre os escravos do que no resto da população, certamente devido à 

estreita vigilância e ao enquadramento severo que caracterizam o 

sistema escravista. 
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Certo que não há como saber exatamente todos os crimes, porém, pode-se 

analisar aqueles registrados e, portanto, reforça-se o argumento da criminalidade dos 

negros/escravos vista pela elite. No caso, por meio da criminalidade vista por Leão 

Veloso pode-se conhecer os crimes que esse presidente ressaltou e como fez a 

comparação com a criminalidade por parte de não-escravos, com o intuito de denegrir o 

sistema escravista. 

Dizer que eram a “estreita vigilância” ou o “enquadramento severo que 

caracterizam o sistema escravista” que tornava a população escrava menos envolvida 

em crimes que a população não-escrava, parece um reforço aos ideais hoje vistos como 

preconceituosos do período, tendo em vista que essa mesma vigilância e esse mesmo 

enquadramento severo que faz surgir a ira do escravo, pois pode-se perceber que muitos 

crimes são cometidos em resposta a condição que lhes eram imposta. 

É fato que o escravo que mata, foge, machuca outrem, etc, é um criminoso como 

outra pessoa qualquer que mate ou machuque a outrem. Porém, muitas vezes, esses 

crimes eram uma forma de o escravo manter a pouca dignidade, ainda que tal dignidade 

só existisse em seu pensamento. Matava por defesa e por vingança. Não-escravos 

também matavam por defesa e por vingança, muitas vezes, matavam até por questões 

políticas, em caso de eleições, por exemplo. 

O escravo nem sempre conformava-se com a situação que lhe era imposta, sabia 

que podia ter algo melhor, sabia que podia defender-se, sabia que apesar de ser 

propriedade de outrem, não era um objeto como outro qualquer. O escravo era humano, 

tinha sentimentos de afeição como Cosme e Daniel, mas também tinham sentimento de 

vingança como os escravos Joaquim e Jacintho, etc. 

Tantos eram os sentimentos de não-escravos, tantos eram também os 

sentimentos do escravos. Não eram cidadãos como os brancos, eram propriedades de 

outrem, mas eram humanos assim como seus donos. Eram humanos assim como as 

elites e estavam sujeitos a cometer crimes assim como aqueles que eram cidadãos. 

Afirmar que era o sistema que impedia o maior número de crimes por parte de 

escravos, é tratar os escravos com preconceito, pois se sabe que escravo não deixava de 

cometer crimes por causa do sistema escravista, ao contrário, era por causa do sistema 

escravista que cometiam maior parte dos crimes. 

Em 1862, ano da presidência de Leão Veloso no Rio Grande do Norte, o 

ministro da justiça não dividia os crimes em cometidos por escravos e crimes cometidos 

por não escravos, mas não mantinha a escravidão longe da culpa, porém sua afirmação 
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diferencia-se da de Leão Veloso. Segundo o ministro “a escravidão e principalmente a 

transferência que em tão larga escala se fez de escravos do Norte para o Sul em procura 

dos altos preços por que são aqui pagos, não tem sido causa menos abundante de crimes 

contra a pessoa”.
17

 

O ministro da justiça de 1862 era João Lins Cansansão de Sinimbú, o mesmo 

que ajudou Leão Veloso à sua iniciação política. Apesar da diferença nos argumentos, 

pois Leão Veloso colocava a escravidão em evidência como um dos principais agentes 

da criminalidade, enquanto o Visconde de Sinimbú afirmava o papel da escravidão no 

que diz respeito aos crimes, mas não a colocava como principal agente. 

Os crimes cometidos por escravos eram em maioria, praticados em resposta à 

alguma ofensa moral ou física. Dar ao escravo a culpa pela maioria dos crimes era livrar 

os brancos dessa culpa. Mesmo nos anos (dentro do recorte temporal do trabalho) em 

que não se culpou os escravos pelos crimes, a falta de educação e o trabalho no campo 

eram apresentados também como fatores que levavam o indivíduo ao crime. 

O presidente tinha conhecimento dos fatos. A partir da analise dos documentos, 

há a possibilidade de Leão Veloso referir-se à parcela “perniciosa” como sendo o 

sistema escravista. Sob essa hipótese Leão Veloso não estaria culpando o escravo em si 

e sim o sistema sob o qual o cativo estava exposto. 

Há também a hipótese de que Leão Veloso culparia os escravos, enquanto 

indivíduos, como sendo responsáveis pelos crimes e que enquanto pessoas, os cativos 

seriam ‘perniciosos”, como qualquer outro ser humano. 

São hipóteses que precisariam de uma análise mais aprofundada que um trabalho 

de conclusão de curso de graduação. Contudo, apesar de ser um trabalho de conclusão, 

as hipóteses não serão descartadas no sentido de alcançar-se o objetivo principal deste 

trabalho que é analisar o discurso da criminalidade escrava como artifício de crítica ao 

sistema escravista. 

A complexidade das ações humanas não permite à pesquisa histórica qualquer 

simplificação ou formulação. Observe-se o caso citado por Keila Grinberg, no qual 

Rebouças e Sabino, simplificando, poder-se-ia pensar que ficariam do mesmo lado, uma 
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vez que, sua cor, posição social e alguns de seus interesses eram iguais. Porém, 

mantiveram-se de lados opostos.
18

 

Os indivíduos não permitem simplificação, portanto, o pesquisador deve 

trabalhar a partir das hipóteses. Até mesmo os contemporâneos a Leão Veloso 

reconhecem a complexidade de entendê-lo pois “nos seus discursos, ou escritos surgem 

aqui e acolá ideais e doutrinas antagônicas”
19

, de fato, foi o que também ocorreu no 

presente objeto de estudos A visão sobre a criminalidade escrava na segunda metade do 

século XIX na província do RN à luz dos ideais de Leão Veloso. 

Até mesmo Pedro Eunápio da Silva Deiró, ao escrever em 1883 sobre Leão 

Veloso, entrou em contradição ao escrever que Veloso contradizia-se ao afirmar que “A 

sua eterna coerência é um dos milagres do seu espírito-inexplicável.”
20

 

Portanto, respeitando as hipóteses levantadas para o caso é possível saber com 

precisão que Leão Veloso teve acesso aos dados relativos à criminalidade na província. 

Então, levando em consideração que o Leão Veloso conhecia os dados, pode-se 

concluir: 

Leão Veloso estaria contra a escravidão ao dizer que ela trazia perniciosos 

males. O presidente Pedro Leão Veloso sabia da situação criminal da província, sabia 

que poucos eram os cativos que cometiam crimes e ainda assim, deixava claro ao leitor 

que iria ter acesso aos relatórios que a escravidão ou os escravos eram perigosos e 

motivadores de crimes. Leão Veloso também sabia que dos 103 réus apenas cinco eram 

escravos. 

Com base em alguns processos judiciais e relatórios sobre os crimes cometidos 

na província do Rio Grande do Norte é possível afirmar que os cativos da província não 

eram propensos ao crime. Os escravos não eram em sua natureza levados a praticar 

crimes. 

Quando escreveu que a “escravidão com seus perniciosos males” era um dos 

principais motivos da criminalidade, Leão Veloso deixou a frase aberta para diversas 

interpretações, contudo, ao analisar os processos judiciais e relatórios sobre os crimes 
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do período pode-se afirmar que a escravidão era “perniciosa” enquanto sistema. O 

cativo não era naturalmente criminoso. 

O que havia era insatisfação ou revolta por parte do escravo. Cativos eram 

propriedades de outrem, contudo, propriedades que pensavam e agiam. Quando o 

escravo cometia um crime em vingança por excesso de castigos, o escravo era julgado, 

mas, quem cometeu o crime primeiro? O escravo ou aquele que abusou dos poderes e 

lhe feriu? Muitos dos crimes cometidos por cativos não eram uma resposta a crimes 

cometidos por brancos ou pelas elites? 

Por vingança ou não, os escravos cometiam crimes. Entretanto, era pequena a 

quantidade de crimes cometidos por escravos. 

Câmara Cascudo não se aprofundou nos estudos acerca do personagem Leão 

Veloso, mas pode perceber o quão detalhista ele era e como procurava detalhar diversos 

temas. Esses detalhes permitem conhecer a complexidade da pessoa de Leão Veloso. 

Complexidade essa que trouxe à pesquisa uma série de outros personagens, como o 

Senador Dantas e os próprios cativos e que tornou necessário recorrer a documentos de 

regiões e períodos variados. 

Leão Veloso escreveu sobre “a escravidão e seus perniciosos males”. Após toda 

a analise, é possível entender que para ele a escravidão era má, trazia malefícios e para 

tentar mostrar isso aos demais, Leão Veloso utilizou-se da criminalidade, pois se 

acreditassem que a escravidão era um dos principais agente que levava ao crime seria 

mais fácil ficarem contra o sistema escravista. 

Em uma sociedade na qual a ordem era uma das principais características a ser 

mantida não poderia se aceitar um sistema que contrariasse tal ordem. Leão Veloso não 

é personagem analisado com frequência na historiografia e os escravos do Rio Grande 

do Norte, sobretudo a criminalidade escrava, também não, entretanto percebem-se que 

há semelhanças e divergências em relação à historiografia e que apesar da distância dos 

grandes importadores de escravos, o Rio Grande do Norte estava inserido na dinâmica 

imperial, bem como os tipos de crimes cometidos por escravos. 
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NA ENCRUZILHADA: HISTÓRIA, ESPAÇO E LITERATURA. 
 

Diego José Fernandes
1
  

 

“Literatura e história não podem traçar fronteiras quietas, mas sim 

encruzilhadas estranhas”. Antonio Paulo Rezende 
2
. 

O presente trabalho nasceu de uma pesquisa sobre a construção simbólica do 

engenho açucareiro no romancista paraibano José Lins do Rego (1901-1957)
3
. Nascido 

em 1901, na várzea paraibana, em um engenho familiar 
4
, José Lins foi um dos 

principais nomes da literatura de engenho. Seus cinco primeiro romances ficcionaram, 

em perspectiva realista, memorialista e saudosista, o apogeu e a decadência dos 

engenhos ditos nordestinos. Na história da literatura brasileira, nenhum outro autor teve 

seu nome tão ligado ao banguê quanto o romancista paraibano. O “romancista do 

engenho”: eis um dos epítetos que a crítica literária lhe reservou. O homem que se dizia 

menino de engenho dedicou boa parte de sua obra literária a romancear o que seria a 

vida nos banguês: seus momentos áureos, seus dramas. O que Gilberto Freyre fez com 

seu ensaísmo histórico, com sua trilogia que tratou da ascensão e declínio do 

patriarcalismo, diz-se que fez também José Lins na literatura, com algumas de suas 

principais produções, ainda que em proporções bem menores.  

Nesta pesquisa, como pode-se depreender, a literatura é um elemento central, 

constituindo-se na minha fonte principal. Diante disso, uma pergunta se impõe: como 

analisaremos tais produções? Qual será a nossa postura ante a literatura, saber que ainda 

provoca certo pânico em alguns historiadores, notadamente naqueles que acreditam ser 

possível uma hierarquização das fontes históricas a partir de um critério de veracidade? 

Nossa postura diante da literatura será profana. Pretendemos tratar as produções 

literárias como objetos mundanos, como produtos do mundo demasiado humano, frutos 
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de práticas sociais historicamente localizadas. Não encararemos a literatura como um 

objeto em si mesmo, deslocado da sociedade, como se fosse um objeto sacralizado que 

pairaria sobre os homens. Queremos trazê-la para o universo histórico, para a vida dos 

seres mortais, para o rés do chão das coisas temporais e finitas. A literatura vem da 

história, das produções humanas. Para sustentarmos tal posição, nos valeremos da noção 

de discurso, tal qual definida e operada pelo filósofo francês Michel Foucault.  

Em sua aula inaugural no College de France, em 1970, Michel Foucault 

apresentou algumas maneiras pelas quais devemos entender o que seria um discurso. 

Seguem as recomendações do filósofo: 

Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se 

cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem. Não 

transformar o discurso em um jogo de significações prévias; não 

imaginar que o mundo nos apresenta uma face legível que teríamos de 

decifrar apenas; ele não é cúmplice de nosso conhecimento; não há 

providência pré-discursiva que o disponha a nosso favor. Deve-se 

conceber o discurso como uma violência que fazemos às coisas, como 

uma prática que lhe impomos em todo caso 
5
.   

Pensamos os discursos como práticas sociais historicamente localizáveis, como 

acontecimentos que irrompem a partir de dadas relações de poder e saber. O discurso 

será visto como positividade, ou seja, não o encaremos como uma atividade de 

decifração de uma realidade que lhe é exterior, mas sim como uma prática construtora 

de mundos. Entre o mundo e o discurso, a relação não é de leitura inocente e passiva, 

mera tradução, mas é de violência, de conquista, de dominação e de criação. Contudo, 

procuremos não exagerar muito a dimensão construtiva do discurso, pois as construções 

discursivas, uma vez criadas, reverberam na criação de novos discursos e de novas 

práticas. O discurso cria e é criado pela realidade, uma prática social que produz mas 

que é também produzida socialmente, conforme nos alertou Roger Chartier 
6
. 

Tal noção de discurso será aplicada aos romances de Jose Lins, analisados aqui 

para problematizarmos a faceta simbólica do banguê. E isso não implica em um 

tratamento que desconsidere as especificidades da literatura. Quando for necessário, 
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procuraremos respeitar as particularidades de tal saber, haja vista que a própria noção de 

discurso carrega em si a ideia de especificidade, de que determinadas regras presidem e 

estruturam dados discursos 
7
. O que este conceito implica, quando aplicado à literatura, 

é que esta será vista como um produto histórico, como um monumento 
8
 esculpido em 

dado momento da história, por dadas forças sociais. Como assinalou o autor de A 

arqueologia do saber, “o discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas 

uma história” 
9
. Ao encararmos os romances que compõem o “ciclo da cana de açúcar” 

como discurso estaremos distanciando-nos da perspectiva que entende a literatura como 

espelho da realidade, mera reprodução de um referente externo. Não vemos os romances 

sob o signo da mímesis. A literatura para nós é prática histórica, criadora de mundos, 

monumento a ser descrito historicamente.  

Os romances de José Lins, assim, não nos serão útil para adentrarmos em um 

universo, para conhecermos melhor um passado, mas nos servirá, sim, para 

problematizarmos a construção simbólica de uma espacialidade, para percebemos como 

determinados sentidos foram produzidos para forjar um dado espaço. Nosso tratamento 

metodológico para com as produções literárias consiste em não mais os ver “como 

conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a 

representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que 

falam” 
10

. Distanciar-nos-emos da tendência, muito comum, aliás, de ver a literatura de 

José Lins como um texto que traduziria a história dos engenhos, como espelho do 

passado patriarcal brasileiro 
11

. Mais que tradução, vemos construção da espacialidade, 

pois os discursos são práticas sociais construtoras de realidades, formadora de mundos, 

conforme já apontamos.     

Historiograficamente, a discussão aqui realizada situa-nos na corrente da história 

cultural. Vinculamos nossa pesquisa a tal campo não porque trabalhamos com a 

literatura, vista muitas vezes como “o” objeto cultural por excelência. O que nos 

                                                           
 

7
 FOUCAULT, Michel. Op., Cit., 2012, p. 08. 

8
 Mais informações sobre a noção de monumento, ver: FOUCAULT, Michel. Op., Cit., 2007, 6-13.  LE 
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 FOUCAULT, Michel. Op., Cit., 2007, p. 55. 
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reconstruir todo um mundo”. Ver: LOUSADA, Wilson. Breve notícia de José Lins Rego (introdução). In; 
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aproxima da história cultural, tal qual vem sendo praticada nas últimas décadas 
12

, é o 

nosso enfoque, a nossa abordagem que procura dar uma centralidade a produção de 

sentidos, a maneira como os homens ou determinados grupos sociais enxergaram e 

significaram seus mundos. O enfoque dado por nós a produção e apropriação simbólica 

dos espaços habilita-nos a enveredar pelo universo social a partir do qual os diferente 

sentidos são mobilizados para pensar e sentir a realidade. As produções literárias por 

nós investigados são elementos culturais não por serem feitas por indivíduos 

esclarecidos, escolarizados, mas sim por fazerem parte de um conjunto maior (a cultura) 

a partir do qual os significados sociais são partilhados e construídos pelos homens para 

explicarem o mundo 
13

.         

Como se percebe, o problema do espaço é vital em nossa pesquisa. Durante 

muito tempo na historiografia, notadamente na francesa, o espaço era tomado como 

algo natural, componente a priori da história que se contava, não merecedor de muitas 

elucubrações 
14

. Para nós, entretanto, o espaço assume uma importância enorme. 

Inicialmente, entendemos as diferentes espacialidades como objetos históricos, como 

um campo de análise para o qual os historiadores devem se voltar, como de fato estão 

fazendo desde a segunda metade do século XX.  Nossa compreensão procurará seguir a 

visão de Michel de Certeau, segundo a qual os espaços são frutos de práticas sociais, de 

movimentos humanos em determinados momentos 
15

. Eis a visão sintética de de 

Certeau sobre espaço: 

Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção, 

quantidade de velocidade e a variável tempo. O espaço é um 

cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto de 

movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas 

operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam 
16

.  
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 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história cultura. Belo Horizonte; Autêntica, 2012. HUNT, Lynn. 
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13
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Para o auto de A invenção do cotidiano, só existirá espaço quando houver práticas para 

produzi-lo, para engendrar ação, movimento e tempo. São as práticas sociais que 

qualificam os espaços, que lhe dão origem, pois supõem direção, velocidade e tempo. 

Ao enfatizar esses três elementos como constitutivos das espacialidades, Michel de 

Certeau quer enfatizar a dimensão do movimento, do efeito criador e temporal, os quais 

estão sempre na origem de um espaço, contrapondo-se, assim, a noção de lugar, 

entendida como fixidez, estaticidade.  

A noção de prática certeauniana recobre uma gama de atividades sociais, as 

quais vão desde o caminhar pela cidade, passando pelos mapas e relatos de espaço, até 

chegar às atribuições de sentidos produzidas pelos homens ordinários. Para Michel de 

Certeau, até o cotidiano, universo encarado muitas vezes como o reino do automatismo, 

conteria práticas sociais, isto é, movimentos humanos de criação e burla da ordem 

instituída.  O espaço é, pois, criação humana, engendrado a partir das práticas sociais, as 

quais podem ser materiais e simbólicas. Assim, tal categoria perde sua faceta natural, 

podendo vim a ser objeto de estudo dos historiadores.   

 Os dois filósofos franceses aqui citados podem ser aproximados, a 

despeito de suas diferenças, pela valorização das práticas sociais 
17

, por entenderam que 

o mundo social é o que as praticas humanas dele fizeram. Segundo Paul Veyne, em um 

famoso e polêmico texto de 1978, Michel Foucault teria revolucionado a escrita da 

história em razão não só de sua atenção às praticas, mas, sobretudo, devido ao 

tratamento que deu a tal noção. O historiador francês apontou que o filósofo de Poitiers, 

em seus estudos, partia sempre de práticas sociais, as quais eram vistas como elementos 

criadores de objetos. A loucura, a prisão, o Homem, a sexualidade, as ciências e uma 

série de outros objetos que tomamos como naturais, existentes desde sempre, são na 

verdade objetivações de práticas. Para Paul Veyne,  

tudo gira em volta desse paradoxo, que é a tese central de Foucault, e 

a mais original: o que é feito, o objeto, se explica pelo que foi o fazer 

em cada momento da história; enganamo-nos quando pensamos que o 

fazer, a prática, se explica a partir do que é feito. Em vez de enfrentar 

o problema em seu verdadeiro cerne, que é a prática, partimos da 

extremidade, que é o objeto, de tal modo que as práticas sucessivas 
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parecem reações  a um mesmo objeto, “material” ou “racional”, que 

seria dado inicialmente 
18

. 

A grande lição de Michel Foucault para os historiadores consistiria em mostrar 

que não se deve partir dos objetos, supondo-os a priori e constantes ao longo da 

história. Deve-se recusar este tratamento naturalizante, em nome de uma postura que 

parta das práticas sociais, encaradas como ações, atos sociais e históricos produtores de 

realidades. O zelo foucaultiano pelas práticas torná-lo-ia um historiador, pois interessar-

se por elas é atentar para o que os homens fazem, para o que os homens produzem em 

dados momentos da história. Assim como Michel de Certeau, a noção de prática seria 

um elemento central dos diversos trabalhos de Michel Foucault, constatação essa feita 

não só por Paul Veyne como também por Pierre Billouet, um dos biógrafos do autor de 

Vigiar e Punir 
19

.      

 Desse modo, nosso trabalho encara o engenho (o objeto), em especial sua 

dimensão sensível, como fruto de práticas sociais, entre as quais destacamos os 

romances de José Lins, entendidos aqui como discursos. A literatura constitui-se como 

um objeto privilegiado para analisarmos a construção simbólica de espacialidades. Se 

ela é vista como uma prática discursiva (Michel Foucault) e o espaço é encarado como 

produto de práticas (Michel de Certeau), temos aí um material valioso para pensarmos a 

construção dos mais diferentes espaços. A literatura pode ser, metodologicamente, 

pensada e tratada como uma prática discursiva construtora de espacialidades. Somemos 

a isso o fato de que, em toda literatura, o espaço é uma dimensão fundamental, 

explicitamente criada, produzida por uma escritura.  

Entre os diversos elementos que compõem um romance (narrador, personagem, 

tempo, enredo, entre outros), figura-se também o espaço, entendido não como uma 

anterioridade da escrita, mas sim como produto de um trabalho narrativo. Para que as 

espacialidades apareçam, é preciso, tanto na história como na literatura, uma operação 

de criação realizada pelo historiador e literato. Desde os anos 1960, estas duas figuras 

de saber compactuam a crença de que o espaço é uma construção humana, deram-se as 

mãos para pensarem a fabricação das mais distintas espacialidades na história e na 
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literatura 
20

. O espaço pode unir historiadores e literatos, a despeito de suas 

especificidades. 

 Desde o início dos anos 1970, a tradicional fronteira – estabelecida mais 

pelos historiadores do que pelos literatos – que separava história e literatura vem sendo 

estreitada, de modo que nos últimos anos a aproximação entre estes dois saberes vem 

sendo praticada sem muitos receios. O temor do historiador metódico e objetivo frente à 

literatura, encarada como um documento bastante subjetivo e ficcional, parece não mais 

acometer os seguidores da musa Clio. A literatura, assim como a antropologia, 

geografia, economia e psicologia, tem sido chamada para o diálogo com a história, a fim 

de que os limites entre as duas modalidades de conhecimento, outrora bastante 

afastados, sejam aproximados.  

Se atualmente é consenso afirmar que a história muito tem de literatura, em 

razão da questão da narrativa e da linguagem, não o é menos a afirmação inversa: a 

literatura muito tem de história, do tempo, do momento no qual foi produzida. Esta 

dupla consciência permite que uma disciplina se valha da outra e que a fronteira entre 

ambas diminua. A história, enquanto saber disciplinar, pode contribuir com a literatura, 

do mesmo modo que esta com aquela. A tendência é para a aproximação, para o que 

uma pode oferecer a outra, e não mais para o afastamento disciplinar, conforme ocorreu 

no século XIX e nas décadas inicias do século seguinte 
21

. Por isso propomos um 

trabalho que toma as produções literárias como elementos essenciais da nossa 

investigação. Não queremos apartar a literatura da história, mas sim fazer com que essas 

duas modalidades de conhecimento tenham seus laços estreitados, que uma sirva para 

pensar a outra. A literatura é o elemento construtor do espaço que pretendemos inquirir, 

a saber: o engenho açucareiro. Assim, ela será posta para pensar tanto questões 

históricas quanto literárias.    

Considerações finais: 
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Dessa forma, nossa pesquisa se situa em uma encruzilhada, isto é, no 

cruzamento entre história, espaço e literatura. Nosso trabalho tentará fazer com que 

essas três categoriais dialoguem entre si, que uma sirva para pensar a outra, que uma 

possa contribuir com a outra. Não queremos aparta-las, traçar fronteiras e limites, mas 

sim imbricá-las, misturá-las, embaralhá-las, pô-las para funcionar em conjunto. Até 

porque as três noções são intercambiáveis, haja vista que o espaço é parte integrante 

tanto da história quanto da literatura: não pode haver história sem espaço tanto quanto 

não pode existir literatura sem espaço.  

Nossos aportes teóricos, em grande medida oriundos de autores franceses, 

formam nossa tentativa de pensar em conjunto as categorias de história, literatura e 

espaço. A análise da construção simbólica do engenho no “ciclo da cana de açúcar” do 

romancista José Lins do Rego, nosso principal objetivo, será o elemento que tentará 

articular história, espaço e literatura ao longo de toda nossa dissertação. O que sairá 

dessa articulação, nem sempre bem vista por muitos historiadores? Tal é o nosso 

desafio, e de muitos outros historiadores. 
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COMUNISTAS E ANTICOMUNISTAS: ENTRE EMBATES E 

REPRESENTAÇÕES NO RIO GRANDE DO NORTE (1935 - 1945) 
 

Edmilson Bezerra da Silva1 

RESUMO: O trabalho objetiva analisar os embates e as representações construídas 

entre comunistas e anticomunistas no Rio Grande do Norte, em 1935. Este foi um 

momento conturbado na política nacional e, em especial, na cidade de Natal, principal 

palco da Insurreição Comunista de 1935, e por consequência de uma intensa campanha 

anticomunista desencadeada principalmente pela Igreja Católica. Para efetivação da 

pesquisa consultamos em jornais do período, principalmente, em A Ordem, pertencente 

à Igreja Católica e também na produção historiográfica e das Ciências Sociais, sobre o 

período.  
 

Palavras chave: Política, Anticomunismo, Rio Grande do Norte. 

 

O LEVANTE COMUNISTA DE 1935 EM NATAL 

No dia 16 de março de 1935, o interventor Mário Câmara enviou uma carta ao 

ministro da Guerra, Góis Monteiro denunciando a existência de um plano para um 

levante que seria deflagrado no estado. Denunciava também a presença do capitão 

Otacílio Alves, do 29º Batalhão de Caçadores, sediado no Recife, o qual seria o elo 

entre Natal e a capital pernambucana. O capitão Otacílio tinha participado ativamente 

do processo revolucionário e tornou-se posteriormente um elemento de destaque na 

insurreição em Pernambuco. 

A vinda do capitão a Natal pode ser considerada como início da 

preparação para o levante do 21º BC – que estava sendo articulado em 

outros quartéis do nordeste, (...) E em segundo lugar, é provável que o 

interventor procurasse envolver o 21º BC, que lhe era declaradamente 

hostil com denúncias de tentativa de golpe. (COSTA, 1995, p. 46-47).  

A partir de 1933, com a abertura política, devido à convocação das eleições para 

a Constituinte, os trabalhos do PCB no estado Potiguar se intensificaram, culminando 

com a I Conferência Estadual Comunista, realizada em abril de 1935, em Natal. Na 
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ocasião, foi formalmente eleita sua primeira direção, constituída pelos membros 

comunistas José Praxedes, Aristides Galvão, Francisco Moreira e Lauro Lago. As ações 

do PCB estavam direcionadas para três focos. O primeiro para o movimento operário, 

que em Natal controlava a direção dos dois maiores sindicatos2 do estado, o dos 

estivadores e o dos salineiros de Mossoró, além do sindicato dos sapateiros; o segundo 

para o movimento camponês no Vale do Açu e em Areia Branca; o terceiro para a área 

militar, tendo como membros do partido os sargentos Quintino Clementino de Barros e 

Eliziel Diniz Henriques e o cabo Giocondo Dias.3 

Nesse processo conturbado “o crescimento da influência comunista se fez sentir 

por meio da eclosão de uma série de greves, que afetaram as principais capitais 

brasileiras”. (MOTTA, 2002, p. 179). Diversas categorias de trabalhadores cruzaram os 

braços, entre elas: ferroviários, marítimos, telegrafistas, bancários, padeiros, 

funcionários de cartórios, trabalhadores em transportes e eletricistas. 

Em Natal, no ano de 1935, além da direção de sindicatos como 

sapateiros, funcionários públicos, motoristas e estivadores, organiza 

poucos núcleos da ANL de abril a julho e inicia o trabalho de 

organização dentro do quartel do 21º BC, congregando 

fundamentalmente cabos e sargentos. Esse será um aspecto importante 

para compreender a insurreição em Natal, porque terá inicio no quartel 

e sob a direção de militantes comunistas que já atuavam. (COSTA, 

1995, p. 65).  

Uma dessas paralisações ocorreu na CIA Força e Luz Nordeste, onde foram 

mobilizadas forças policiais para conter o movimento, mas os militares apenas 

observaram os grevistas que ocuparam as instalações da companhia. Por esses motivos, 

o interventor era acusado pelos populistas de fazer vista grossa aos grevistas. 

Entretanto, o clima de intranquilidade e de violência que ocorreu no período 

eleitoral estava longe de chegar ao fim. O radicalismo político que deu o tom à 

                                                           
 

2
 Ao longo dos anos de 1930, foram surgindo vários sindicatos: Sindicato do Estivadores Natalenses, que 

depois veio a se chamar União Operária dos Estivadores; Sindicato dos Pedreiros de Natal; União Social 
Beneficente do Motoristas; Sindicato dos Ferroviários da Great Westrn; Sindicato dos Marceneiros e 
Pintores de Natal; União Sindical da Prefeitura de Natal; Sindicato dos Trabalhadores das Docas do 
Porto, este sindicato surge em oposição ao dos Estivadores; Sindicato dos Pintores; Sindicato dos 
Professores Norte-Riograndense e Centro Operário Natalense. (COSTA, 1995, p. 57) 
3
 Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/memoria/1935/livros/70anos_depois/05_ivis_bezerra_insurreicao_1935.htm 

http://www.dhnet.org.br/memoria/1935/livros/70anos_depois/05_ivis_bezerra_insurreicao_1935.htm
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campanha eleitoral continuou a existir. A falta de diálogo e a utilização da máquina 

pública para coagir e perseguir os adversários continuavam a existir, desta vez nas mãos 

dos perseguidos de “ontem”, os populistas. 

Assim, no dia 23 de novembro de 1935, um sábado, quando quase toda a 

oficialidade já havia retornado para suas casas, deixando apenas dois tenentes a cargo 

do 21º Batalhão de Caçadores de Natal, a Insurreição Comunista foi deflagrada na 

capital do Rio Grande do Norte. Pouco depois das sete horas da noite, as sentinelas de 

guarda notaram estranha movimentação no pátio, que se repete novamente às sete e 

meia, mas, dessa vez, feita por soldados armados, que se aproximam do oficial do dia. 

Três desses elementos, o sargento Quintino Clementino de Barros, membro da direção 

do PCB e futuro sucessor de Prestes como seu secretário geral, o cabo Giocondo Dias e 

o soldado Raimundo Lima, dão voz de prisão aos oficiais de dia, “em nome do capitão 

Luiz Carlos Prestes”. Não oferecendo resistência, os oficiais foram recolhidos ao xadrez 

improvisado, enquanto os revoltosos ocupavam posições estratégicas no quartel. 

(COSTA, 1995, p. 85-86). Os militares comunistas promoveram a tomada da guarnição 

do 21º Batalhão de Caçadores de Natal. 

Com o quartel dominado, são disparados tiros para o alto e anunciado toque de 

recolher, dando sinal ao início da revolta. Os soldados que chegavam eram instruídos a 

se fardarem e se armarem, enquanto civis envolvidos no movimento recebiam a mesma 

instrução. Organizados, começam os deslocamentos de tropas para pontos estratégicos 

da cidade, como a residência do governador, o palácio do governo, a central de energia 

elétrica, a estação ferroviária, as centrais telefônica e telegráfica e o aeroporto. Além 

disso, marchas são organizadas para prender os oficiais e autoridades em suas próprias 

residências. Houve uma tentativa de prisão do interventor Rafael Fernandes, mas este 

conseguiu abrigar-se na residência do cônsul italiano Guilherme Letiere. (MEDEIROS 

FILHO, 1980, p. 15). 
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Figura 3 - Fachada do quartel da polícia militar depois do ataque das tropas rebeldes. Imagem 

retirada do livro Homero Costa 

 

O chefe de polícia, João Medeiros Filho, dirige-se ao Teatro Carlos Gomes, onde 

acontecia solenidade com personalidades do governo; dentre elas, o próprio governador 

Rafael Fernandes, com a intenção de se informar da situação. Não obtendo resposta, 

desloca-se pela cidade procurando informar-se do acontecido, até que um sargento, 

Amaro Pereira, sugere que ele vá ao 21º BC onde poderiam obter respostas. Chegando 

lá, é imediatamente preso e recolhido ao xadrez. 

No teatro, os primeiros tiros foram ouvidos em meio à solenidade, provocando 

natural alvoroço e a retirada dos comandantes militares Otaviano Pinto Soares, do 21º 

BC e major Luiz Júlio, da PM e de parte da plateia. Reiniciada a cerimônia, com a 

intensificação do tiroteio, aumentou o pânico e efetuou-se a dispersão dos assistentes, 

inclusive das autoridades. O governador, acompanhado do secretário geral e do ajudante 

de ordens, dirigiu-se à Inspetoria de Polícia e como os tiros já estivessem sendo 

disparados na praça Augusto Severo, optaram por solicitar abrigo na residência do 

comerciante Xavier de Miranda, na avenida Duque de Caxias, onde passaram a noite e 

aguardaram contatos com informações mais precisas. No mesmo momento, o prefeito 

Gentil Ferreira, o presidente da Assembleia Legislativa, monsenhor João da Mata Paiva, 

o chefe de gabinete do governador, bacharel Paulo Pinheiro de Viveiros e o diretor do 
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jornal oficial A República, bacharel e jornalista Edgar Barbosa, refugiou-se “na 

residência do comerciante Amador Lamas, irmão do cônsul honorário do Chile, 

comerciante Carlos Lamas, também na Ribeira”. (COSTA, 1995, p. 87-88). 

Enquanto isso acorreu ao 21º BC algumas dezenas de operários, principalmente 

estivadores e sapateiros e antigos guardas civis que ao chegarem lá receberam 

fardamento do exército, armas e munição. Com o controle total do quartel e seu 

contingente acrescido de grande número de civis, os rebeldes trataram de dominar a 

capital, sendo formadas diversas patrulhas com a finalidade de ocupar os pontos 

estratégicos: o palácio do governo, a residência do governador, o Banco do Brasil, a 

sede da polícia civil, a Companhia Força e Luz, o telégrafo, a companhia telefônica, o 

cais do porto e a estação ferroviária. A seguir, foram formados dois destacamentos, 

sendo o primeiro para assumir o controle da Casa de Detenção, o que foi feito sem 

nenhuma resistência, tendo a guarda se retirado pelos fundos, o segundo dirigiu-se ao 

Esquadrão de Cavalaria onde após breve tiroteio durante a noite, seus defensores 

comandados pelo tenente Severino Raul Gadelha e em desvantagem, retiraram-se 

através das dunas. 

 A maioria dos opositores já encontravam-se presos, escondidos ou em fuga, a 

marcha dos revoltosos do 21º BC continua por toda a cidade. O único foco de 

resistência que a cidade ainda oferece é o quartel de polícia militar. Os soldados que lá 

chegam dão voz de prisão aos ocupantes do quartel, que retrucam abrindo fogo aos 

insurgentes. Dessa forma, começa o tiroteio que dura 17 horas, até o completo 

esgotamento da munição das forças policiais. A cadeia pública também é atacada e dela 

são soltos 68 presos, que são armados e aderem à revolução. O cartório da cidade 

também é incendiado, bancos e distribuidoras de gêneros alimentícios são saqueados e 

carros são confiscados para uso do movimento revolucionário. Os rebelados invadiram 

a tipografia do jornal “A Ordem” e publicaram um jornal denominado “A Liberdade”, 

em que propagavam as ideias comunistas. 

Findada toda a resistência, e finalmente tomado o controle da cidade, na noite do 

dia 24 de novembro, as tropas do 21º BC se deslocam para o interior, organizando-se 

em três colunas principais: uma indo em direção a Mossoró, outra seguindo a estrada de 

ferro até a cidade de Nova Cruz e a terceira indo na direção de Goianinha. Os revoltosos 

conseguem facilmente ocupar as cidades de Ceará Mirim, Baixa Verde, Nova Cruz, 

Panelas, Serra Caiada, São José do Mipibu, Arês, Goianinha, dentre outras. Mais da 

metade dos municípios do estado estavam em mãos dos revoltosos. Parecia que o 
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movimento seria vitorioso no estado, mesmo tendo conhecimento que o levante de 

Recife fracassou e que tropas legalistas estiveram em movimentação para reprimirem o 

evento. 

Após uma intensa batalha os revoltosos já não dispunham de munições, 

acarretando na fragmentação dos revolucionários. O movimento já não contava com 

forças, no interior os rebeldes foram derrotados por uma ação conjugada que envolveu a 

Polícia Militar do vizinho Estado da Paraíba e um “exército” de jagunços mobilizados 

por Dinarte Mariz e lideranças do Seridó como padre Walfredo Gurgel, à época pároco 

em Acari. 

Com a derrota militar, os revoltosos resolvem se reagrupar no município de 

Santa Cruz onde, após analisarem sua situação e se informarem dos últimos 

movimentos de tropas de vários estados para a supressão da revolta, não encontram 

solução que não seja a fuga. Dessa forma, o movimento se desbarata de forma 

desorganizada, com seus integrantes seguindo rumos diferentes. 

Enquanto isso, chegou ao conhecimento do comando militar notícias de que 

após a rendição do 29 BC, tropas do 20 BC de Maceió e do 22 BC de João Pessoa se 

dirigiam rapidamente para Natal. 

A derrota do levante abriu as portas para uma radical perseguição aos 

adversários do Governador Rafael Fernandes, que passaram também a 

serem vistos com inimigos do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo, o 

Partido Popular saiu bastante fortalecido do episódio, pois deixou a 

posição de oposicionista, pelo menos em nível estadual e passou a ser 

considerado um fiel aliado do governo federal. (PEREIRA, 2005, p. 

52). 

O governo Rafael Fernandes, que começara fraco e hesitante, saiu do episódio 

fortalecido e com o respaldo do governo federal. Com o objetivo de eliminar a oposição 

na política local, iniciou uma radical perseguição aos seus adversários. Naquele 

momento, o cafeísmo voltava a ser denominado de “comunista”. Na verdade, a 

acusação foi que eles pertenciam ou seriam simpatizante do partido comunista, essa 

manobra passou a ser utilizada como uma forma de esmagar toda a oposição em nível 

estadual. É ilustrativo o caso do Cel. Baltazar Meireles, que promoveu o levante em 

Apodi, como parte de um plano para impedir a posse de Rafael Fernandes, 

transformando essa manifestação em uma ação comunista.  
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“CAMPANHA ANTICOMUNISTA” 

O combate aos comunistas foi sendo gestada até 1945. A convocação, pela 

Igreja Católica da juventude se tornou um marco na campanha anticomunista em várias 

cidades do estado do Rio Grande do Norte, e no interior, a agitação era manifestada por 

meio de conferências, palestras que informavam como e qual era a função do partido 

comunista.  

Esses eventos estavam indo de encontro à articulação dos comunistas, que 

organizavam suas manifestações, “e particularmente em Natal, a rearticulação do 

Partido Comunista promovendo comícios quase diariamente, contava com a palavra de 

Luiz Maranhão em defesa da liberdade do homem e mulher como única possibilidade 

de realização humana”. (GÓES, 1999. p. 73-74). 

 A Igreja no Rio Grande do Norte passou a se dedicar à criação de frentes 

anticomunistas   

fazendo éco à voz destemida e arrojada cearense, os congregados 

marianos desta capital vão realizar, domingo, na sede da Federação 

Mariana, ás 8 horas da manhã, vibrante sessão cívica, quando será 

solenemente hipotecada a solidariedade dos mesmos á oportuna 

campanha nacionalista e cristã. Segundo estamos informados, os 

nossos estudantes católicos já estão se movimentando no sentido de, 

por meio de um entusiástico manifesto, também se definirem na sua 

repulsa ao comunismo.
4
 

Entre essa movimentação de cunho político tínhamos a participação e 

envolvimento da Igreja Católica que matinha uma política de perseguição aos ideais 

comunistas. Para isso, o clérigo natalense agia junto às igrejas das regiões do Seridó e 

do Oeste Potiguar.  

A Semana de Ação Católica é um exemplo de organização e combate aos 

comunistas potiguares. A igreja organizava, em datas comemorativas, como na festa da 

“Ação Católica da Diocese de Natal que comemora de maneira mais expressiva e 

oportuna a festa de Cristo Rei, que promovendo, sob os auspícios e com a aprovação do 

exmo. sr. Bispo diocesano, a SEMANA DE AÇÂO CATOLICA”.5 Além da festa 

religiosa era pregada a “educação” social junto aos fies, que recebiam recomendações 
                                                           
 

4
 A Ordem, Natal, p. 1, 26 Julho de 1945. 

5
 A Ordem, Natal, p. 1, 20 outubro de 1945. 
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pela Ação Católica de não aderirem aos ideais comunistas. Os religiosos indagavam que 

as suas funções, da Igreja Católica era “cristianizar o mundo moderno, nos centros 

civilizados, estinguindo as chagas do comunismo, do liberalismo, dos totalitarismos de 

todos os matizes”, e que o objetivo era fazer com que “a família voltará a santificar-se”.6 

A perseguição aos comunistas no Rio Grande do Norte foi ferrenha, de várias 

formas tentou-se derrubar a movimentação comunista no Estado. A igreja formulou 

toda uma estrutura de articulação para evitar que o Partido Comunista ganhasse apreço 

junto à população e essa se rendesse à causa comunista. Foram criados vários 

movimentos, principalmente com a convocação e participação da juventude nas 

campanhas anticomunistas.  

A Igreja identificava para a população os possíveis comunistas, que nas cidades 

do interior eram apresentados como manipuladores, pois os comunistas ateus, como 

eram nomeados, segundo as notícias, queriam tomar o poder, e para isso, faziam falsas 

promessas as pessoas, mostrando que  

eles percorriam os municípios procurando ex-participantes da 

Insurreição Comunista de 1935, para improvisarem os comitês. Nas 

reuniões, apresentavam um quadro de reivindicações: vacinar o povo, 

fundar escolas, combater a carestia, dentre outras. Tais reivindicações 

eram consideradas, pelos católicos anticomunistas. (LIMA, 2010, p. 

87). 

Mas, a Ação Católica mostrava sua força divulgando diariamente notícias de 

adesões e adeptos ao movimento anticomunista de vários locais do Estado, a 

movimentação era grande, devido à força que os comunistas estavam ganhando no 

interior do Rio Grande do Norte. A articulação contra os inimigos era definida pela 

igreja como sendo, 

uma distinção entre ação católica e ação missionária, A ação 

missionaria destina-se aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, 

ainda não escutarem a mensagem evangélica. Enquanto a ação 

católica age sobre as sociedades já civilizadas, mas que perderam em 

maior ou menor grau a sua fidelidade cristã. [...] O trabalho com o 

civilizado, com aquele que desertou pelo requinte das perversões, ou 

que foi criado em ambiente anemicos do sangue de Cristo é tal vez 

                                                           
 

6
 Id. Ibid. 
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mais delicado. Certo é que tanto uma cousa como outra atividade 

reclamam profunda capacidade de apostolado e podem fazer 

prodigios, como ja têm feito.
7
 

O PSD estava diretamente engajado com a luta anticomunista da igreja e apoiava 

este, de forma explícita, em uma manchete publicada na A Ordem na qual mostra o 

discurso do general Eurico Gaspar Dutra afirmando o apoio da Igreja ao partido, 

político como por sua vez, o apoio do partido à Igreja. Vejamos: 

A cooperação da Igreja felizmente não lhe falta; como também á 

nossa campanha. Porque dentro do espiritual e eficiente apoio da 

Igreja legitimamente interessada na obra comum de democratização 

do mundo, vamos encontrar os elementos capazes de preservarem o 

individuo, a familia e a sociedade, dos males que as ameaças, oriundos 

de ideologias extremadas que repugnam á razão natural e anulam a 

personalidade e afastam dos caminhos do homem a esperança de bem 

estar social, que é, afinal, o nobre objetivo da luta pela guarida da 

doutrina evangélica de Cristo [...].
8
  

Muitas cidades aderiam às ideias da Igreja Católica contra o comunismo, 

principalmente no interior, causando um efeito cascata de adeptos no combate ao 

comunismo, partindo do litoral para as cidades do interior do Rio Grande do Norte. No 

decorrer dos meses de março a dezembro, mostrava-se que nas cidades de Macaíba, 

Goianinha, Santa Cruz, Currais Novos, Parelhas, Caicó, Mossoró entre outras, ia-se 

mostrando apoio contra os comunistas. 

Em Mossoró “a UDN também tinha força na região Oeste, onde Mossoró era a 

principal cidade, e nela ascendia como grupo político a família Rosado. Porém, o reduto 

udenista incluía também o chamado Alto-Oeste, com cidades como, por exemplo, 

Martins, Paus dos Ferros, Port’alegre” (LIMA, 2011. p. 55), explicando-se a pouca 

votação comunista na região Oeste Potiguar.  

As forças desses partidos no interior eram muito grandes, principalmente 

comandados por famílias9 influentes que mantinham o controle das regiões onde 

                                                           
 

7
  A Ordem, p. 1, 20 outubro de 1945. 

8
 A Ordem, Natal, p. 4, 30 Agosto de 1945 

9
 No alto Oeste tinha a família Rosado muito influente na política e na vida social da população local. A 

história dos Rosados começa com o farmacêutico Jerônimo Rosado (1861-1930) teve 21 filhos e passou 
a nominá-los com numerais ordinais em latim e em francês. Foi membro da Intendência de Mossoró no 
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atuavam, encontrando resistência de adesão ao movimento comunista. À medida que se 

aproximava o dia da votação os ânimos dos católicos iam se agitando. Segue um 

exemplo dessa exaltação:  

A pele está seca, entumescida, afogueda, quente; o coração 

descompassado, a pulação alterada, a circulação embaraçada, o peito 

ofegante, a respiração difícil, o corpo inquiéto, o organismo 

combalido – laxo ou convulso -, anormal. Há febre e moléstia grave, 

pois, os sintomas o dizem, ninguém se engana. As toxinas se 

expandem, envenenem, enfraquecem, perturbam, desarticulam – e o 

desenlace portal, se os LEUCOCITOS salvadores não chegam a 

tempo e suficientemente, através dos vasos, e ocupam os gânglios, 

cercam e isolam, inutilizam e expulsam o maléfico introdutor, o 

virulento bacilo, o micróbio destruidor!
10

 

Para frear a popularidade dos comunistas a Igreja propôs aos católicos votarem 

em candidatos que fossem de confiança dela, indicados pela Liga Eleitoral Católica 

(LEC), fundada em 17 de agosto de 1945, com a função de “alistar, de acordo com a lei 

de eleitores e indicar aos católicos os partidos e candidatos dignos dos seus sufrágios”. 

Para receber indicação os candidatos tinham de responder a um questionário enviado 

pela liga.11  

                                                                                                                                                                          
 

período de 1908-1910 e de 1920-1922 e Presidente da Intendência entre 1917 e 1919. Atuou em 
atividades de mineração, desenvolvendo a extração e exportação de gesso, empreendimento levado à 
frente pelos filhos, que atingiu o apogeu nas décadas de 1940 e 1950. Alguns dos filhos enveredaram 
pela política. Antes da campanha de 1945, o líder do grupo era Aldo Raposo, que ocupou a Secretaria 
Geral do Estado, durante grande parte da gestão de Rafael Fernandes (1935-1943). Aldo Fernandes foi 
casado com duas das filhas de Jerônimo Rosado. Primeiro com Onzième Rosado, que faleceu, depois 
com Sétima Rosado. Em 1945, alguns dos irmãos Rosado, principalmente Dix-Sept e Dix-Huit, se 
engajaram na campanha do Brigadeiro e, em 1946, Dix-Huit foi eleito deputado estadual. Em 1948, Dix-
Sept foi eleito Prefeito de Mossoró e, em 1950, governador do estado. FELIPE, 2001. apud LIMA, p. 55. 
10

 Foice e martelo. A Ordem, Natal, p. 9, 15 Agosto de 1945. 
11

 Era por essa denominação que a igreja definia-se como sociedade democrática, dessa forma fazia a 
orientação para a escolha dos partidos políticos que são: Partido Republicano Progressista: Ezequiel 
Fonseca, Raimundo Macedo, Aberlado Calafange, Maltez Fernandes e Reginaldo Fernandes. Partido 
Social Democrata: Mons. Walfredo Gurgel, José Varela, Paulo Camaro, Vicente Mota Neto e General 
Antônio Fernandes Dantas. União Democrata Nacional: Dinarte Mariz, José Augusto, José Ferreira de 
Souza, Mons. João da Mata Paiva, Joselin Vilar, Aluísio Alves e Mariano Coelho. Partido Trabalhista: 
Carlos Serrano e José Aurino da Rocha. Para presidente o General Eurico Gaspar Dutra e o Major 
Brigadeiro Eduardo Gomes são os que são indicados para os eleitores votarem e que de maneira alguma 
se pode votar nos candidatos do partido comunista. A L.E.C. orienta o eleitorado católico, Indicação 
provisória dos candidatos pelo Rio G. Norte – Os católicos não podem votar no candidato comunista, A 
ordem, Natal, p. 1, 26 Novembro de 1945. 
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Em 2 de dezembro de 1945 ocorreram as eleições, com muita euforia por parte 

dos eleitores.  

Após o início da apuração, a surpresa tomou conta dos natalenses conservadores, 

os candidatos dos partidos PSD e UDN faziam a maioria no interior, no entanto, em 

Natal o candidato do PCB, Yêddo Fiuza, obtinha a maioria dos votos.12  

Mas, o que a Igreja não contava em seu discurso no jornal, era que entre os anos 

de 1942 a 1945, o Partido Comunista do Brasil tinha alavancado um grande crescimento 

que se refletiu no processo eleitoral de 1945. 

O Partido Comunista do Brasil ganhou terreno após a eleição de 1945, 

aproveitando as dificuldades que a população estava passando para angariar adeptos, 

tendo naquele ano ganhado confiança de uma boa parte dos brasileiros. Contudo, dois 

anos depois, sob o contexto de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e da 

vinculação do PCB com o Partido Comunista Soviético, os mandatos dos eleitos em 

1945 e 1946 foram cansados e   partido extinto. Aos católicos conservadores restou um 

espaço de atuação ainda mais amplo de atuação política. 

CONCLUSÃO 

As transformações ocorridas no Rio Grande do Norte, ao longo das décadas de 

1930 e de 1940, foram significativas, sobretudo em seus aspectos políticos. As disputas 

políticas foram acirradas e violentas nos primeiros anos da década de 1930. O levante 

comunista de 1935, desencadeado em Natal, contou com a participação de militares e de 

civis. As perseguições políticas foram inúmeras, mesmo contra quem não era comunista 

e a partir daí iniciou-se um processo de gestação de um imaginário anticomunista, 

principalmente pela Igreja católica. Nesse sentido, foram sendo construídas, com base 

no medo, determinadas imagens sobre os comunistas que se perpetuaram ao longo da 

história brasileira. 

À prisão dos principais envolvidos no movimento, ao longo do Estado Novo, 

correspondeu a intensificação de palestras nas escolas e nos espaços públicos contra os 

comunistas. Em meados de 1940, ocorreu uma profunda modificação política na 

                                                           
 

12
 A apuração das 44 urnas em Natal foram os seguintes: Iêdo Fiuza 5.222 votos; General Eurico Dutra 

5.102 votos; Brigadeiro Eduardo Gomes 3.367 votos. Votação no Estado do Rio G. Norte em andamento 
a apuração no interior: General Eurico Dutra 47.705 votos; Brigadeiro Eduardo Gomes 41.343 votos; 
Iêdo Fiuza 6.201 votos. 
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sociedade brasileira com o processo de redemocratização, iniciado em 1945. As eleições 

ocorridas naquele ano possibilitaram a participação dos comunistas no processo 

eleitoral, com a vitória de vários deles. Toda a representação propagada sobre os 

comunistas em 1945 não foi suficiente para convencer as pessoas de que o comunismo 

era uma prática de perversidade. Fato que no levante de 1935 surtiu efeito. 
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UM CENTRO COMERCIAL A ALTURA DO “PROGRESSO” DA CIDADE 

(JACOBINA – BA - 1955-1960). 
 

Edson Silva*
  

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a descrição que o jornal Vanguarda 

estabeleceu sobre a oferta de novos serviços e espaços de consumo e lazer na cidade de 

Jacobina. O Vanguarda veiculava, em artigos, que os negociantes da cidade investiam 

na oferta de produtos e serviços, relacionando estas novidades comerciais a um estágio 

vivenciado de “progresso” da cidade. Nesse sentido, em primeiro momento, 

apresentamos o periódico, situando enquanto meio de expressão dos segmentos 

abastados da cidade, em seguida examinamos alguns artigos que tratavam das 

inovações comerciais, como o advento de serviços médicos, refinadas lojas e salas de 

cinema.  
 

Palavras-chave: imprensa; comércio; consumo; progresso; cidade. 

 

Introdução 

O objetivo deste artigo é analisar a descrição que o jornal Vanguarda
1
 

estabeleceu sobre a oferta de novos serviços e espaços de consumo e lazer na cidade de 

Jacobina.
2
 O Vanguarda veiculava, em artigos, que os negociantes da cidade investiam 

na oferta de produtos e serviços, relacionando estas novidades comerciais a um estágio 

vivenciado de “progresso” da cidade. Dessa forma, apresentava Jacobina como um 

centro urbano de consumo e lazer diversificado.
3
 

                                                           
 

* Graduado em História pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB - CAMPUS IV. Mestrando em 
História pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Bolsista Demanda Social da CAPES. 
Email: edisomsilva@gmail.com 
1
 O referido jornal foi digitalizado dos anos de 1955 a 1960 pelo Núcleo de Estudos de Cultura e Cidade - 

NECC da UNEB-DCH-IV e encontra-se disponível em formato de mídia de DVD. (Org:) MENEZES, Adriano; 
OLIVEIRA, Valter de. In: Acervos Digitalizados da Microrregião de Jacobina. Uneb: Jacobina, 2010. 
2
 Jacobina é uma cidade baiana localizada na região centro-norte do Estado e distante 330 km da capital 

Salvador.  Foi emancipada como cidade pela Lei provincial n.º 2.049, de 28 de julho de 1880, com o 
nome de "Agrícola Cidade de Santo Antônio de Jacobina”. Atualmente a cidade é polo da microrregião, 
destaca-se na sua produção econômica pela mineração, comércio, pequenas indústrias e centro de 
serviços. 
3
 O trabalho foi fruto da pesquisa desenvolvida por meio da bolsa de Iniciação Científica do PICIN-UNEB 

2011-2012, vinculado ao projeto Imagem, discurso e cidade, sob orientação do prof°. Dr. Washington 
Drummond.  O texto é uma versão modificada do segundo capítulo da monografia de conclusão de 
curso apresentada em 2012 no Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia 
- UNEB - Campus IV. 
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O periódico foi criado em 13 de agosto de 1949 na cidade de Feira de Santana, 

era então propriedade dos Irmãos Mota Ltda. O jornal tinha como redatores Floriano 

Mota e Demócrito Soares, definia-se como “semanário apolítico, noticioso e literário”. 

Depois, foi transferido para a cidade de Jacobina em 1955. No sexto ano de atividade, 

na edição de número 289, o Vanguarda continuou a ser editado semanalmente nesta 

cidade até 1960.  

O jornal possuía uma periodicidade semanal, sendo composto por quatro 

páginas. Em suas colunas encontramos publicações de artigos, notícias da cidade de 

Jacobina, política estadual e nacional, coluna social, publicidades do comércio local e 

da região, notas e editais da Prefeitura de Jacobina e do Poder Judiciário, além de 

colunas assinadas por escritores locais. 

Acerca da produção jornalística Ciro Marcondes Filho afirma que: 

Criar jornais é encontrar uma forma de elevar a uma alta potência o 

interesse que têm indivíduos e grupos em afirmar publicamente suas 

opiniões e informações. É uma maneira de se dar eco às posições 

pessoais, de classe ou de nações através de um complexo industrial-

tecnológico, que além de preservar uma suposta impessoalidade, 

afirma-se, pelo seu poder e soberania, como “verdade”. 
4
 

Deste modo, a partir desse pressuposto situamos o jornal Vanguarda como o 

meio através do qual a elite social e política jacobinense expressavam seus interesses, 

suas opiniões e informações sobre a cidade, como esta devia ser ordenada e apresentada 

para as demais da região.
5
  

Ainda de acordo com Marcondes Filho: 

O jornalismo, via de regra, atua junto com grandes forças econômicas 

e sociais: um conglomerado jornalístico raramente fala sozinho. Ele é 

ao mesmo tempo a voz de outros conglomerados econômicos ou 

grupos políticos que querem dar às suas opiniões subjetivas e 

particularistas o foro de objetividade. 
6
  

                                                           
 

4
 MARCONDES FILHO, 1986. p.11. 

5
 Na seção de anúncios e indicador profissional encontramos publicidades de estabelecimentos 

comerciais de cidades próximas, como Miguel Calmon, Mundo Novo e Saúde. O que indica que o jornal 
tinha uma projeção regional. 
6
 Idem, 1986.p.11. 



 

  531 

 

O fato de um grupo possuir um jornal, denunciar fatos políticos, econômicos e 

sociais, de funcionar como meio de publicidades de mercadorias (informação e opinião, 

produtos e serviços) e de apresentar-se de maneira pretensamente objetiva, este não está 

só, representa também a visão dos financiadores da publicação, grupos econômicos e 

políticos, pois o que é publicado atende o interesse direto dos patrocinadores. 

Os meios que os diretores do Vanguarda encontrou para financiar a publicação e 

mantê-la em circulação em Jacobina, além das assinaturas, foi a partir dos anúncios do 

comércio da cidade e da região, das colunas assinadas e das notas oficiais da prefeitura 

e do Poder Judiciário.Tinha como financiadores comerciantes e representantes do poder 

público, membros das elites da cidade. Assim, entendemos que o jornal veiculava os 

interesses do segmento social abastado da cidade e do grupo político no poder. 

Neste sentido, consideramos o jornal Vanguarda como veículo de disseminação 

discursiva das elites da urbe. Identificamos que a sua presença em Jacobina, também 

estava relacionada com crença em seu desenvolvimento, e o repúdio da terrível 

“estagnação” que assombrava as elites locais. Isso é o que transparece quando nos 

deparamos com o artigo publicado na primeira página do jornal em 1956, onde os 

editores indicam as transformações urbanas, relacionando a condição de possuir um 

empreendimento jornalístico, o oferecimento de um curso pedagógico no ginásio local, 

as obras de urbanização e as inovações do comércio, como elementos que 

representavam o “progresso” da cidade.  

Depois de alguns anos de decadência e de outros tantos de estagnação, 

Jacobina retomou – de dois anos para cá – o caminho do soerguimento 

e do progresso. 

 

Confrontando-se a sua situação de há dois anos passados com a atual, 

verificou-se uma notável modificação em prol do seu 

desenvolvimento material, social e cultural. Ai estão, para confirmar 

essa nossa assertiva, o seu Ginásio com o curso pedagógico, 

funcionando desde abril de 1954; o seu jornal em circulação, servindo-

lhe de porta-voz das aspirações; (...) 
7
 [grifo nosso] 

                                                           
 

7
 Vanguarda, 1956. N° 330, 11/02/1956. 
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Para os redatores do Vanguarda, ter em circulação na cidade um jornal 

significava dotá-la com mais um símbolo de “progresso”. Neste sentido, delineamos 

melhor o ideal de cidade apresentado pelo periódico, entendido aqui como principal 

porta-voz das elites, servindo como meio de denúncia das mazelas urbanas, luta pelos 

seus direitos e suporte de expressão de anseios e projetos. 

Dessa forma, analisamos como os redatores do jornal apresentavam a expansão 

do comércio local através dos textos publicados que informavam da inauguração de 

novos empreendimentos e ofertas de serviços; examinando a descrição de alguns artigos 

das novidades que o comércio local tinha a oferecer aos consumidores da cidade de 

Jacobina e região, como o advento de serviços médicos, refinadas lojas e novas salas de 

cinema.
8
  

Feita estas considerações iniciais de apresentação do período o Vanguarda, 

expusemos os trabalhos de Erika Rappaport e Alexandra Keller, que nos serviram de 

inspiração em termos teóricos e metodológicos. Keller estudou os primeiros catálogos 

de venda por correspondência publicada entre 1899 e 1906 nos Estados Unidos. A 

análise desenvolvida pela citada autora considerou que os catálogos de venda por 

correspondência serviram como meio de promoção do desejo de consumo na 

modernidade comparado ao cinema. No entanto, ao contrário do cinema, os catálogos 

foram ícone propriamente americano. Dessa forma, os catálogos de venda por 

correspondências levavam do mundo urbano, as mercadorias encontradas nas lojas de 

departamentos, para o campo. Assim, inseriam na vida privada dos domicílios rurais as 

atividades consideradas como públicas; através da representação das mercadorias nos 

suportes impressos fomentavam o desejo de consumo. 
9
 

Erika Rappaport investigou a cobertura que a imprensa de Londres no início do 

século XX fez sobre a inauguração e divulgação da loja de departamentos de Gordon 

Selfridge, no West End. A partir das publicidades e artigos veiculados na imprensa 

lodrina sobre a inauguração e a configuração da nova loja, constatou que os jornais 

cumpriram um papel central promoção do dono, da loja e das mulheres enquanto 

consumidores, e de Londres como metrópole comercial. A mídia imprensa, dessa forma, 

                                                           
 

8
 Os artigos acerca das inaugurações apareciam sempre na primeira página do jornal, isto denota a 

importância dada pelos editores em evidenciar as inovações comercais da cidade. Posteriormente 
alguns desses novos estabelecimentos foram aparecer na secção de anúncios e no quadro de 
indicadores profissionais. 
9
 KELLER, 2004, p.185-214. 
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contribuiu para o sucesso da loja e a redefinição de uma nova cultura do consumo no 

West End; das compras e do lugar das mulheres no ambiente urbano, associando o 

consumo no espaço público ao prazer feminino.
10

 

O trabalho de ambas utilizaram como fonte os impressos (jornais e revistas), e 

apontam para a questão do papel da imprensa na construção de uma nova cultura urbana 

do consumo, assim entendem que os desejos dos consumidores foram mediados pelos 

textos veiculados através dos suportes impressos. Dessa forma, o modo como abordam 

os textos nos serviram de referências para analisar a descrição dos artigos do jornal 

Vanguarda acerca dos estabelecimentos comercias inaugurados da cidade; levou-nos a 

pensar também no papel da imprensa na construção de uma imagem de cidade em ritmo 

de “progresso”, sendo este associado à ampliação do comércio da cidade, a presença de 

espaços de serviços, consumo e lazer.  

Serviços médicos, refinadas lojas, salas de cinemas: sintomas de “progresso” da 

cidade. 

Em 1956 o jornal Vanguarda em um artigo de abertura na primeira página 

informava da “Inauguração do Novo Prédio e do Aparelho de Raios X do Dr. Carlos 

Daltro”, em seguida o texto. 
11

 

Foram solenemente inaugurados no dia 7 do fluente mês o prédio 

recém construído para sede do consultório do dr. Carlos Alberto Pires 

Daltro e o seu moderníssimo aparelho de Raio X. 

 

(....) foi inaugurado o aparelho de Raios X, há pouco adquirido pelo 

dr. Carlos Daltro, o qual é o do tipo mais moderno que existe no 

gênero. (....) 

 

Com a instalação do serviço de radiologia clinica nesta cidade, realiza 

o inteligente e progressista médico dr. Carlos Pires Daltro um 

                                                           
 

10
 RAPPAPORT, 2004.p.157-184. 

 
11

 Vanguarda N° 340, 21/04/1956.   
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importante melhoramento que vem beneficiar não somente a sua terra 

natal, como também a toda esta vasta região.
12

   

Os editores do jornal ao informarem da inauguração do novo consultório do 

médico Carlos Daltro e a oferta dos serviços de Raios-X, dão conta também da presença 

de representantes políticos, homens da imprensa, de pessoas que faziam parte da elite da 

cidade e do vigário que abençoou o novo prédio, no evento.  No entanto, apresentam 

com destaque singular para o equipamento tecnológico. Mescla de informação com 

publicidade, o anúncio do novo consultório com o serviço de radiologia, foi destacado 

com os adjetivos “moderníssimo” e “moderno” para qualificar o aparelho. Os termos 

aparecem na fonte para designar a inovação tecnológica e consequentemente o serviço 

médico a ele associado, de modo que utilizasse e ressalta a ideia de ser “moderno” 

como uma forma atrair ou seduzir o leitor ou paciente em potencial.  

Além disso, constituía-se em uma novidade para a cidade de Jacobina, que veio 

para desenvolver a sua disposição como centro comercial, pois o citado aparelho e 

serviço eram encontrados apenas nos grandes centros urbanos. De acordo com o 

periódico a benfeitoria veio para favorecer não somente a cidade, mas também a toda a 

região. Assim, o jornal projetava Jacobina além dos seus limites, colocando-a na 

posição da tão “sonhada” liderança comercial na região.  

Os editores do jornal também elogiavam a façanha do médico ao oferecer o 

serviço de radiologia na cidade, tratando como “inteligente e progressista”. Nesse 

sentido, uma cidade “progressista” como era enfatizado repetidas vezes pelo periódico, 

contava também com sujeitos com esse “espírito”, o médico Carlos Daltro, que oferecia 

à cidade um novo edifício em que localizava seu consultório e  instalou o “moderno” 

aparelho de Raios X.  Deste modo, ao mesmo que promovia a imagem da cidade em 

ritmo de progresso, os editores do Vanguarda enaltecia as elites enquanto promotoras 

desse processo. 

Em outra edição neste mesmo ano, o jornal ao informar novamente a oferta do 

aparelho radiológico, no consultório de outro médico, afirmava da fase de “progresso” 

que a cidade estaria passando: 

Com esse, eleva-se a três o número de Gabinetes Radiológicos 

atualmente existentes em nossa urbe, sendo que dois desses foram 

                                                           
 

12
 Idem.  
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instalados no primeiro semestre do ano. A emulação que se verifica 

entre os médicos locais é sinal evidente de que a fase de progresso por 

que presentemente passa a terra não é apenas material, mas também 

cientifica e cultural.
13

  

Em 1956 Jacobina passava a contar com três aparelhos de Raios X instalados em 

consultórios médicos e sua existência era tomado pelos editores do Vanguarda como 

sintomas de “progresso” da urbe, e mais uma vez localizamos os editores do jornal 

identificando os médicos como impulsionadores da fase de “progresso”.  

No texto aparece ainda a ideia de que o “progresso” era tanto material, como 

científico e cultural. Como entender a noção de “progresso” da cidade nestes termos? 

Entendemos que quanto ao aspecto material, tratava-se das obras de urbanização, da 

implantação dos melhoramentos urbanos e embelezamento. O científico estava 

relacionado à instalação de aparelhos de exames médicos nos consultórios e o cultural a 

existência de salas de cinemas e do jornal na cidade. Portanto, tanto as questões de 

inovações de infraestrutura urbana (abertura de avenidas, calçamentos de ruas) e do 

comércio como os serviços médicos de radiologia, as refinadas lojas e as salas de 

cinema eram vistos como responsáveis pela construção da imagem da cidade em ritmo 

de “progresso” descrita pelo jornal. 

A inauguração de um novo empreendimento comercial, a casa “A Musical”, de 

venda de aparelhos eletrônicos, de som e discos, foi descrito no jornal como um evento 

solene, imbricando política e desenvolvimento comercial. Com a presença de 

personagens da elite social e política, como era de praxe nestas ocasiões. 

Inaugurada a Casa “A Musical”  

Com a presença dos seus proprietários, de autoridades municipais e de 

várias pessoas da sociedade local, foi inaugurado, no último domingo, 

o novo estabelecimento comercial desta praça A MUSICAL, sito à rua 

Senador Pedro Lago n. 23. 

A MUSICAL destina-se à venda de vitrolas, pic-ups, discos, agulhas, 

aparelhos de rádio, aparelhos de uso doméstico etc. 

Além dos aparelhos elétricos acima enumerados, o freguês de A 

MUSICAL poderá ouvir ali uma boa música de autor preferido, num 

                                                           
 

13
 Vanguarda N° 351, 07/07/1956.  
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ambiente de requintado bom gosto, havendo para esse fim um 

reservado especial.  

Presidiu a solenidade de inauguração o Sr. Reinaldo Jacobina Vieira, 

presidente da Câmara Municipal, que se encontrava no exercício do 

cargo de Prefeito, o qual se congratulou com os proprietários do novel 

estabelecimento comercial. 
14

 

Novidades dessa espécie, ao que parece, sempre mereciam destaque no jornal. A 

descrição da nova loja feita por editores do Vanguarda nos provoca a pensar acerca de 

uma “fascinação” por aparelhos tecnológicos e por bens de consumo eletrônicos e 

eletrodomésticos, revelando certo deslumbramento pela presença e possibilidade do 

consumo de produtos dessa natureza por parte das elites. O ambiente da loja também é 

descrito como um espaço convidativo e sedutor, mas ao mesmo tempo restritivo, pois 

intimidaria algumas pessoas a entrar nela, assim, a imagem da loja descrita nos leva a 

considerar que selecionava um público determinado. Inferimos que o público 

consumidor era formado por pessoas da elite social da cidade, que tinha condições 

econômicas para adquirir e desfrutar dessas mercadorias.  

Pela apresentação do espaço interior do estabelecimento, podemos considerar a 

existência de uma atmosfera que estabelecia um envolvimento ou provocação dos 

sentidos dos clientes, como a audição, ouvir boa música do cantor preferido; a visão, 

clima de requintado bom gosto, provavelmente um espaço aprazível aos olhos, de 

ambiência agradável, que servia também como uma forma de produzir signos e objetos 

de diferenciação social.  

Neste sentido, as elites locais procuravam transformar os espaços comerciais em 

sua imagem e semelhança, ao avesso dos outros grupos sociais.
15

 Como nos alerta 

Walter Benjamin
16

, às criações dos espaços comerciais – galerias, lojas, - 

correspondiam às aparências dos espaços privados dos lares dos grupos sociais 

consumidores. A marca de refinamento da loja devia estar em consonância com a 

ambiência interior também das residências do público consumidor específico. 

                                                           
 

14
 Vanguarda, N° 362, 22 /07/1956. 

15
 Os editores do Vanguarda denunciavam com frequência os feirantes acusando-os de lesar os 

fregueses nas medidas e nos pesos dos produtos, e solicitava ao poder público municipal a reprimir. 
Assim, dispensava um tratamento diferenciado para com os comerciantes da feira livre. O jornal dessa 
forma definia também uma cartografia dos espaços de consumo na cidade. 
16

 BENJAMIN, 2009. p. 54.   
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Neste sentido, Erika Rappaport ao analisar os anúncios e artigos veiculados pela 

imprensa de Londres do início do século XX sobre a nova loja de departamentos de 

Gordon Selfridge e seu papel na instauração de uma nova cultura urbana de consumo 

associada ao prazer feminino, também considerou: 

“Desse modo, a Selfridge’s tornou-se um lar fora do lar, oferecendo a 

seus clientes espaço para o que antes eram consideradas formas 

privadas de socialização. Um jornalista relatou que as mulheres 

estavam até mesmo convidando suas amigas para festas formais em 

plenas compras”.(...) A amizade feminina, aqui, como “a família”, 

tornou-se um veículo para legitimar o consumo”. 
17

 

Neste estudo de Rappaport, a loja de Selfridge’s foi analisada como um 

ambiente organizado e ornamentado de maneira semelhante às formas privadas de 

habitação, tendo em vista ser um lar no espaço público; configuração assim 

desenvolvida para inserir a mulheres, antes reversadas aos ambientes domésticos, dentro 

do espaço urbano. 

Dessa maneira, estabelecimentos desse caráter quando inaugurados mereciam 

ser informados nas páginas do jornal, de modo a apresentar a cidade como um centro 

urbano de consumo diversificado e próspero, com uma elite que se sofisticava.  

Em forma de artigo também era anunciado em 1959 “A inauguração da Filial da 

Galeria dos Preços Baixos” 
18

. Assim, o jornal apresentava a nova loja e descrevia os 

seus produtos:  

A filial da GALERIA DOS PREÇOS BAIXOS acha-se luxuosamente 

instalada com grandes vitrinas para exposição dos artigos do seu ramo 

comercial, com balcões apropriados, farta iluminação fluorescente e 

dispõe de bastante espaço para a movimentação da sua freguesia.  

Ali se encontram à venda desde geladeiras, lambretas, máquinas de 

costura, aparelhos de rádio, bicicletas, aparelhos de cristal, joias, 

confecções, a relógios, brinquedos para crianças e inúmeros outros 

artigos.  

A filial da GALERIA DOS PREÇOS BAIXOS é, sem dúvida, um 

estabelecimento comercial à altura do atual progresso da nossa terra.
19
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Como podemos perceber na descrição, a existência de diversos produtos 

disponíveis à venda, como eletrodomésticos e eletrônicos, símbolos do consumismo e 

prosperidade pregados pelo estilo de vida norte-americano, eram, igualmente, 

encontrados em Jacobina na referida loja. A presença de determinados elementos 

também mereceram destaque como as “grandes vitrines”, a “iluminação fluorescente” e 

o amplo espaço para a circulação dos clientes, características de que como define o 

jornal, estavam dentro dos padrões esperados de “progresso” da cidade, isto é, com toda 

uma ambientação cenográfica para o favorecimento do consumo.  

As vitrines além de ornamento e ambientação do estabelecimento comercial 

possibilitavam aos consumidores ver as mercadorias, enquanto objetos de culto e 

adoração expostos à venda. Nesse sentido, como assegura Walter Benjamin
20

 no seu 

trabalho sobre as galerias parisienses no século XIX, onde ele descreve e analisa os 

novos espaços de consumo que eram as passagens, as vitrines serviam de ornamentação 

das lojas e seguravam o papel de sedução na apresentação das mercadorias expostas, 

despertando nos transeuntes desejos de consumo. 

A “farta iluminação fluorescente” sugere a constituição de um cenário de 

consumo apropriado à apresentação de mercadorias, como pode indicar a possibilidade 

da loja funcionar em horário noturno,
21

 para uma demanda possível de fregueses que só 

podiam ou desejavam frequentar à noite. Também podemos avaliar que a anunciada 

iluminação no espaço interior do novo estabelecimento que permitia visualizar os 

produtos expostos, provocaria um espetáculo noturno na cidade, de luzes e vitrines. 

 O espaço amplo para a circulação de cliente denota que o empreendimento 

comercial tinha uma configuração arquitetônica que visava suprir a necessidade espacial 

de locomoção no interior da loja, de modo que os clientes pudessem transitar com 

segurança em meio às mercadorias.   

A “galeria dos preços baixos” era mais um espaço de consumo na cidade que 

contava com uma diversidade de mercadorias à disposição de consumidores de Jacobina 

e cidades próximas. Os editores do jornal ao escreverem tal texto, informando da 
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 Idem.  
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 BENJAMIN, 2009. p.92 
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 Considerando que o Código de Posturas estipulava no seu artigo 41 que as casas comerciais da cidade 

não poderiam ter suas portas abertas somente depois das 21 horas, é possível que algumas lojas e 
estabelecimentos comerciais ficassem abertos após as 18 horas.  
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inauguração do espaço, dão destaque aos detalhes, reveladores do novo estágio de 

circulação de mercadorias na cidade, assim, associa este à ideia de “progresso”.  

      A existência de espaços de consumo, com ambientes como os das lojas 

acima descritos, que possibilitavam a livre circulação de mercadorias no comércio da 

cidade, fazia parte da noção de cidade “progressista”, entendido também como um 

processo civilizatório. 

Quando inaugurada uma nova sala de cinema na cidade, o Cine-Teatro “S. 

Jorge”, o jornal apresentou artigo na primeira página informando da novidade, na 

mesma entonação das outras inovações. Como era de hábito nestas ocasiões, o evento 

de inauguração contava com a presença de políticos, “de pessoas de representação da 

sociedade jacobinense”, e o comparecimento do padre para dar a benção ao novo 

estabelecimento. Em seguida uma solene descrição técnica do cinema: 

O novo Cinema, que é uma casa de diversões à altura do progresso da 

nossa terra, é dotado de dois projetores “Holmes”, com lanternas 

automáticas; dois amplificadores de som de alta fidelidade; tela 

graduada de trinta metros, própria para todos os sistemas de projeção; 

iluminação em estilo funcional e moderna sala de espera. 

O Cine-Teatro “S. Jorge”, que tem capacidade para quinhentos 

expectadores, acha-se em pleno funcionamento, realizando projeções 

pelos sistemas mais modernos da cinematografia, como sejam: “Vista-

Vision”, “Mexiscope”, “Superescope”, Panorâmico, etc.
22

 

Esta nova sala surgiu da compra de duas antigas, dos cines “Jacobinense” e 

“Ideal” em 1956 pelo empresário Washington Marques Almeida, antes propriedades das 

empresas Afonso Cavalcante e J. Martin, respectivamente, conforme anunciado pelo 

jornal.
23

 O novo proprietário Washington Marques Almeida, inicialmente tinha deixado 

em funcionamento somente a sala do cine “Jacobinense”, até que a outra sala do “Ideal” 

fosse ampliada e aprimorada, assim, foi reaberta com nome de Cine-Teatro “S. Jorge” 

em 1958 e o “Jacobinense” fechado finalmente.   

Os editores do jornal consideravam o Cine-Teatro S. Jorge como uma casa de 

diversões à altura do “progresso” da cidade, reforçando a ideia de que a presença de 
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novos estabelecimentos quanto objetos de natureza técnica (projetor, iluminação, som, 

tela) desse porte simbolizava o seu “progresso”. Não bastava ser um recinto novo, a 

descrição dos aparelhos do sistema de projeção e do ambiente é invocada de maneira 

acentuada, como forma de incitar a curiosidade e acender o interesse do leitor-

consumidor ainda mais a conhecer o espaço. 

Na descrição do espaço do novo cinema, por dois momentos o adjetivo 

“moderno” é usado, atribuído ao ambiente da sala de espera e aos equipamentos 

tecnológicos cinematográficos presentes no Cine-Teatro “S. Jorge”.  Essa noção de 

“moderno” está relacionado aos equipamentos tecnológicos e a um tipo específico de 

forma arquitetônica empregada em edificações comerciais. Entendemos que era 

utilizado para adjetivar o novo, o que existia de mais atual quanto a equipamentos e 

edificações, como constituía de argumento forte para provocar deslumbramento dos 

leitores acerca das inovações comerciais.  

Neste período Jacobina também recebeu outra sala de cinema, o Cine-Teatro 

“Payayá”. O novo empreendimento foi apresentado nas páginas do Vanguarda. 

Cine-Teatro “Payayá”, uma empresa que merece o apoio de todos os 

jacobinenses. 

Uma plêiade de elementos, progressistas do nosso meio, tendo à sua 

frente às figuras dinâmicas dos drs. Walter dos Santos Pereira Ribeiro 

e José de Albuquerque Amorim, constituiu uma sociedade anônima e 

fundou o Cine-Teatro PAYAYÁ, com o objetivo de dotar esta cidade 

com uma casa de diversões à altura das suas necessidades. 

Ao lado de um moderno cinema, dotado de todas as inovações da 

técnica eletrônica, propõe a direção da aludida empresa instalar um 

palco para a prática e o desenvolvimento da arte cênica em nosso 

meio. 

Os capitalistas da cidade constituíram uma sociedade anônima no sentido de 

arrecadar o capital suficiente para fundarem o Cine-Teatro PAYAYÁ. Ao que parece o 

empreendimento encontrou respaldo no meio social da elite da cidade, assim afirma o 

texto: 

A empresa Cine-Teatro PAYAYÁ contara com o capital de cinco 

milhões de cruzeiros, subdivido em ações nominais de um mil 

cruzeiros, pagáveis em nove parcelas, sendo que quase metade do seu 
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capital já foi subescrita, o que demonstra a boa receptividade e a 

compreensão da sua finalidade, por parte da população local. 

Esse arrojado empreendimento merece, pois, o apoio moral e 

financeiro de todos os que aqui residem, sem distinção de cor política-

partidária, de vez que visa concorrer para a elevação do nível cultural 

e social da nossa tricentenária cidade.
24

 

Os editores do jornal ao anunciarem a constituição da empresa, destacaram logo 

que o Cine-Teatro “Payayá” era um empreendimento que merecia o apoio de todos os 

jacobinenses, sem qualquer distinção, pois a questão envolvia a elevação cultural da 

cidade, a condição do desejado “progresso”. A tônica do discurso do periódico, como 

sempre era de que tal iniciativa desse porte partia consequentemente de elementos de 

caráter “progressista”, a exemplo dos médicos com o serviço de radiologia.  

Estes homens conceberam “um moderno cinema”, com todas as “inovações da 

técnica eletrônica”. Além disso, propunha a direção do empreendimento que fosse 

instalado também um palco para encenações teatrais, a ideia, portanto, era de que estes 

homens tinham a preocupação que se desenvolvesse na cidade manifestações artísticas, 

como o teatro. O sentido da intervenção ampliava-se abarcando outra forma de 

expressão artística, para além dos cinemas, o teatro era necessário para a promoção 

cultural e noção de “progresso” da urbe. 

A sala do Cine Paiaiá por fim foi inaugurada em 1960, assim o jornal informou:  

Como anunciado, foi inaugurado nesta cidade no dia 2 deste mês o 

luxuoso Cine Paiaiá, de propriedade da empresa Cinematográfica 

Paiaiá Ltda. 

Possui o Cine Paiaiá 702 poltronas estofadas com molas e numeradas, 

tela plástica, cortina automática de “nylon”, som de alta fidelidade e 

terá ar renovado e bebedouros elétricos. 
25

 

Pelas dimensões do espaço descritas acima, temos uma noção de que era um 

ambiente grandioso pela quantidade de poltronas, e os equipamentos oferecem a ideia 

de um espaço confortável, maior talvez do que a do Cine-teatro S. Jorge. A cidade 

ganhou mais um ambiente de lazer e consumo de grande porte, ao que parece equipado 
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com que se tinha de mais atual no ramo para este tipo de estabelecimento. O destaque 

vai das máquinas aos ambientes cenográficos e arquiteturais, que agradava as 

exigências progressistas dos setores dominantes.  

Mais uma sala foi inaugurada, somando-se três na cidade, o Cine Trianon, de 

propriedade do senhor Petrônio Fachinetti. 

Como anunciado, inaugurou-se no dia 20 do fluente mês o Cine 

“Trianon”, de propriedade do sr. Petrônio Fachinetti, comerciante 

nesta praça. 

(...) sr. Fachinetti que acabava de dotar a nossa cidade com mais uma 

casa de diversões a altura do seu desenvolvimento social e cultural. 

Agradecido a presença das autoridades e do povo, discursou, por 

último, o sr. Petronio Fachinetti. A seguir foram distribuídas finas 

bebidas as autoridades e as outras pessoas presentes ao ato.  

Tem o Cine “Trianon” capacidade para cerca de quatrocentos 

expectadores e possui foro acústico de “Eucatex” em belas cores, tela 

plástica com cinco metros de largura, iluminação em estilo moderno, 

oito ventiladores, sanitário etc.
26

 

Como já vimos, em atos dessa natureza contava sempre com o comparecimento 

de autoridades municipais e políticos, da imprensa, de pessoas da elite social, no 

entanto, em relação às outras inaugurações, houve diferença nesta, o texto do jornal 

informa da presença de numeroso público e de autoridades estaduais, o que indica que o 

dono do novo empreendimento podia ter certa influência política ou do que o 

estabelecimento atendesse os segmentos populares.  

Talvez estas construções assumissem na paisagem urbana certa imponência por 

conta das suas dimensões, no entanto, as descrições das fachadas e do exterior dos 

prédios não foram privilegiadas pelos editores, o deslumbre era por conta das novidades 

da técnica e os objetos de conforto do espaço: som, design interior, iluminação, 

ventiladores, sanitários. O texto destacada, sobretudo o ambiente interno do Cine 

Trainon, como foram as demais, nomeados alguns dos itens pelo adjetivo de modernos, 

que poder ser considerado como indicativo do que existe de mais novo em relação a 

equipamentos para ambientes desta natureza. 
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Pela descrição posta, para além da cidade contar com as salas novas e situá-las 

como referência de “progresso”, o recinto interno destas demonstram a preocupação 

com o conforto que deveria proporcionar aos expectadores-consumidores. Mesmo 

considerando que esta imagem é evidenciada pelos editores com interesse em seduzir o 

leitor e consumidor a frequentar estes espaços e não apenas informar, aponta para a 

exigência com o refinamento do lugar, como também o fascínio por novidades técnicas, 

senão por parte dos possíveis espectadores pelo menos dos proprietários e dos editores. 

O senhor Petrônio Fachinetti outro sujeito que diríamos de caráter progressista, 

acabava de oferecer, de acordo com os redatores do jornal, “mais uma casa de diversões 

à altura do seu desenvolvimento social e cultural”. O que seria essa noção de 

“desenvolvimento”? Aqui não aparece à ideia de “progresso” ou “civilidade”, mas sim 

de “desenvolvimento”, empregado no sentido da condição que a cidade estava. O nosso 

entendimento é de que o citado “desenvolvimento” da cidade estava relacionada à 

noção de “progresso”, pois aparece no texto do jornal empregado na mesma acepção. 

Comentários Finais. 

Jacobina era apresentada pelo jornal Vanguarda como um centro urbano que 

comportava um comércio à altura do seu sonhado “progresso”, com uma variedade de 

mercadorias em circulação e espaços de lazer e consumo, atendendo a demanda da 

cidade e da região. Nesse sentido, depreendemos que a concepção de “urbe” 

“progressista” e “desenvolvida”, passava pela existência do jornal, de equipamentos 

tecnológicos e a oferta de novos serviços e produtos pelo comércio local. A existência 

de espaços de consumo, com ambientes como das lojas e salas de cinemas acima 

descritos, que possibilitavam a livre circulação de mercadorias no comércio, fazia parte 

da noção de cidade “progressista”, entendido também como um processo civilizador. 

Com as obras de melhoramento urbano desenvolvido pela prefeitura, ao que parece, 

também, existia a preocupação ou estímulo de criar espaços considerados pelas elites 

dignos de frequentar, como as salas de cinemas, casa de “diversões à altura das suas 

necessidades” e as refinadas lojas. 
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Resumo: O presente trabalho busca investigar o currículo das Escolas Normais no 

Estado da Paraíba nos anos de 1920 e 1930. Para tanto nos utilizaremos da coleção de 

livros de Leis e Decretos do Estado nos anos estudados. Também nos utilizaremos de 

periódicos que problematizavam o tema Instrução Pública nesse momento. A legislação 

da Escola Normal vai aos poucos criando um espaço de formação propício ao sexo 

feminino, fortalecendo assim o processo de feminização do magistério que vinha 

ganhando força desde fins do século XIX. Problematizaremos as fontes na intenção de 

dar a ler como é que, aos poucos, o magistério era mais associado à maternidade; 

como os baixos salários afastavam os homens chefes de família da profissão e como as 

mulheres aproveitavam o espaço que se abria por meio da educação para buscar uma 

maior emancipação. Pretendemos estabelecer um diálogo com outros pesquisadores 

que já escreveram sobre esse objeto na temporalidade aqui explorada e em outras, no 

estado da Paraíba e em contexto nacional, Wojciech Kulesza (2006) e Jane Hahner 

(2011) são exemplos de autores que discutem essas questões. Autores como Michel 

Foucault (2010 & 2012) e Joan Scott (1995 & 2012) auxiliarão para refletir sobre a 

construção discursiva acerca do magistério, assim como, ler a partir da teoria do 

gênero a instituição escolar como lugar privilegiado na formação educacional de 

homens e mulheres.  
 

Palavras chave: Escola Normal; Paraíba; Gênero; História; Educação. 

 

No Brasil, desde o início do império, a formação de professores passará a ser um 

ponto de especial interesse. “É na Lei das escolas de primeiras letras, promulgadas em 

15 de outubro de 1827, que essa preocupação aparece pela primeira vez” (Saviane, 

2009:144). Em 1834 a promulgação de um ato adicional, que estabeleceu que a 
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instrução primária era de responsabilidades das províncias, obriga as mesmas a criar 

escolas normais
2
 em suas capitais. Nos primeiros anos da década de 1880 é criado a 

primeira Escola Normal da Paraíba, mas antes da criação da Escola Normal, já em 1874 

é criada a Cadeira de Ensino Normal no Liceu Paraibano, sobre isso José Batista de 

Mello escreve: 

Instituindo no que diz respeito ao preparo do professor o Barão do 

Abiahy fez criar por Lei número 564, de setembro de 1874, uma 

cadeira de ensino normal, no Liceu Paraibano, a qual foi confiada ao 

professor Joaquim Inácio de Lima e Moura, cujo exercício data do ano 

de 1875 (1996:56). 

A ideia parece não ter dado muito certo. A cadeira dura pouco tempo, sendo 

fechada poucos anos depois e frequentada por oito alunos. Após a criação da Escola 

Normal em 1884, ela passa por algumas mudanças que vão de estrutura física até a 

estrutura regulamentar. Já em 1886, por exemplo, é extinta a cadeira do sexo masculino 

por falta de inscritos. A má qualidade da remuneração é apontada como um dos 

principais motivos da falta de atração dos homens pela carreira do magistério. “Só em 

1905 funcionaria efetivamente uma secção masculina na Escola Normal, valendo-se 

ainda das instalações do Liceu” (Kulesza, 1998:67), outro motivo do afastamento do 

sexo masculino da carreira docente nos é apontado por Mello (1996:76), para ele: “uma 

vez que os parcos vencimentos não atraem mais os titulados a tão penosa missão, 

necessitava de medidas no sentido de melhorá-lo”.  

Em 1905 a Escola Normal contava 112 alunos, sendo 30 na secção destinada ao 

sexo masculino e 82 na destinada ao sexo feminina (Ibid. id. 78). Aos poucos as 

mulheres iam ganhando espaço como professoras. Segundo Hahner (2011), antes do 

século XIX acabar o magistério no Rio de Janeiro já era uma atividade feminizada, 

sendo a maiorias das vagas da Escola Normal da capital preenchidas por mulheres. 

Nesse sentido o magistério no Brasil vai ser, desde fins do século XIX e início 

do XX, associado à maternidade, sendo, assim, rechaçado pelos homens que tinham que 

trabalhar para sustentar as famílias, arcando com o fardo de provedor. Os baixos 

salários os afastavam do magistério. As mulheres que traziam o “instinto materno” 
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passam a assumir a educação das crianças, “assim a maternidade espiritual serviu para 

empregar mais, e mais barato, professoras” (ibid. id. 471). 

Para tanto era preciso aumentar as formas de controle e disciplina sobre o corpo 

feminino. Aos poucos o governo ia impondo regulamentos para controlar e disciplinar 

cada vez mais as escolas normais. Controle do tempo, das matérias estudadas e do 

comportamento dentro e fora da escola normal, que vai se desenvolvendo cada vez mais 

na arte da disciplina e da normatização do corpo e das mentes das normalistas. Segundo 

Foucault (2010),  

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 

dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do 

corpo; faz dele por um lado uma aptidão, uma capacidade que ela 

procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que 

poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a 

exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos 

que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre 

uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada (FOUCAULT, 

2010: 133-134). 

O corpo é também o lugar de significação e de sujeição de homens e mulheres à 

sociedade do início do século XX. O corpo, que antes era supliciado com a palmatória, 

com o ficar de joelhos no milho, agora passa a ser disciplinado sob o olhar atento de 

professores e diretores. Por exemplo, o regulamento de 1925 autoriza: em caso de 

“perturbação da ordem ou transgressão do regulamento verificar-se dentro do edifício 

da Escola, mas fora da sala de aula, qualquer professor ou empregado administrativo 

poderá levar o fato ao conhecimento do diretor”, o mesmo indica que após o flagrante, o 

aluno flagrado deverá ser submetido ao diretor que julgará o ato do aluno.  

Nesse sentido um dos dispositivos de controle ou de significação desses alunos 

na escola normal são os regulamentos, e dentro desses regulamentos um currículo 

comum que deveria ser seguido pelas escolas equiparadas à Escola Normal do estado, 

como é o caso do Colégio de Cajazeiras e o de Nossa Senhora das Neves, na Capital, 

equipados na gestão Solon de Lucena (1920-1924), e a escola Normal do Instituto 

Pedagógico Campinense, em Campina Grande, e o Colégio N. S. do Rosário, de Alagoa 

Grande, na gestão de João Pessoa (1928-1939). 

Para Tomaz Tadeu da Silva: 
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o currículo pode ser visto como uma prática de significação. Também 

o currículo pode ser visto com um texto, como uma trama de 

significados, pode ser analisado como um discurso e ser visto como 

uma prática discursiva. E como prática de significação, o currículo, tal 

como a cultura, é sobretudo, uma prática produtiva (Silva, 2001:19). 

O currículo está no centro da produção de identidade, assim como da produção 

cultural. Ao tempo que o currículo é produzido em dada sociedade ou cultura ele passa 

(re)produzir os saberes nele imbricados. 

Seguimos então com uma análise curricular dos regulamentos da Escola Normal 

do estado da Paraíba
3
, parte essa entendida aqui como a sessão do regulamento que se 

refere às matérias e conteúdos que devem ser ensinados na Escola Normal. Outro 

aspecto analisado é, o capitulo dos regulamentos referente à disciplina. Esses dois itens 

coseguem expor um pouco de como o currículo e a rotina disciplinavam os alunos e 

alunas que se propunham a fazer o Curso Normal. Ao fazer a análise da legislação 

escolar como fonte, partimos do que sugere Oliveira (2005): 

A legislação educacional […] além dos documentos que registram as 

atas, as emendas oferecidas em plenário, os projetos originais, os 

projetos substitutivos, enfim, a sua elaboração […] constituem-se 

fontes históricas imprescindíveis de pesquisa. A opção por essas 

fontes implica selecioná-las adequadamente, debruçar criteriosamente, 

sobre elas, buscando compreender os seus conteúdos, expor as 

informações, interpretar os conflitos, apontar saídas, enfim, tratá-las e 

interpretá-las sob determinado ponto de vista. 

Ao analisar esses discursos
4
 partimos de uma metodologia sugerida por Foucault 

(2012), buscando perceber como determinados discursos ganham força e emergem com 

maior ânimo em certos momentos no tempo e no espaço. A isso o autor chama de 

Genealogia, uma forma de fazer história que não quer dar estrita atenção a origem, ao 

inicial das coisas, mas que se propõe a perceber quando esses discursos emergem com 

                                                           
 

3
 Consideramos aqui usar apenas o termo Paraíba, mas registramos que até 1930 o nome do Estado era 

Parahyba do Norte, e só após 1930 é que essa nomenclatura muda o estado passa a chamar-se apenas 
Paraíba e a Capital, que antes era Parahyba, agora chamar-se-á João Pessoa. 
4
 No processo de pesquisa, iniciamos digitalizando os livros de leis e decretos do estado da Paraíba e 

outras legislações. Em seguida, partimos para a fase de leitura e de análise dos discursos presentes na 
legislação. Isto permitiu evitar o desconforto de deslocar-se continuamente para cidades distantes onde 
essas fontes se encontravam. 
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mais força, fazendo-se presente e instituindo realidades. Vale esclarecer que para 

Foucault “A genealogia não se opõe à história como a visão altiva e profunda do 

filosofo ao olhar de toupeira do cientista; ela se opõe, ao contrário, ao desdobramento 

meta-histórico das significações, ideias e das indefinidas teleologias” (Foucault, 

2012:16). 

Como é que as escolas normais do estado tinham sua rotina prevista nos 

regulamentos? Quem podia se candidatar a aluno ou aluna? A que tipo de público essa 

escola se destinava? Quais os corpos eram aptos para ocupar o templo de lapidação do 

espírito humano, transformador de homens e mulheres em professores e professoras? 

Quais disciplinas que os alunos tinham que cursar para que pudessem ficar aptos para 

assumir a sala de aula? Estas e outras questões, buscaremos pensar nesse texto. 

Entre 1920 e 1930 o estado contava como cinco escolas normais. Essas escolas 

passavam assim a ser regidas pelos regulamentos da Escola Normal do Estado da 

Paraíba. 

A escola normal tinha por finalidade oferecer ensino a todos os interessados. Seu 

regulamento não fazia distinção acerca do sexo dos candidatos. Tinha como meta 

oferecer um ensino leigo, coisa muito em voga no Brasil desde a proclamação da 

República. Porém alguns não podiam se matricular. Quem era? Esses eram os 

classificados por um grupo de professores, que juntos compunham uma congregação, 

essa congregação unida com o diretor da escola podia negar inscrição “em qualquer ano 

do curso, se houver prova de que o candidato não possui os requisitos morais 

necessários ou está sofrendo de moléstia contagiosa de tratamento prolongado” (Paraíba 

do Norte, Decreto Nº 1346 de 2 de fevereiro de 1925). 

Quais eram esses “requisitos morais necessários”? O regulamento não descreve 

quais as características morais próprias de um aluno (a), ou de uma aspirante ao 

ingresso na escola normal. Entre as exigências que o regulamento trás está a de que o 

candidato ou candidata tenha no mínimo treze ou quatorze anos. Os alunos tinham que 

realizar um teste de admissão. Além do exame era necessário apresentar um 

comprovante de vacinação e um laudo médico que comprovasse não possuir nenhuma 

doença infectocontagiosa.  

Nesse momento os preceitos morais ligados à família e à raça estavam ganhando 

espaço no pensamento brasileiro. O Brasil do início do século XX era um país que 

buscava esconder sua herança colonial escravista. Para tanto uma as soluções propostas 

era o branqueamento da nação, a imigração era valorizada. Esse mesmo Brasil 
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intensifica, na pessoa de seus intelectuais, os discursos de depreciação da raça negra e 

de defesa do branqueamento da nação. O discurso médico higienista era recepcionado 

por educadores e reformadores da instrução publica
5
. 

O curso Normal, a partir de 1925, passa a ter uma duração de cinco anos. 

Dividido em duas etapas: a propedêutica na qual se ensinava os mesmos conteúdos dos 

cursos de primeiras letras. Segundo Kulesza (2006:3763) “A formação de professores 

no Brasil está marcada por uma característica típica herdada das corporações de ofício, 

nas quais o aprendiz procura imitar o mestre”, nos quatro primeiros anos o estudante da 

escola normal tinha as mesmas aulas que iria ministrar posteriormente a seus alunos. 

Essas disciplinas eram em 1925:  

Português, Francês, Aritmética, álgebra, Geometria, Física e Química, 

Geografia e Chorographia [sic.], especialmente da Parahyba, História 

da Civilização, História do Brasil, especialmente da Parahyba, 

História natural, Higiene, Desenho, Caligrafia, prendas domesticas, 

trabalhos manuais e pedologia (Paraíba do Norte, Decreto Nº 1346 de 

2 de fevereiro de 1925, Art. 3). 

Por essa disposição curricular a partir do quarto ano é que os estudantes 

cursavam disciplinas próprias da formação de professores. Era no quarto ano que as 

aulas de Pedagogia e Pedologia eram ministradas aos futuros professores e professoras. 

A partir do quarto ano as meninas, e apenas elas cursavam prendas domésticas, como 

insiste o parágrafo único do decreto Nº 1346, de 2 de fevereiro de 1925, que dá novo 

regulamento à escola Normal. “O ensino de prendas domesticas destina-se 

exclusivamente as alunas”. Porque eles eram excluídos? Talvez porque essas disciplinas 

ensinassem a fazer coisas que, na época era vetado aos homens fazer, como por 

exemplo, remendar roupas, bordar e etc. Mas o que era ensinado nesta disciplina da qual 

os meninos eram excluídos? 

Na primeira vez que as alunas cursavam prendas domésticas, quando estavam no 

quarto ano do curso, aprendiam: “Costura a mão. Corte e confecção. Remendos. 

Bordados, labirintos, tricô e crochê. Lavagem e engomado” (Ibid.). Já no ultimo ano do 

seu curso, quando cursavam a disciplina pela segunda vez, elas aprendiam sobre “A 

                                                           
 

5
 DÁVILA, Jerry. Diploma de brancura: política social e racial no Brasil (1917-1945). Trad. Claudia 

Sant’Ana Martins. São Paulo: Editora Unesp, 2006 
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máquina de costuras, suas múltiplas aplicações. Tecnologia dos tecidos. Arrumação da 

casa e da escola” (Ibid.). 

O currículo reafirmava a diferença do lugar do homem e da mulher. Criava e 

reproduzia uma geografia imaginária que relegava aos cuidados femininos tarefas que 

até o presente são naturalizadas como ‘coisa de mulher’: Lavar roupas, costurar, bordar 

e arrumar a casa. Assim, era proibido ao homem aprender fazer essas coisas, ‘era 

domínio da mulher cuidar do lar’. Talvez fosse mais interessante ao homem se 

preocupar com a disciplina de trabalhos manuais, que embora não fosse uma disciplina 

restrita ao sexo masculino, eram compostas de ensinamentos que se caracterizavam 

como atividades para esse sexo, por exigir maior esforço físico. Essa ensinava: 

Conceito do trabalho educativo. Necessidade e fim dos trabalhos 

manuais. Efeitos fisiológicos, intelectuais, morais, sócias, estéticos. 

Pedagogia especial dos trabalhos manuais. A disciplina do trabalho. 

Tipos de trabalhos: econômico, industrial, herbaltiano, educativo, etc. 

Sistemas de trabalho. Apicultura, jardinagem, horticultura. Trabalho 

de madeira e metais. Trabalhos de cera, barro, gesso (Ibid. Art. 5º). 

No último ano do curso, a mesma disciplina tinha como proposta fazer com os 

alunos aprendessem sobre a “Tecnologia dos materiais empregados nos trabalhos 

manuais. Cartonagem. Encadernação” (Ibid. Id.). 

Agora, com o regulamento de 1931, os alunos tinham uma nova ocupação, além 

das aulas de metodologia didática. Novas ocupações tomarão o cotidiano de alunos e 

professores, “os alunos obrigados à leitura na biblioteca da Escola, as excursões e 

prática no grupo Modelo”, portanto, agora os professores da escola normal além de 

ensinar os alunos da escola ainda tinham que dedicar tempo para assisti-los em seus 

estágios seis horas por semana (Paraíba do Norte, Decreto Nº 75, de 14 de março de 

1931). 

Em seus estágios no Grupo Modelo
6
 os alunos e alunas tinham que escolher uma 

criança para observá-la, e no final da disciplina apresentar um relatório fazendo uma 

leitura psicológica desta.  

                                                           
 

6
 O grupo modelo era uma escola para crianças onde os alunos da escola normal realizavam seus 

estágios. 
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O lente de Pedologia, no segundo semestre do ano, designará a cada 

um dos alunos dessa disciplina a observação psicológica de um dos 

alunos do grupo escolar Modelo, a fim de acompanhar o seu 

desenvolvimento mental, tendências vocacionais, defeitos sensoriais, 

processos de reação física, conduta nos trabalhos escolares, 

registrando as suas observações em caderno especial (Paraíba do 

Norte, Decreto Nº 1346 de 2 de fevereiro de 1925, Art. 20). 

Aos poucos o corpo, a mente e o tempo de alunos e professores e vão sendo 

tomados e disciplinados. Pensados para ensinar, os normandos e as normandas tinham 

que praticar a teoria que aprendiam em sala de aula com os alunos do grupo modelo. As 

crianças do grupo modelo eram vigiadas e mapeadas. 

Não apenas o corpo dos alunos da escola modelo era vigiado, havia para a escola 

normal um número de regras de como se comportar dentro e fora da sala de aula. Os 

alunos tinham que ser pontuais tanto nas aulas quanto nos exercícios. Um bom aspirante 

a professor não podia fugir dos padrões higiênicos tão importantes para o Brasil que 

queria se afirmar como uma nação moderna, por isso os alunos tinham que apresentar-

se com “Asseio e decência”. 

Segundo Buriti (2002:200) “O entendimento que homens e mulheres vão ter 

sobre seu corpo depende de um conjunto de vivencias junto á família, à religião, à 

escola, ao Estado, à medicina” essas instituições são vigilantes sobres os corpos que lhe 

pertencem. Em especial o corpo da criança, e no casa da escola normal do jovem ainda 

em formação profissional. As autoridades começam a emitir discursos organizadores de 

uma higiene nesses espaços. 

Ainda era exigido aos normandos e as normandas proceder com urbanidade; 

dispensar tratamento cortez e afetuoso aos colegas e professores; ser atento e dócil na 

execução dos trabalhos escolares obedecendo aos conselhos dos superiores; apresentar 

os trabalhos escritos sem emendas, borrões ou rasuras; cumprir religiosamente os seus 

deveres regulamentares; não se retirar das salas de aula, formaturas e dos exercícios 

enquanto funcionarem, sem prévia licença
7
; 

Além das regras de como se comportar na escola, o regulamento apontava em 

suas regras exemplos de como os alunos não podiam proceder. Os regulamentos de 

                                                           
 

7
 Paraíba do Norte, Decreto Nº 1346 de 2 de fevereiro de 1925. E Decreto Nº 75, de 14 de março de 

1931. 
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1925 e 1931, aqui analisados, vão estar de acordo nas cinco primeiras proibições. Para 

estes regulamentos os alunos da escola normal são proibidos de: 

A. Chegar às janelas que deem para a rua; 

B. Fazer inscrições ou desenhos nos móveis, paredes ou portas 

do edifício; 

C. Danificar, de qualquer modo, o que pertencer ao 

estabelecimento; 

D. Passear e conversar nas aulas, na biblioteca ou nas 

proximidades das aulas; 

E. Entrar na secretaria sem autorização do secretário; (Paraíba 

do Norte, Decreto Nº 1346 de 2 de fevereiro de 1925, Art. 

43). 

O regulamento de 1931 apresentava duas novas proibições, agora os alunos 

estavam proibidos de “promover vaias, assuados, ou manifestações de desagrado a 

colegas ou estranhos; praticar, enfim, dentro ou fora do estabelecimento, atos contrários 

aos princípios da boa educação” (Decreto Nº 75, de 14 de março de 1931). 

Mais uma vez surge um elemento de diferenciação entre os alunos e as alunas da 

escola normal. O artigo 44, do regulamento de 1931, no item que versa sobre a 

disciplina nas escolas normais, está para regular o modo como as alunas, tanto da escola 

normal quando do grupo modelo, devem se vestir em excursões e formaturas. O artigo 

não descreve como seriam esses uniformes especiais, apenas diz que os mesmo devem 

ser aprovados pelo diretor da escola. Nas aulas de exercícios físicos as alunas não 

podiam está com qualquer roupa. Era necessário o uso de roupas especificas. O uso 

obrigatório de uniformes e calções “apropriados” demonstra a preocupação em 

preservar uma honra feminina, como também distinguir a aluna normanda, a mulher a 

instruir-se, das demais moças de sua idade.  As aulas cultura física ou ginástica passam 

a ser a nova forma de dizer e praticar a disciplina sobre o corpo feminino.  

Em 1931, a Revista Evolução, periódico pertencente ao Instituto Pedagógico 

Campinense, que em 1929 foi equiparado à Escola Normal, traz uma imagem de suas 

alunas praticando educação física.  
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Figura 4 Revista Evolução, Num 1, Setembro de 1931, pag. 21. 

 

Simetricamente organizadas, com calções até os joelhos, blusas brancas e um 

tipo de toca na cabeça as alunas estão praticando seus exercícios. Rígido, em trajes 

militares e com olhar vigilante o sargento Moisés Araújo está logo atrás assumindo a 

função de professor. Mas no fundo, a mesma fotografia apresenta três garotos brincando 

com uma bola e em trajes mais comuns. 

Não apenas os corpos são disciplinados. Os espaços institucionais também o são. 

Dessa vez, não mais, o suplício sobre o corpo é a forma de punição. O olhar pune, a 

palavra pune, assim como a retirada (parcial ou definitiva) do espaço escolar também 

pune. Era assim que os alunos eram punidos: nas primeiras infrações recebiam 

notificações, eram reclamados diante dos colegas, encaminhados à direção; caso essas 

medidas não funcionassem esses eram punidos com a saída da sala de aula, afastados do 

espaço do saber: encaminhados à diretoria; caso incorressem novamente na infração 

eram suspensos por mais ou menos cinco dias, em caso de insistência no erro, cabia à 

escola abdicar do seu educando, a pena máxima seria expulsar os infratores da escola 

normal
8
. 

                                                           
 

8
 Paraíba do Norte, Decreto Nº 1346 de 2 de fevereiro de 1925. E Decreto Nº 75, de 14 de março de 

1931. 
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É na Escola Normal, construída para atender padrões sociais, culturais e de 

gênero, que se constroem novas relações e se gesta uma nova perspectiva para a 

educação.  

Percebe-se que o desejo de modernidade era muito forte na Paraíba no momento 

estudado. As décadas de 1920 e 1930 são marcadas pela disseminação de valores 

modernos. Urbanização, higienização e instrução vão estar caminhando juntos. Em 

1922 a Revista Era Nova traz uma figura que representa o desejo de modernidade da 

época, assim como ilustra o cenário político desenhado na chamada: República Velha.  

O busto de Epitácio Pessoa, presidente da República, está em destaque na 

ilustração, ladeado por um anjo tocando trombeta, como que anunciando o advento de 

um novo tempo, os tempos modernos que emergiam sob os atentos olhos do líder 

político que regia a política do estado. Sob o busto do presidente temos trens, navios, 

indústrias e muita fumaça representando os signos de modernidade que, aos poucos, iam 

enchendo as ruas, a mente e o cotidiano dos paraibanos. 

 

Figura 5Revista Era Nova, edição comemorativa ao centenário da independência em 1922. 
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É nesse cenário de modernidade, que nega o rural, abraça o novo e se propõe a 

abandonar o antigo, que a revista tenta reproduzir o desejo do estado em ser moderno. É 

em meio a essa vontade de modernidade que os regulamentos da Escola Normal são 

redigidos. Para Le Goff (2003:197) 

A revolução moderna data do século XX. A modernidade, analisada 

até então apenas no plano das “superestruturas”, define-se, daqui em 

diante, em todos os planos considerados importantes pelos homens do 

século XX: a economia, a política, a vida cotidiana, a mentalidade. 

No Brasil do inicio do século XX a Instrução emerge como um sinal de 

modernidade era preciso instruir suas crianças para serem bons cidadãos. Fazia-se 

necessário também formar e diplomar homens e mulheres para educarem as crianças 

para garantir o futuro da nação. A necessidade por professores (as) e o distanciamento 

dos homens do magistério, a saída é abrir espaço para as mulheres. 

As mulheres rapidamente vão ocupando os cursos normais, esses vão se 

modificando, criando formas de disciplinar e normatizar o corpo feminino para que o 

mesmo possa se adequar aos novos anseios da nação. Regulado o modo de vestir e 

tendo que aprender as prendas domésticas, as mulheres eram construídas entre o lar e a 

escola. A escola ganhava um novo ar: o ar de uma casa. Eram agora, as crianças, filhos 

(as) da nação; eram as mães e professoras essa encarnação da República que cuida e 

zela pela educação dos seus filhos. Era preciso saber costurar, bordar, lavar, passar e 

varrer para ser uma boa mãe, e para ser uma boa professora tinha que ter aprendido 

como ser uma boa mãe. Era feminizando o currículo que se ensinava os normandos e as 

normandas a ser bons professores.  
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A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, AS JORNADAS DE JUNHO E O 

DIREITO À CIDADE 
 

Emmanuel Felipe de Andrade Gameleira* e Modesto Cornélio Batista Neto** 

RESUMO: Este artigo se propõe a analisar como as Jornadas de Junho, ocorridas no 

Brasil no ano de 2013, provocaram uma substancial mudança nos usos e práticas dos 

espaços citadinos; tal movimento se deu a partir da ocupação do espaço público, em 

ruas e prédios do serviço público, por exemplo. Ao por em xeque o atual processo de 

mercadorização da cidade, evidenciado nos últimos tempos pelo crescimento da 

especulação imobiliária e o advento de eventos esportivos importantes, como a Copa 

do Mundo FIFA, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016, os protestos de junho 

reivindicaram o direito à cidade, o direito de os habitantes se refazerem a partir do 

momento em que refazem a cidade. Toma-se como caso a ser estudado a cidade do Rio 

de Janeiro, por seu histórico de reforma urbana, desde o início do século XX, e que 

perdura até os dias atuais, tendo grande relevo o fato ser uma das sedes da Copa do 

Mundo e a sede das Olimpíadas. Além disso, é a cidade que mais respira os ventos das 

Jornadas de Junho, com protestos ocorrendo quase que diariamente. É possível dizer 

que a questão urbana, como aponta David Harvey, poderá ser uma das principais 

bandeiras, dentre outras, a ser empunhada pelos movimentos sociais, não só no Brasil, 

como em todo o mundo; as cidades cada vez mais vêm se tornando um palco da luta de 

classes; as Jornadas de Junho, e, em especial, o que vem ocorrendo no Rio de Janeiro, 

podem ser apenas um ensaio do que virá nos próximos anos; houve, também, uma 

ressignificação do que vem a ser a relação entre espaço público e política, ainda que 

isto tenha se dado somente nas camadas sociais que participaram das manifestações de 

rua. 
 

Palavras-chave: Jornadas de Junho; público e privado; direito à cidade; movimento de 

massas; Brasil. 

 

1 Algumas palavras iniciais 

A vida seguia seu curso normal. Continuávamos indo à escola, ao trabalho e ao 

teatro, e as obras da Copa do Mundo de 2014 permaneciam com o ritmo acelerado. A 

rua, como sempre, ainda era o espaço por onde as pessoas se locomoviam e, 

eventualmente, se divertiam, como é o caso do Carnaval; porém, nada além disso.  
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Mas a vida nem sempre segue seu curso normal, como dito anteriormente. Em 

seus interstícios, de modo recorrente, ainda que não perceptível a todos, ocorrem 

movimentos que vão contra a corrente, e questionam o atual estado de coisas. Tanto é 

assim, que, após mais um aumento na tarifa de ônibus, adolescentes e jovens, estudantes 

e trabalhadores, voltaram às ruas, a fim de que fosse revogado o aumento, e que 

pudessem continuar indo ao trabalho e à escola, um pouco menos sobrecarregados 

financeiramente; então, o barril de pólvora explodiu, causando efeitos que muitos não 

esperavam. 

As Jornadas de Junho
1
, série de protestos marcados, sobretudo, pela massiva 

quantidade de pessoas e pelo espírito de rebeldia manifesto contra símbolos do capital 

(bancos e lojas) e do Estado (casas legislativas), marcaram indelevelmente a 

consciência de parte considerável dos brasileiros, os quais há muito tempo não viam 

tanta gente na rua protestando, dentre outras coisas, contra a falta de compromisso dos 

governos com o povo. 

Este artigo tem como objetivo compreender em que medida as “Jornadas de 

Junho” propiciaram, então, uma mudança qualitativa no significado atribuído à 

rua/espaço público pela juventude e demais camadas da população, que participaram 

dos protestos que tomaram as ruas de todo o Brasil, no mês de junho. A cidade, na 

sociedade capitalista, foi ganhando, com o tempo, uma feição cada vez menos pública e 

comum, se tornando, como tudo nesse tipo de sociedade, uma mercadoria. 

Argumentamos, a partir de pesquisa bibliográfica, que mudanças vêm ocorrendo no que 

diz respeito ao significado do espaço público, especialmente a partir de 2011, ano em 

que vimos grandes metrópoles vivenciando movimento de massas (Nova Iorque, Cairo, 

Madri). Tais mudanças reverberaram em terras brasileiras, e pudemos assistir a um 

grandioso movimento popular, o maior em 20 anos. Mostramos como, ainda que de 

modo incipiente, há uma reapropriação do espaço público, num movimento político 

contrahegemônico, que põe em xeque a metropolização-mercadorização dos centros 

urbanos, e reivindica o direito à cidade. 

Na segunda seção, refletimos sobre a formação das cidades capitalistas na 

Europa e no Brasil, e mostramos como a gradual conversão da cidade em mercadoria 

excluiu as classes populares do direito à cidade, e ensejou revoltas não só no Brasil, 

                                                           
 

1
 Discorreremos mais sobre as Jornadas de Junho, na terceira seção deste artigo. 
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como em todo o mundo. Na terceira seção, discorremos sobre as Jornadas de Junho e 

tecemos breves comentários sobre a cultura política brasileira, além de focalizarmos no 

conceito de direito à cidade de Henri Lefebvre, e no processo de exclusão a esse direito 

visto no caso do Rio de Janeiro. Na última seção, construímos algumas considerações 

finais. 

2 A cidade e o Capital 

2.1 A formação da cidade moderna na Europa e no Brasil 

A cidade moderna assume papel importantíssimo no processo de acumulação do 

capital, em seus primórdios. Da “ruralização da cidade” à “urbanização do campo”, 

como diz Marx, vemos que a cidade vai se transformando no lócus da socialização 

capitalista, a principal manifestação da emergência do capitalismo na Europa (SAES, 

2011). O tecido urbano vai se proliferando, estendendo-se, e, por conseguinte, 

corroendo os resíduos de vida agrária (LEFEBVRE, 1999). Nesse mesmo trabalho, 

intitulado A revolução urbana, o filósofo francês nos diz que o processo global de 

industrialização e/ou urbanização, ao fazer emergir de forma explosiva grandes cidades 

ao redor do mundo, deu lugar a “duvidosas excrescências”: “subúrbios, conjuntos 

residenciais ou complexos industriais, pequenos aglomerados satélites pouco diferentes 

de burgos urbanizados” (idem, p. 17) As cidades pequenas e médias ficam subsumidas 

às grandes, tornando-se dependências, semicolônias da metrópole. 

A cidade, ao longo do tempo, deixa de ser o espaço daquilo que é comum para o 

lugar do consumo, sob o domínio do modo de produção capitalista (OURIQUES, 2001). 

A tendência, a partir desta lógica, é que a cidade, enquanto lugar comum, desapareça, 

tendo em vista o crescente domínio do valor de troca e da consequente disseminação da 

mercadoria (LEFEBVRE, idem). De acordo com Saes (2011, p. 12), “ao que parece, 

ainda mais importante do que na transição clássica do feudalismo ao capitalismo, as 

cidades tornaram-se os pontos difusores da formação do capitalismo periférico”. 

Onde, primeiramente, observamos esse processo, historicamente? Na Europa, 

berço do modo de produção capitalista. As cidades que ali se desenvolviam eram a 

maior manifestação da emergência do capitalismo e, quanto maior elas fossem, maiores 

seriam as relações econômicas e sociais, e maior a acumulação de capital (SAES, 2011). 

Portanto, o novo mundo urbano que nascia, cheio e prenhe de inovações, cumpriu um 

papel fundamental na formação do capitalismo europeu. 
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Em se tratando de Brasil, Saes (2011), apoiado em Lanna (1995, p 21), nos diz 

que a formação das cidades, aqui, teve um percurso particular, mas não menos decisivo 

do que aquele responsável pelas transformações na Europa. Segundo ele: 

A vida urbana era dificultada pela falta de recursos: o município vivia 

da penúria completa de recursos financeiros, humanos e materiais. 

Maria Sylvia de Carvalho Franco alerta que tal condição exigia a 

incorporação de pecúlios privados, reduzindo a transparência entre o 

público e o privado (1974, p.111 e segs.). O esplendor rural versus a 

miséria urbana, dicotomia apresentada por Sérgio Buarque de Holanda 

na caracterização do mundo colonial brasileiro (HOLANDA, 1969), 

foi deixando lugar para a formação das “cidades burguesas” em 

meados do século XIX. (SAES, 2011, p. 6). 

Como se vê, o desenvolvimento do mundo urbano, no Brasil, esteve 

intimamente ligado ao grau de desenvolvimento econômico. Na medida em que as 

cidades/regiões cresciam economicamente, elas podiam realizar seus projetos de 

modernização, em muito inspirados naqueles da Europa. Podemos afirmar, então, que a 

urbanização tornou-se um projeto político das elites brasileiras, somente na transição do 

século XIX para o século XX. Há que se dizer, contudo, que “o acelerado processo de 

urbanização que o Brasil se engajou – como um projeto político de transformação 

econômica e social liderada pela emergente elite urbana – custaria profundas distorções 

na organização da sociedade brasileira” (idem, p. 9). E é a partir desta cidade, fruto dos 

projetos de urbanização do início do século XX, que o capitalismo se sedimenta na 

sociedade brasileira. 

2.2 A cidade se torna uma mercadoria 

A cidade, seguindo a tendência predominante do capitalismo, torna-se também 

uma mercadoria. Sob o neoliberalismo, observamos a restauração do poder dos 

interesses empresariais nas cidades. Como bem aponta Sílvio Bava, num artigo 

intitulado A cidade como mercadoria (2013) “muitas das empresas públicas 

desapareceram e cederam seu espaço para a exploração desses serviços por grandes 

conglomerados empresariais, nacionais e estrangeiros”. Ao seguir o diapasão do 

mercado, o interesse público é minado, e o Estado vai, paulatinamente, perdendo sua 

capacidade reguladora. O mote é atender às exigências do mercado – privadas – ainda 
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que isso se realize em detrimento do interesse público, mais especificamente em relação 

a políticas sociais fundamentais, como saúde, educação e moradia.  

Nesse modelo de cidade, então, os indivíduos, ao invés de serem considerados 

como cidadãos, cujos direitos básicos devem ser garantidos, são vistos como 

consumidores, aos quais as concessionárias de serviços de transporte, por exemplo, 

buscam atender, desde que, obviamente, possam pagar pelo que demandam. Ou seja, 

estamos falando de um urbanismo – de um projeto de cidade – feito para aqueles que 

podem pagar; infelizmente, se tal tendência se aprofundar, veremos uma cidade cada 

vez mais mercadorizada, na qual seus produtores, um enorme contingente humano, não 

se veem enquanto produtores dessa cidade, mas apenas como consumidores. Bava 

prossegue afirmando: 

A vida nas cidades se transformou numa mercadoria. O espaço 

público se fragmentou, se privatizou, a segregação se impôs. Bairro 

rico de um lado, com todos os tipos de serviços públicos disponíveis, 

shoppings, espaços de lazer, polícia privada garantindo a segurança. 

Bairros pobres e favelas de outro, ocupações com habitações precárias 

autoconstruídas, sem esgoto e muitas vezes sem água potável, com a 

eletricidade vinda de ligações clandestinas, em áreas de risco sujeitas a 

deslizamentos e inundações, sem equipamentos de educação e saúde, 

sem transporte público adequado, acossados por uma polícia que 

criminaliza a pobreza. Quem tem dinheiro usufrui a cidade; quem não 

tem encontra aí uma vida cada vez mais insuportável (idem). 

As Jornadas de Junho, por todo o Brasil, e em especial na cidade do Rio de 

Janeiro, questionaram, para além do aumento da tarifa de ônibus, esse modelo privatista 

de cidade, que cotidianamente exclui os trabalhadores do direito à cidade, do direito a 

reinventá-la e exercer sobre ela o poder de forma coletiva, tomando, assim, as rédeas 

dos processos de urbanização. Cabe, agora, refletir sobre o quanto nossa cultura política 

é reflexo de nosso desenvolvimento histórico, social, econômico e político, que ensejou 

a formação das cidades que temos hoje. 

3 “Vem pra rua!”: o encontro da cidade com a política 

Tendo como pano de fundo uma grave crise estrutural do capitalismo, a maior 

desde os anos 1930, e o aprofundamento das políticas neoliberais por todo o mundo, 

especialmente na Europa, que tem vivenciado um período de intensa contestação social 

e manifestações massivas, o Brasil também entrou, mais fortemente, nesse cenário, 
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sendo noticiada internacionalmente a onda de protestos que tomou o país, de norte a sul, 

inclusive atingindo as cidades do interior. 

Mesmo sob a lógica do capital, e, portanto, tendo cidades que se tornaram 

mercadoria, há um diferencial da Europa em relação ao Brasil, no que se refere ao 

espaço público. Como nos informa a literatura sociológica, nosso país apresenta um real 

“achatamento” do espaço público, o que se reflete em suas instituições sociais, desde a 

política e a religião, para citar alguns exemplos. Contudo, na Europa, vemos uma nítida 

separação entre público e privado, e certa valorização daquele primeiro; basta atentar 

para o valor dado pelos europeus aos espaços comuns, como praças, praias, ruas, 

chafarizes... Há outra concepção de bem público, distinta da brasileira, que reza que, “se 

é público, é do governo, pode quebrar/danificar, não sou em quem pago”. Quem nunca 

ouviu uma frase como essa, ou pessoalmente, ou na TV? 

Na política, esse modo de encarar a vida em sociedade encontra seu exemplo no 

antigo coronelismo, no voto de cabresto, no clientelismo, fisiologismo e demais práticas 

paroquianas e pequenas de se fazer política. Eis aí, pois, mais uma vez, a fragmentação 

e o esvaziamento do público, daquilo que é comum, em prol de uma vida privatizada, 

atomizada e fortemente assentada num individualismo exacerbado. Esses são alguns 

elementos que conformam a cultura política brasileira, e que devem ser consideradas ao 

analisarmos as Jornadas de Junho. 

Esclarecedora nessa discussão é a abordagem do antropólogo Roberto DaMatta 

sobre o espaço público e privado no Brasil. Segundo o autor, a visão de mundo do 

brasileiro, guardadas, certamente, toda a complexidade, tem como base a casa e a rua. A 

casa seria o lugar do que é familiar, seguro, afável, lugar da calma e do “calor humano”. 

A rua, por sua vez, seria o lugar dos malandros, dos pilantras, espaço das contradições, 

espaço que pertence ao povo e ao governo, lugar de fluidez e movimento, portanto, um 

lugar perigoso. Para DaMatta, as camadas populares tendem a usar como fonte para sua 

visão de mundo a linguagem da casa e, deste modo, tendem sempre a produzir um 

discurso fundamentalmente moral ou moralizante” (DAMATTA, 1985). Talvez esta 

seja uma pista para compreendermos certa repulsa que os protestos provocaram em 

junho, em muito potencializada pela mídia que criminalizou as manifestações. O lugar 

ideal para protestar não é a rua, mas, sim, a sala de algum colégio, a cada dois anos, 

diante de uma urna eletrônica, especialmente se votar for algo feito em família, logo 

cedo da manhã de domingo. Vota-se, com tranquilidade, depois todos se dirigem para 

suas casas, almoçam e esperam o resultado sair à noite, nos noticiários da TV.  
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Esta parece ser a opção do brasileiro para resolver as contradições e os 

problemas que, cotidianamente, vivem: uma solução caseira/doméstica, no sentido de 

DaMatta, e não uma solução pública. No Rio de Janeiro e em todo o país, os protestos 

de junho colocaram em xeque tal opção política, e declararam que as mudanças 

estruturais que o país precisam passam, necessariamente, pela ocupação do espaço 

público, e pela atribuição de um novo sentido aos espaços citadinos, o que 

proporcionaria a produção de novas sensibilidades do urbano. 

A despeito desses traços sociais e políticos retrógrados, o Brasil viu, também, ao 

longo de sua história, movimentos populares – contrahegemônicos – que desafiaram a 

ordem, tais como a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Intentona Comunista e a 

luta contra o regime civil-militar (1964-1985). No fim dos anos 1970 e início dos anos 

1980, vimos a explosão de greves no ABC Paulista, o forte clamor pela 

redemocratização do país, o nascimento do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) e o acirramento da luta de classes no Brasil. 

Mesmo diante desse ascenso de lutas sociais, o que vimos foi,  a partir do fim da 

URSS no Leste Europeu, exatamente o oposto, o descenso das lutas, o progressivo 

distanciamento de partidos e sindicatos de esquerda em relação à classe trabalhadora, e 

a aposta da esquerda na institucionalidade burguesa via processos eleitorais, não sendo 

mais necessária a destruição do capitalismo, mas, sim, apenas reforma-lo, deixando-o 

com feições mais humanas. Esse “jogo” seria feito até a chegada do PT ao Executivo 

Federal, em 2003, com Luis Inácio Lula da Silva. Daí em diante se aprofunda o 

processo de cooptação de instrumentos de luta da classe trabalhadora brasileira, o que 

permitiu a facilitação da implementação de políticas neoliberais por parte do Governo 

Federal sob o PT, numa linha de continuidade e aprofundamento do neoliberalismo 

promovido pelo governo do PSDB (1994-2002). O mote, então, foi propiciar a 

cidadania via consumo, ou seja, ampliando o acesso ao crédito, preterindo os 

investimentos em saúde, educação, moradia e transporte, por exemplo. Para satisfazer as 

exigências da FIFA e do COI, organizadores da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, 

respectivamente, os governos Federal, estaduais e municipais têm levado a bom termo 

projetos urbanos baseados em remoções, internações compulsórias de viciados em 

crack, e outras ações, que evidenciam que tipo de urbanismo, e qual tipo de cidade estão 

sendo defendidos: uma cidade para o capital, que exclui os cidadãos de nela viverem de 

forma digna. 

3.1  As Jornadas de Junho 
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Sobre esse pano de fundo explodem as manifestações de junho de 2013. É 

importante dizer que os protestos não surgiram do nada. Ao longo de pelo menos 20 

anos de governos neoliberais no Brasil, uma série de insatisfações e contradições foram 

se plasmando, como que subterraneamente, até, enfim, explodir em junho deste ano. A 

figura usada por Carlos Vainer, professor titular do Ippur-UFRJ, é muito válida: 

retomando o que disse Mao Tse-Tung, “uma fagulha pode incendiar uma pradaria”, ele 

nos recomenda focalizarmos nossa análise não na fagulha que provoca o incêndio, mas 

para as condições da pradaria, as quais explicam por quais motivos o fogo se espalhou 

(MARICATO, 2013). 

Quem esperava por protestos multitudinários como os que ocorreram? Não só 

governos, partidos, veículos de comunicação, sindicatos e demais organizações da 

sociedade civil, mas também cientistas sociais foram “pegos de surpresa”. Por suposto, 

não pegos totalmente de surpresa, mas não vislumbrávamos manifestações de tal 

tamanho em nosso país, ainda em 2013. E qual a reação dos setores acima citados? 

O Governo Federal levou certo tempo a se pronunciar, e, ao fazê-lo, afirmou a 

legitimidade dos protestos, desde que conduzidos de forma pacífica. Em reunião com 

ministros e governadores, a presidente Dilma Rousseff anuncia a proposta de uma 

reforma política, consubstanciada num plebiscito, em nada popular, vale dizer, e que 

serviu, como vimos, para canalizar o movimento de massas para uma saída controlada. 

Alguns setores do PT (a maioria) fez uma leitura no mínimo equivocada, para não dizer 

desmobilizadora, dos protestos, afirmando que estava se arquitetando um golpe da 

direita, que derrubaria o governo do PT.  

A resposta dos governos estaduais e municipais foi reprimir os ativistas que 

participaram dos atos, assumindo uma postura intransigente e autoritária. A repressão 

contou com o aval do Governo Federal, que disponibilizou a Força Nacional de 

Segurança, inclusive.  

A grande mídia, como de costume, tratou de criminalizar o movimento, sendo 

palavra cativa do seu léxico, “vândalos”. Contudo, essa posição foi ganhando tons mais 

moderados à medida que os protestos se encorpavam e mais gente ia às ruas. Então, 

protestar era legal, patriótico, cívico, cidadão, desde que sem vandalismo, e seguindo, 

dentre outras pautas, a do fim da corrupção. 

Os organismos da classe trabalhadora, partidos de esquerda, sindicatos e demais 

movimentos sociais, não responderam de maneira uniforme. Militantes de organizações 

de esquerda, como o PSTU, PSOL, PCB e demais agremiações, estiveram presentes nas 
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manifestações, e atuaram dentro de suas possibilidades, e não desempenharam o mesmo 

papel dos anos 80, quando do ascenso da luta de classes no Brasil; de modo diferente, 

coube a organizações com o Movimento Passe Livre (MPL), de cariz 

autonomista/anarquista, em São Paulo, ter um papel fundamental na direção dos 

protestos. Além disso, o apartidarismo e antipartidarismo também saltaram aos olhos de 

todos, chegando a vias de fato, no dia 20 de junho, quando muitos militantes 

socialistas/anarquistas, por todo o país, foram agredidos. A burocracia sindical ligada ao 

Governo Federal e a partidos da direita, com suas centrais, demoraram a se movimentar, 

e apenas em julho, num ato convocado para o dia 11, foram às ruas, mas não se viu a 

base sindical presente, sendo os atos resumidos a um número muito aquém do esperado. 

Em linhas gerais, podemos dizer que a voz das ruas não é uníssona. Como nos 

fala Raquel Rolnik, “trata-se de um concerto dissonante, múltiplo, com elementos 

progressistas e de liberdade, mas também de conservadorismo e brutalidade, aliás, 

presentes na própria sociedade brasileira” (MARICATO et al, 2013, p. 12). 

3.2 O Rio de Janeiro: a cidade das contradições e das lutas 

No dia 20 de junho, segundo dados dos próprios movimentos sociais, cerca de 1 

milhão de pessoas tomaram as ruas do centro do Rio de Janeiro, o que significou o 

maior protesto da Jornadas de Junho, e a maior manifestação popular em pelo menos 20 

anos. 

Os ventos de junho continuaram a soprar na cidade, impulsionando a criação de 

um Fórum de Lutas, com núcleos de base funcionando em bairros, e com espaços de 

deliberação e síntese política, que, em algumas ocasiões, contou com a participação de 

mais de 2.000 pessoas, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Os descalabros cometidos pelo prefeito Eduardo Paes e pelo governador Sérgio 

Cabral, especialmente no que diz respeito ao modo como conduzem a preparação para a 

Copa do Mundo e as Olimpíadas (remoções, “elefantes brancos”, e muita repressão 

policial) bem como em relação ao trato com os professores, provocou uma greve 

histórica da educação no Rio de Janeiro, que conseguiu mobilizar milhares de 

profissionais da área, alcançando repercussão internacional. 

Felipe Brito e Pedro Rocha de Oliveira (MARICATO, 2013, p. 59-60), analisam 

de modo acurado a situação do Rio de Janeiro: 
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No contexto corrente de crise capitalista estrutural e planetária, o Rio 

de Janeiro é um laboratório de agenciamentos estatais coercitivos, 

oferecendo ocasião para o desenvolvimento do capítulo daquela crise 

que diz respeito ao planejamento urbano. A cidade expõe a 

militarização da vida sob a forma da hipertrofia da dimensão 

vigilante-repressiva-punitiva do Estado, a qual não só protege como 

opera um modelo de política urbana ao mesmo tempo empresariado e 

empresarial. É um tipo de gestão que além de direcionar o espaço 

urbano aos negócios empresariais, administra-o como uma grande 

empresa, em consonância com as injunções da mundialização 

financeira e da “acumulação flexível”. 

É possível observar um germe daquilo que vemos, de modo mais aprofundado 

no Rio de Janeiro hoje, com a proximidade dos mega-eventos, no início do século XX, 

com as reformas urbanas promovidas pelo então prefeito Pereira Passos. Para 

entendermos como isto se deu, precisamos voltar a Henri Lefebvre. 

Tomando como exemplo a cidade de Paris, Lefebvre vai refletir sobre o processo 

de haussmanização empreendido na capital francesa, na segunda metade do século XIX. 

Tratou-se de um projeto de reforma urbana conduzido pelo Barão de Haussmann, em 

grande medida realizado devido ao fantasma comunista que, de forma mais clara, 

assustou a burguesia francesa ascendente na Comuna de Paris, em 1871. Era preciso dar 

uma resposta contundente: trabalhadores do centro da cidade foram expulsos para a 

periferia, avenidas foram alargadas de modo a facilitar a passagem de brigadas 

militares, em caso de ser preciso suprimir levantes populares. 

Há que se dizer que a haussmannização também é uma velha conhecida do 

brasileiro:  

da abertura da Avenida Central por Pereira Passos ao Porto Maravilha 

no Rio de Janeiro, do Plano de Avenidas de Prestes Maia à Nova Luz 

em São Paulo, da Planta Geral da Cidade de Minas por Aarão Reis às 

novas vias abertas para dilacerar as favelas de Belo Horizonte. Para 

não falar das remoções forçadas do PAC e das obras da Copa, da 

expulsão dos pobres para a periferia precária praticada pelo mercado 

imobiliário, dos longínquos conjuntos habitacionais – antes BNH, hoje 

Minha Casa Minha Vida (TONUCCI, 2013).  

O resultado desse processo de expulsão dos trabalhadores para as periferias é a 

perda do sentido da cidade como obra coletiva e criativa. A industrialização, seguida da 
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segregação social, destrói morfologicamente a cidade e ameaça a vida urbana. Esse e o 

urbanismo adotado e posto em prática pelas classes dominantes, e que transfora o 

habitar na cidade (no sentido de fruição do espaço urbano) em mero habitat (no sentido 

da moradia reduzida à função, “o habitante submetido à cotidianidade alienada” 

(idem)).  

Como resposta a essa realidade urbana fragmentada e alienada, Lefebvre opera o 

conceito do direito à cidade, que vai mais além de, simplesmente, se ter o direito a 

visitar museus, teatros, ir à praia ou ao estádio ver o jogo de seu time de futebol: o 

direito à cidade tem a ver com a capacidade das classes populares assumirem o controle 

da cidade e, de maneira coletiva, decidir sobre seus rumos. Deste modo, seria possível 

vislumbrar o fim das segregações e exclusões perpetradas cotidianamente contra tais 

grupos.  

Ainda no livro Revolução Urbana, Lefebvre faz ponderações acerca da rua. 

Afirma que a rua é desordem, sim, mas uma desordem que vive, informa e surpreende, e 

constrói uma ordem superior. A rua também geralmente é espaço do acontecimento 

revolucionário; lugar privilegiado onde se escreve a palavra, onde ela “pôde tornar-se 

‘selvagem’ e inscrever-se nos muros, escapando das prescrições e instituições (...)” 

(LEFEBVRE, 1997, p. 30). Por outro lado, se a rua é esse espaço prenhe de elementos 

contestatórios e de transformação, ela converteu-se em rede organizada pelo/para o 

consumo. 

O tempo torna-se o “tempo-mercadoria” (tempo de compra e venda, 

tempo comprado e vendido). A rua regula o tempo além do tempo de 

trabalho; ela o submete ao mesmo sistema, o do rendimento e do 

lucro. Ela não é mais que a transição obrigatória entre o trabalho 

forçado, os lazeres programados e a habitação como lugar de 

consumo. (idem, p. 31). 

Não à toa, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, os movimentos sociais 

e organizações de esquerda pautaram o direito à cidade, como um direito fundamental 

em nossos dias, uma necessidade diante da crescente privatização da vida e 

mercadorização da cidade. 

4 Algumas palavras finais 

Ainda que de modo incipiente, há uma reapropriação do espaço público e de 

seus usos e sensibilidades, num movimento político contra-hegemônico, que põe em 
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xeque a metropolização-mercadorização dos centros urbanos, e reivindica o direito à 

cidade. Argumentamos como nossa cultura política conformou um modo de ler o 

mundo que se reflete de maneira muito clara na forma como a população e a mídia 

enxergaram os protestos de junho. Compreendemos que as cidades, como aponta 

João Tonucci, mais do que o locus privilegiado de explosão das manifestações, 

são também “objetos de contestação e luta, na medida em que amplificam e 

transformam as contradições acumuladas ao longo dos últimos anos de 

transformação social e econômica no país” (TONUCCI, 2013). Mencionando 

Lefebvre, ele ainda afirma que, segundo o filósofo francês, a luta política se 

deslocou decisivamente do chão-de-fábrica para todo o urbano. E a cidade do 

Rio de Janeiro, eleita neste trabalho como exemplo de todo esse processo, revela bem 

como os projetos de urbanização privatistas em curso tenderão a serem aprofundados no 

próximo período, mas, diferente de outras épocas, enfrentarão a resistência popular, 

como visto nas Jornadas de Junho. 
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O presente artigo tem por intuito analisar as subjetivações dentro do espaço escolar a 

partir da sua arquitetura, tomando como exemplo práticas e relatos de experiências da 

escola Doutor Elpídio de Almeida na cidade de Campina Grande – Paraíba. 

Percebendo assim, como a geografia e arquitetura pode estipular um apanhado de 

subjetivações a respeito do espaço escolar, sendo a estrutura física feita a partir de 

direcionamentos e intencionalidades, construindo formas de poder e controle sobre os 

indivíduos que se encontram nesse mesmo ambiente escolar. É a perspectiva de análise 

voltada a uma problematização que muitas vezes encontra-se de fora dos estudos 

educacionais. Através das contribuições da Nova História Cultural o ambiente escolar 

será analisado a partir das estruturas físicas, das construções arquitetônicas, do 

ambiente físico que condiciona e interfere diretamente nas relações humanas dentro do 

ambiente educacional.  
 

Palavras-chave: Arquitetura; Subjetivações; Práticas; Espaço escolar.  

 

Introdução 

Podemos iniciar nossa discussão a partir do ponto em que nos consideramos 

sujeitos, tais sujeitos com suas específicas subjetividades, possuidores de desejos, 

anseios, ideologias que nos posiciona em diversos contextos tanto culturais como 

sociais, mas além de sermos sujeitos de um determinado lugar social, somos corpos, de 

modo em que podemos perceber que somos corpos que convivem no trabalho, na 

universidade, na escola dentre outros espaços institucionais. Sendo a escola um dos 
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ambientes institucionais onde o indivíduo mais tempo convive socialmente ao longo da 

sua vida, mas isso será problematizado em breve no presente estudo.  

Temos como a problematização norteadora desse trabalho as perspectivas da 

Nova História Cultural, mais precisamente a partir de estudos de Michel Foucault e a 

sua análise sobre as múltiplas dinâmicas do poder. Foucault não vai se interessar em 

definições sobre o conceito ou mesmo as origens de tais formas de poder, mas o que faz 

com que ele funcione e como ele é exercido. Foucault (2001) vai nos mostrar que o 

poder não se encontra só nas instituições, nem que o mesmo só se exerce de cima para 

baixo, mas que todo indivíduo acaba sendo possuidor de determinado tipo de poder a 

partir do seu lugar social em relação a outros indivíduos. 

Voltamos assim a nossa discussão inicial, na qual falamos sobre nós que somos 

indivíduos, sujeitos carregados de subjetividades e ao mesmo tempo copos presentes em 

diferentes contextos e lugares sociais, com isso, podemos utilizar Foucault para 

perceber como somos corpos que a todo instante estão sendo controlados e 

controladores, submissos e detentores de poder dentro de uma sociedade de controle, de 

tal forma em que esse controle do corpo é aperfeiçoado ao longo dos anos, desde a era 

clássica vai existir uma prática de controle sobre os corpos, pois esses mesmos corpos 

são limitados a proibições em toda e qualquer sociedade e são controlados através de 

métodos. Podemos assim, perceber isso de forma mais clara a partir da seguinte 

afirmação de Foucault:  

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como 

objeto e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande 

atenção dedicada então ao corpo - ao corpo que se manipula, se 

modela se treina, que obedece, responde se torna hábil ou cujas forças 

se multiplicam. (FOUCAULT, 2001, p.132). 

Como dito anteriormente, os corpos ao longo da nossa história acabam sendo 

controlados e limitados a proibições através de métodos, onde a respeito de tais métodos 

discutiremos posteriormente no presente trabalho. Antes observemos o que Foucault vai 

nos dizer sobre esses métodos. Afirma ele: 

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem 

uma relação de docilidade-utilidade, são que podemos chamar as 

‘disciplinas (FOUCAULT, 2001, p.133).  
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Desta forma, vamos entender que durante os séculos XVII e XVIII as disciplinas 

se tornaram métodos, formulas gerais de dominação, mas uma dominação muito 

diferente de práticas como a escravidão e a domesticidade, por exemplo. As disciplinas 

aqui trazem um processo em que se busca muito mais obediência e utilidade e não 

apenas sujeição, como nos casos citados. Como o próprio Foucault afirma, é a prática de 

uma “manipulação calculada”.  

É quando podemos ter como contribuição as discussões de Gilles Deleuze 

(1997) que na esteira de Foucault vai mostrar o processo de transformação das 

sociedades disciplinares para as sociedades de controle, trazendo a ideia de que tal 

transformação se deu gradativa, através de processos sutis ao longo de nossa história. O 

que Deleuze nos traz é a noção de uma sociedade disciplinar que tem sua expressão no 

século XIX, mas tem o sue apogeu na metade do século XX, porém rapidamente entra 

em declínio, pois o indivíduo parece sempre transitar de um ambiente fechado para 

outro: a família, a escola, a fábrica. Travando assim determinados moldes, onde o 

próprio Deleuze vai compreender que na sociedade disciplinar existem moldes, na 

sociedade de controle existem modulações, por exemplo: enquanto numa fábrica possui 

seus salários fixos, básicos e benefícios únicos, a empresa moderna se esforça para 

impor uma modulação contínua de cada salário, formulando um estado de perpétua 

instabilidade e passando por desafios, concursos, bônus por mérito ente outras práticas 

que geram formas de poder entre os indivíduos pertencentes a esse universo 

empresarial.  

A partir de então podemos ver como vivemos numa sociedade onde somos 

controlados e controladores em diferentes perspectivas. O que interessa a esse trabalho é 

perceber como tudo isso acontece, mas através do que conhecemos por arquitetura, ou 

projetos e espaços arquitetônicos, percebendo assim, como uma construção 

arquitetônica também vai construir formas de poder e controle sobre indivíduos que 

nela se encontram. No caso do presente trabalho nos debruçaremos a partir do universo 

escolar, o espaço físico educacional que vai formular subjetivações, a partir da sua 

arquitetura, que busca moldar os indivíduos nela presentes. 

O ambiente escolar e suas subjetivações 

O espaço escolar é visto por muitos como o ambiente da ordem, do aprender, do 

educar e principalmente do disciplinar. A escola é composta de regras, limites, tanto 

para aqueles que estudam, como também para aqueles que nela trabalham, como 
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professores, vigilantes, coordenadores, supervisores e todos aqueles que compõem esse 

mesmo ambiente. Dessa forma, podemos afirmar que o ambiente escolar também é o 

lugar das relações de poder. A escola torna-se ao longo dos anos uma instituição 

composta de ordens, regras e formulações de práticas disciplinares, assim como nos 

mostra Foucault: 

A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o 

controle das mínimas parcelas da vida do corpo darão em breve, no 

quadro da escola, do quartel, do hospital, ou da oficina, um conteúdo 

laicizado [...] (FOUCAULT 2001, p.136). 

A instituição escolar como já dito, é o ambiente aonde se deve haver ordem, 

aonde os indivíduos devem cumprir regras, podemos citar algumas práticas que acabam 

por sua vez formulando subjetivações de ordens e disciplinas como, por exemplo, o 

próprio uso de fardamentos, é raro sabermos de alguma instituição escolar em que não 

haja o uso de fardamentos por partes dos indivíduos nela constituído, principalmente 

por parte dos alunos, onde fica mais fácil, prático e necessário distingui-los dos demais 

corpos constituintes do mesmo espaço educacional. Outra forma de podermos ver a 

prática da ordem nesse espaço escolar é o próprio uso de filas para o lanche e muitas 

vezes em determinadas escolas filas até mesmo para os alunos entrarem nas salas de 

aula.  

Adentrando ainda mais no ambiente escolar vamos perceber as práticas que 

formulam subjetivações de ordem e disciplina até mesmo e porque não dizer 

principalmente nas salas de aula. A partir do momento em que as salas de aula vão ser 

compostas por cadeiras e/ou carteiras enfileiradas, seguidas de uma ordem 

proporcionalmente estabelecida pelo espaço físico e pelo professor de tal forma em que 

esse professor se encontre isolado a frente de todas essas cadeiras e com uma visão a 

certo modo panorâmica de toda a sala de aula, podendo assim, de pé vigiar e policiar as 

práticas dos alunos contidos nessa mesma sala de aula. É quando Foucault vai dizer que: 

Pouco a pouco o espaço escolar se desdobra, a classe torna-se 

homogênea, ela agora só se compõe de elementos individuais que vem 

se colocar uns ao lado dos outros sob os olhares do mestre. A 

ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a definir a grande 

forma de repartição [...] (FOUCAULT, 2001, p.141). 
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Para problematizar ainda mais o aspecto do ambiente escolar que acaba 

formulando relações de poder e que acaba por sua vez postulando a disciplina dentro 

desse universo não poderíamos deixar de citar um objeto que tanto cabe ao historiador 

discutir: o tempo. Os horários de chegada, de saída, de intervalo, são estipulados não 

somente no ambiente escolar, mas na nossa sociedade como um todo, ao que podemos 

perceber isso também seria uma forma de controle, é o homem que controla o próprio 

tempo do outro, o homem que manipula e condiciona o tempo de outros indivíduos, 

vivemos em uma sociedade em que os corpos são constantemente disciplinados e 

condicionados pelo tempo, um tempo que é manipulado, um tempo que é ordenado aos 

interesses de determinados grupos sociais, seja numa fábrica, seja numa universidade ou 

mesmo e principalmente dentro do presente estudo, no ambiente escolar.   

Os alunos e funcionários de uma instituição escolar enquanto estiverem 

exercendo alguma atividade ou exercício dentro desse ambiente acabam tendo toda uma 

carga horária que pouco é constituída de intervalos e/ou folgas, o tempo da escola deve 

ser um tempo de produtividade, seja ela intelectual ou física, não podendo tal horário de 

funcionamento ser desregrado, um aluno ou funcionário de qualquer instituição escolar 

não deve/pode se atrasar para o seu trabalho ou aula, não deve ficar de “papo pro ar” 

enquanto estiver nesse ambiente, a escola é o lugar de cumprimentos de deveres sociais 

para com a própria sociedade, ali estão sendo formados indivíduos que constituirão os 

futuros homens e mulheres de uma sociedade, por isso, deve-se ter obrigações e 

cumprimento de tarefas que são estipuladas em determinado espaço de tempo e que 

deve ser voltadas a unidade de ensino, a escola. Podemos perceber isso de forma mais 

clara a partir da seguinte afirmação de Foucault:  

O horário: é uma velha herança. As comunidades monásticas haviam 

sem duvida sugerido seu modelo estrito [...] estabelece censuras, 

obriga ocupações determinadas, regula os ciclos de repetição – muito 

cedo foram encontrados nos colégios, nas oficinas, nos hospitais 

(FOUCAULT, 2001, p.144). 

Contudo, é perceber como o ambiente escolar é carregado de subjetivações e ao 

mesmo tempo como os indivíduos que nele se encontram decodificam esse mesmo 

ambiente, como se comportam os corpos que estão inseridos no espaço escolar. 

Podermos analisar como a arquitetura vai construir outras subjetivações além das já 

citadas no presente estudo, de forma que elas condicionam os corpos no campo das 

subjetividades, mas ao mesmo tempo condicionam esses corpos no campo prático, no 
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cotidiano corpóreo de alunos, professores, funcionários e todos aqueles que estão 

inseridos no espaço escolar. 

A arquitetura escolar e suas subjetivações  

Ao que falamos anteriormente, o ambiente escolar é um lugar aonde se 

encontram diferentes relações de poder, formas de controle e vigilância dos corpos 

inseridos nesse mesmo ambiente. Adentrando ainda mais explicitamente na questão da 

arquitetura vamos perceber como os projetos arquitetônicos escolares passam a ser 

construídos não como uma arquitetura para ser admirada, mas pensada e planejada a 

partir de intencionalidades que buscam disciplinar e controlar os indivíduos inseridos 

nesse universo educacional, na instituição escolar. 

Os autores Escolano e Frago vão fazer um estudo a partir da análise das 

estruturas arquitetônicas de algumas escolas espanholas entre os séculos XIX e XX 

percebendo como os projetos arquitetônicos dessas escolas vão traçar formas de 

controle no cotidiano dos corpos inseridos nessas escolas, percebendo formas de 

disciplina a partir da espacialização, percebendo como os indivíduos subjetivam esse 

espaço institucional. 

A “espacialização” disciplinar é parte integrante da arquitetura escolar 

e se observa tanto na separação das salas de aulas (graus, sexos, 

características dos alunos) como na disposição regular das carteiras 

(com corredores), coisas que facilitam, além disso, a rotina escolar das 

tarefas e a economia do tempo. Essa “espacialização” organiza 

minuciosamente os movimentos e os gestos e faz com que a escola 

seja um ‘continente de poder’ (ESCOLANO, 2001, p. 27-8). 

A partir de tal citação vemos uma brecha para analisar a arquitetura escolar em 

si, os projetos arquitetônicos. Os autores fizeram uma análise de escolas espanholas, 

porém poderemos perceber ao longo do estudo como instituições escolares brasileiras 

vão se assemelhar com as análises e arquiteturas escolares espanholas. Os autores 

mostram justamente como são construídos ao longo dos anos nessas escolas os 

corredores como única forma de transição de um ambiente espacial para outro dentro da 

escola, e segundo os mesmos, isso não seria em vão, os corredores como único meio de 

transição acaba por sua vez facilitando a vigilância dos alunos em determinada escola, 

seria uma forma de limitar a movimentação dos indivíduos na instituição, assim, vigiar 
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e policiar qualquer corpo a partir de corredores se torna mais fácil do que em um espaço 

mais aberto. (Frago. 2001)  

As escolas espanholas analisadas pelos autores Escolano e Frago podem ser 

novamente comparadas a outras tantas escolas brasileiras até mesmo contemporâneas 

em outra seguinte análise arquitetônica: o próprio fato da direção ou sala de professores 

em muitos casos serem perto tanto da entrada da escola como do pátio ou auditório 

central, para que os funcionários possam ter o controle através da vigilância desses dois 

espaços. Em muitos casos, existindo janelas na sala da direção ou sala dos professores, 

voltadas para o pátio, seria essa uma forma de vigilância sobre os alunos no horário de 

intervalo e/ou possível burla, fuga do horário de aula. 

Isso se trona cada vez mais evidente até mesmo nas instituições escolares 

contemporâneas, como no caso da escola Dr. Elpídio de Almeida na cidade de Campina 

Grande – PB na qual a partir do subprojeto PIBID de História da Universidade Federal 

de Campina Grande, foi possível analisar e perceber como a arquitetura vai trazer toda 

uma forma de controle e construção de subjetivações até mesmo nas escolas de hoje. A 

escola Dr. Elpídio de Almeida é considerada a maior instituição escolar pública na 

cidade de Campina Grande, tanto na questão geográfica, tanto que é chamada de “o 

gigantão” como na questão de renome local, na qual agrega cerca de mil alunos, todos 

do Ensino Médio.  

A instituição Dr. Elpídio de Almeida desde sua fundação, que fora no ano de 

1953
3
, sempre teve uma política de se tornar uma instituição exemplar e disciplinar na 

cidade paraibana. Tal filosofia que se prevaleceu até os dias atuais, na qual pôde ser 

observada pelos alunos do subprojeto do PIBID de história da UFCG a partir de 

experiências vividas na instituição, como a arquitetura escolar influenciou e influencia 

essa construção disciplinadora por parte da instituição. O primeiro aspecto pode ser 

visto quando percebemos na arquitetura da escola o fato de, assim como já mencionado 

em outros casos de escolas espanholas analisadas por Frago e Escolano como em outras 

escolas brasileiras, a escola Dr. Elpídio de Almeida têm como única forma de transição 

e acesso para as salas de aula, os corredores. Outro aspecto em comum do já 

mencionado é o fato de que a escola Dr. Elpídio de Almeida tem a sua coordenação e a 

                                                           
 

3
 Acervo digital sobre a escola Dr. Elpídio de Almeida encontra-se em: 

http://www.colegiodaprata.xpg.com.br/ 

http://www.colegiodaprata.xpg.com.br/
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sala dos professores próximos à porta principal da escola, mesmo ela tendo outras 

portas de acesso.  

Contudo, existe algo ainda mais interessante e até mesmo curioso na escola Dr. 

Elpídio de Almeida. A escola possui em sua estrutura física um primeiro andar, e 

consequentemente escadas para o acesso a esse primeiro andar, mais precisamente três 

escadas de acesso: uma central e duas laterais, uma ao lado direito da entrada principal e 

outra ao lado esquerdo da mesma entrada principal, porém há algo de bastante curioso 

quanto a essas escadas. É o fato de que apenas funcionários e visitantes podem ter 

acesso a essa escada central da escola, os alunos não podem subir ou descer por meio 

dessa escada central. Os alunos são proibidos de utilizar essa escada, e pelo que foi 

observado pelos bolsistas do PIBID de história da UFCG é que não há nenhuma razão 

prática para a não permissão de acesso por parte dos alunos dessa mesma escada, até 

mesmo porque ela é fisicamente igual às outras escadas laterais, porém, podemos ter 

nessa prática cotidiana um exemplo claro de como os indivíduos de uma instituição 

escolar acabam subjetivando a própria arquitetura do espaço escolar.  

O mais interessante é o fato de uma antiga bolsista do subprojeto do PIBID de 

história da UFCG ter sido aluna da instituição Dr. Elpídio de Almeida, relatando assim, 

como era a sensação de depois de não ser mais aluna subir por essa escada central, 

mostrando e afirmando sentir certa emoção de subir a escada sem precisar ser escondido 

de ninguém, sem a vigilância punitiva dos olhos a certo ponto opressores dos 

funcionários da própria instituição, onde a mesma acabou relatando de como era 

divertido subir por essa escada central, escondida, no tempo em que ela era aluna, 

burlando a disciplina da escola. Ela nos relatou que os alunos quando eram pegos 

subindo por essa escada apenas eram advertidos verbalmente para que não repetissem o 

gesto de subir ou descer pela escada central. Desta forma, podemos perceber o uso de 

“táticas e estratégias”
4
 por parte dos alunos e da instituição escolar respectivamente, 

como a instituição estipula estratégias para um modo de estatizar algo ou alguém e 

como se comportam de forma moduladora os indivíduos detentores de táticas, da burla 

(Certeau. 2008). 

Considerações Finais 

                                                           
 

4
 Certeau, Michel. A invenção do cotidiano 1 – Artes de fazer. 2008 
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Ao longo do presente estudo acreditamos que foi possível identificar como o 

espaço escolar é um ambiente de múltiplas aprendizagens, tanto para aqueles que nele 

estão inseridos como para aqueles que analisam de fora como uma espécie de 

estrangeiro aquele ambiente. O intuito desse trabalho foi mostrar como historicamente a 

instituição educacional escolar é pautável de diferentes estudos, até mesmo partindo de 

uma perspectiva física, é uma tentativa de perceber como os indivíduos sejam como 

subjetivos ou como corpos estão à mercê do espaço físico que lhes rodeiam, e no caso 

do presente estudo, como até mesmo o espaço físico escolar parece nos dizer e 

demonstrar mais do que poderíamos imaginar. Esse trabalho acaba mostrando que de 

certa forma quando éramos apenas alunos de uma escola, não percebíamos como 

corredores, filas, horários, escadas e outros ambientes físicos nos condicionavam 

disciplinarmente, como esses citados formulavam relações de poder para conosco.   

O fato é que a sociedade de controle está vivenciada até mesmo e porque não 

dizer, principalmente no ambiente escolar, por ser o ambiente da disciplina, do 

aprendizado, do educar. Dessa forma, percebemos como uma arquitetura não pode ser 

chamada de “simples arquitetura”, ela é construída a partir de diversas e diferentes 

intencionalidades, postulando disciplinas e subjetivando relações de poder sobre os 

indivíduos que se encontram nela, é quando nos mostra Foucault que:  

[...] uma arquitetura que não é mais feita simplesmente para ser vista 

[...], ou para vigiar o espaço exterior [...], mas para permitir um 

controle interior articulado e detalhado — para tornar visíveis os que 

nela se encontram; mais geralmente, a de uma arquitetura que seria 

um operador para a transformação de indivíduos: agir sobre aqueles 

que abrigam dar domínio sobre seu comportamento, reconduzir até 

eles os efeitos de poder, oferecê-los a um conhecimento, modificá-los 

(FOUCAULT, 2001, p. 144). 

A arquitetura escolar a partir desse trabalho é percebida por um diferente olhar, 

o olhar voltado a demonstrar que o ambiente escolar e os indivíduos recebem influencia 

e se influenciam diretamente entre si por sua arquitetura, pelo ambiente físico que é 

constituído, um ambiente que os molda, os direcionam em seus estudos ou trabalhos, 

mas principalmente para suas vidas, para os seus cotidianos, para as suas histórias. 
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DIÁLOGOS SOBRE UMA “PRESENÇA” TEMPORAL E GEOGRÁFICA: O 

CONCEITO DE ESPAÇO NO LIVRO GEOGRAFIA DO BRASIL 

HOLANDÊS DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 
 

Felipe Souza Leão de Oliveira 

Mestre em História (UFRN) 

Doutorando em História (UFRGS) 

Bolsista Capes (Demanda Social) 

Em 1956, o escritor potiguar Luís da Câmara Cascudo publicou o seu livro 

Geografia do Brasil Holandês, no qual ele estudou um recorte espacial e temporal 

chamado “Brasil Holandês” (1630-1654), localizado em parte do território que hoje 

pertence ao Brasil. Neste livro, Cascudo constrói reflexões sobre os mais variados temas 

referentes ao “Brasil Holandês”, como a cultura, sociedade, política etc.. Quando vistos 

em conjunto, tais temas caracterizariam este recorte espaço-temporal como um 

importante momento da História do Brasil e, particularmente, de uma História da região 

Nordeste.  

O objetivo deste trabalho é problematizar o conceito de espaço neste livro de 

Cascudo a partir de três questões que julgamos ser centrais para o seu entendimento: a 

primeira diz respeito à interpretação que Cascudo constrói do espaço do “Brasil 

Holandês”; já a segunda refere-se a seu diálogo com o escritor pernambucano Gilberto 

Freyre, que atravessa todo o livro, enquanto a terceira e última consiste na sua própria 

ideia de tempo, a partir da qual ele pensa a geografia de um espaço do século XVII a 

partir do século XX. A partir da análise destas três questões, argumentaremos que o 

entendimento delas poderá lançar uma nova luz sobre o conceito de espaço presente em 

seu livro. Para isso, utilizaremos uma documentação que consiste em artigos e livros 

publicados por e sobre as três questões acima, buscando uma maior compreensão do 

contexto a partir do qual Cascudo escreveu a sua obra. 

 

I 

Neste primeiro momento de nosso artigo, tentaremos compreender o modo 

através do qual Cascudo se aproximou do tema do “Brasil Holandês”, tentando entender 

como ele desenvolveu sua visão deste período, bem como do espaço ao qual esta 

expressão se refere. 
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O interesse de Cascudo pelo “Brasil Holandês” remete, pelo menos, até a década 

de 1920.
1
 Mas será somente na década de 40 que veremos seu interesse ganhar os 

contornos de uma interpretação explicitamente construída. No dia 27 de janeiro de 

1940, por exemplo, Cascudo publicou um artigo sobre o “Brasil Holandês” no periódico 

“A República”.
2
 Vemos nele duas concepções que viriam a ser tornar recorrentes daqui 

em diante, até a publicação do livro Geografia do Brasil Holandês: primeiro, sua 

concepção da dimensão da “influência” holandesa naquilo que ele considera a História 

do Nordeste do Brasil; segundo, sua concepção dos “vestígios” dessa “presença” no 

espaço nordestino.  

Para elaborar as duas concepções acima, Cascudo constrói seu texto a partir da 

contestação de uma ideia supostamente compartilhada por muitos de seus 

contemporâneos: a de que o holandês teria sido “responsável pelos cabelos loiros e 

olhos azuis, ainda visíveis no Nordeste”.
3
 Para contestar essa ideia, ele recorre a um 

argumento baseado inteiramente em pressupostos raciais, afirmando que as descrições 

que seus contemporâneos constroem dos holandeses também se aplicam perfeitamente 

aos portugueses, como a “estatura avantajada”, e o fato de serem “Homens fortes, 

compridos, cheios de força e vigor”.
4
 Segundo ele, haviam dois tipos principais de 

portugueses: os “loiros”, considerados nômades e conquistadores, e os “morenos”, 

pequenos, sedentários e pacíficos. E ele conclui que “Todos os dois grupos mandaram 

seus melhores tipos para o Brasil [grifo do autor]”.
5
 Destes tipos portugueses, o 

“homem do Minho” teria sido preponderante. Dotados de “fausto e posses”, eles teriam 

sido capazes de criar, no Brasil, uma “aristocracia ruralenga [sic]”.
6
  

Para Cascudo, alguém que quisesse discernir os vestígios do passado no presente 

deve trabalhar no próprio espaço que se pretende estudar: para ser descrito, o espaço 

precisa ser observado diretamente. Tendo adotado esta postura, ele conclui que “Nunca 

a dominação holandesa se infiltrou a ponto de ser determinante”.
7
 Ele prossegue 

afirmando que, de um modo geral, os holandeses teriam passado boa parte dos anos de 

dominação confinados nos espaços de guarnições e fortalezas, saindo apenas para o 

                                                           
 

1
 CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal, 05 mar. 1940. 

2
 CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal, 27 jan. 1940. 

3
 Idem. 

4
 Idem. 

5
 Idem. 

6
 Idem. 

7
 CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal, 27 jan. 1940. 
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“estupro nas cunhãs”,
8
 casando-se pouco com brasileiras. A poucas que chegavam a se 

casar com eles “ficavam conhecidas e marcadas na reprovação católica e legalista [grifo 

do autor]”.
9
 No geral, “Era o idioma, a raça, o costume, religião” que conspiravam “para 

uma distância inda [sic] maior que o ódio entre opressor e oprimido”.
10

 Daí ele conclui: 

“Não creio na influência antropológica do holandês no nordeste brasileiro”.
11

  

Vemos, portanto, o modo através do qual o autor de Geografia do Brasil 

Holandês articula as duas questões que mencionamos acima. Seu argumento consiste 

em enfatizar a ausência dos rastros dos holandeses na História do espaço do Nordeste, 

negando que eles tenham sido responsáveis “pelos cabelos loiros e olhos azuis”, 

desfazendo, assim, os traços de sua influência. E vimos também como esse argumento é 

construído a partir de pressupostos raciais sempre favoráveis ao português e a sua 

consolidação e permanência enquanto elemento racial preponderante. 

Mas qual o motivo do interesse de Cascudo pelo tema do “Brasil Holandês”? 

Ainda no ano de 1940, uma palestra proferida por ele no Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte nos apresenta uma possível resposta para essa 

pergunta. Nela, vemo-lo sentir-se atraído por uma cópia de um livro de Barléus, uma 

das principais fontes relativas ao “Brasil Holandês”. Mas por quê? Porque, segundo ele 

mesmo, Barléus narra “a história dos oito anos de governo de Maurício de Nassau no 

nordeste [sic] do Brasil [grifo do autor]”.
12

 Eis, portanto, a razão do interesse de 

Cascudo pelo Brasil Holandês: para ele, esse é um tema central para a compreensão da 

História nordestina.  

O seu reconhecimento da centralidade do tema do “Brasil Holandês”, porém, 

não o tornou mais simpático à passagem dos flamengos: para ele, a presença holandesa 

teria sido sempre brutal, violenta e pouco produtiva.
13

 Ele chega até mesmo a classificar 

a ideia de que os flamengos teriam deixado algum rastro no Rio Grande do Norte como 

“mentirosa”,
14

 além de pôr em dúvida qualquer tentativa de se traçar a genealogia de 

qualquer família potiguar até algum ancestral holandês.
15

  

                                                           
 

8
 Idem. 

9
 Idem. 

10
 Idem. 

11
 Idem. 

12
 CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal, 05 mar. 1940. 

13
 Ver, por exemplo: CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal 20 mar. 1940. 

14
 CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal, 31 abr. 1940. 

15
 CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal, 31 maio. 1940. 
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No ano seguinte, em 1941, Cascudo transforma o elogio do português em algo 

que poderia ser logicamente deduzido do passado brasileiro de modo puramente formal: 

olhar simpaticamente para o português, para ele, não seria mera opinião, mas sim uma 

rigorosa dedução lógica. Desse modo, ele defende o predomínio português ao mesmo 

tempo em que constrói para si uma posição que assume a aparência de uma postura 

desinteressada e neutra, onde o português é tanto mais aceitável quando mais familiar 

for aos brasileiros, algo que ele afirma constatar no que ele acredita compor a 

“realidade” da vida nacional.
16

  

Conservando sempre os mesmos pressupostos e mantendo também a mesma 

argumentação, o interesse de Cascudo pelo tema do “Brasil Holandês” continuará nos 

anos seguintes,
17

 sempre procurando deixar claro que os holandeses não teriam deixado 

traços, marcas e vestígios nenhum.
18

 Não satisfeito em repetir esse mesmo argumento 

ao longo de toda essa década de 40, ele ainda fará de seu Geografia do Brasil Holandês 

uma nova repetição dessa mesma argumentação. Com efeito, a diferença deste livro 

para tudo o que ele escreveu anteriormente encontra-se no âmbito da forma e não no 

conteúdo: esse é o maior livro dedicado exclusivamente ao tema do “Brasil Holandês” 

publicado por Cascudo até o fim de sua vida. Do ponto de vista de seu conteúdo, porém, 

ele continuará determinado a apagar todos os vestígios da dominação holandesa. 

No que diz respeito às suas premissas, podemos perceber algumas categorias 

centrais que organizam o livro Geografia do Brasil Holandês. As principais são: 

“Presença”, “Holandesa”, “Geografia” e “Nordeste”. “Brasil” também aparece enquanto 

uma categoria importante, mas Cascudo situa seu lugar de fala muito mais no 

“Nordeste”, apesar das inúmeras referências que ele faz a ideia de nação como um todo: 

para ele, a nação deve ser pensada a partir da região. E podemos ver um exemplo disso 

no início da primeira parte de sua obra, quando ele escreve que 

Neste 1945, o Holandês não é pra mim um assunto mas uma 

Presença. Conquistou e dirigiu a região brasileira em que nasci e 

vivo, a mais amada e conhecida. Não encontro apenas nos livros, 

mapas, nótulas, e relatórios da Geoctroyerd Westindische Companie 

[Companhia das Índias Ocidentais], mas na recordação inconsciente 

                                                           
 

16
 Por exemplo: CASCUDO, Luís da Câmara. A República, Natal, 15 ago. 1941. 

17
 Por exemplo: CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal, 24 jan. 1942. 

18
 Por exemplo: CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. A República, Natal, 18 abr. 1943. 
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de sua visita de vinte e quatro anos, inapagável na memória nordestina 

[grifos nossos].
19

  

Como sugerido até aqui, Cascudo faz girar o “drama de uma colonização batava 

no nordeste brasileiro”
20

 em torno de dois personagens centrais a saber: os “holandeses” 

e os “portugueses”. Ao voltar seu olhar para o embate entre eles, ele tende a considerar 

os demais (negros e indígenas) como secundários e meros coadjuvantes. Os “negros” 

são retratados como indiferentes à luta entre os europeus, limitando-se a fugir da 

exploração e do cativeiro imposto por flamengos e lusitanos.
21

 Os “indígenas”, ou 

“índios”, por seu turno, são tratados com violência semelhante, exceto que, para 

Cascudo, os holandeses teriam sido mais hábeis, utilizando-os como guerreiros na luta 

contra os lusitanos.
22

 

No Geografia do Brasil Holandês, o conflito entre holandeses e portugueses é 

resolvido de dois modos: por um lado, mediante um confronto armado,
23

 na forma de 

uma guerra; por outro lado, através de um confronto biológico, na forma de um embate 

entre configurações fisiológicas distintas.
24

 Outros aspectos do “Brasil Holandês”, como 

alimentação,
25

 arquitetura,
26

 vocabulário
27

 e instituições políticas
28

 também são 

incluídos por Cascudo em meio a sua análise desses confrontos, sob a condição de 

serem estudados paralelamente ao embate central ou enquanto decorrentes dele. Assim, 

por exemplo, o fato dos holandeses vencerem espanhóis e portugueses nos momentos 

iniciais de sua “invasão” é algo interpretado por ele como uma vitória momentânea, que 

inscreve, também momentaneamente, o domínio flamengo sobre o espaço.
29

 Todavia, 

no longo prazo, os portugueses revertem esse quadro não só através do conflito armado 

mas, sobretudo, através do recurso a todo um conjunto de características que lhes seriam 

                                                           
 

19
 CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia do Brasil Holandês. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. p. 13. 

20
 Ibidem. p. 66. 

21
 Ibidem. 58-61. 

22
 Ibidem. p. 61-67. 

23
 Ver, por exemplo, as descrições de conflitos nos recortes espaciais que compunham o “Brasil 

Holandês” em CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia do Brasil Holandês. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1956. p. 107-293. 
24

 Sobre a questão racial e o problema da constituição fisiológica, ver, por exemplo, CASCUDO, Luís da 
Câmara. Geografia do Brasil Holandês. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. p. 20-28 e p. 35-37. 
25

 Ibidem. p. 37-39. 
26

 Ibidem. p. 45-58. 
27

 Ibidem. p. 72-75. 
28

 Ibidem. p. 92-96. 
29

 Ibidem. p. 14-20. 
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supostamente inerentes, como sua maior capacidade de miscigenação e sua “natural” 

disposição fisiológica para adaptar-se ao espaço tropical.
30

 Desse modo, a vitória 

alcançada pelos lusitanos resultaria no total desapossamento do domínio holandês, 

apagando os traços e vestígios da presença destes últimos para a posteridade. Sendo o 

espaço um tema central deste livro, não deve nos surpreender o fato de Cascudo 

enfatizar de forma significativa esse desapossamento: o espaço é pensado aqui não só 

como locus do embate entre os europeus, mas também como o principal objetivo dele.  

 Assim, a proposta de uma “Geografia” do “Brasil Holandês” consiste em 

descrever uma geografia somente para apaga-la ao longo do livro. O espaço do “Brasil 

Holandês”, dessa forma, deve ser reconhecido e compreendido somente para ser 

esquecido e confinado a um passado neutralizado, incapaz de influenciar o presente: 

essa é uma das principais estratégias utilizadas por Cascudo, ao interpretar a geografia 

de um espaço que ele condena e rejeita. 

 

II 

Uma vez tendo descrito brevemente a razão pela qual Cascudo se aproximou do 

tema do Brasil Holandês, bem como o modo através do qual essa aproximação se deu, 

podemos voltar nosso olhar, agora, para o diálogo travado por ele com o escritor 

pernambucano Gilberto Freyre e que, como dissemos no início deste artigo, atravessará 

todo o Geografia do Brasil Holandês. 

Examinemos primeiro a razão da aproximação desses dois autores. Em 1917, 

Cascudo havia terminado seus estudos no Atheneu Norte Riograndense. No ano de 

1918, enquanto Freyre dava continuidade aos seus estudos nos Estados Unidos, 

Cascudo ingressava na Faculdade de Medicina de Salvador e transferindo-se, no ano 

seguinte, para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois do retorno de Freyre 

à Recife em 1923, quando este último voltou de suas viagens à Europa e aos Estados 

Unidos, Cascudo ingressará na Faculdade de Direito de Recife.
31

  

                                                           
 

30
 CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia do Brasil Holandês. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. p. 14-20 

e p. 89-92. 
31

 Sobre Freyre ver, por exemplo, GIUCCI, Guillermo; LARRETA, Enrique Rodríguez. Gilberto Freyre: uma 
biografia cultural: a formação de um intelectual brasileiro: 1900-1936. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007. Sobre Cascudo ver, por exemplo, OLIVEIRA, Gildson. Câmara Cascudo: um homem 
chamado Brasil. Brasília: Brasília Jurídica, 1999. 
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Uma vez em Recife, Cascudo publicará uma série de artigos intitulada De 

Recife, a partir da qual ele veio a explorar inúmeros assuntos relacionados a letrados 

recifenses daquela época, indo desde questões como a relação entre o “riso e a 

seriedade”, até um estudo da poética de um deles, João Barreto.
32

 Entre estes artigos, é 

possível vermos como Cascudo aproxima-se de Freyre. Em um deles, por exemplo, ele 

afirma que conheceu o pintor Joaquim do Rego Monteiro através de Gilberto Freyre.
33

 

Em um segundo artigo, intitulado “A Bengala de Gilberto Freyre”,
34

 Cascudo escreve 

sobre a originalidade e o estilo de Freyre a partir de um objeto que este último gostava 

de usar: uma bengala. Além disso, lemos na imprensa da época diversas notícias sobre 

encontros entre ambos, particularmente através de reuniões de círculos de letrados 

recifenses.
35

 Nessa mesma década de 20, o jornal de propriedade do pai de Cascudo, o A 

Imprensa, irá dar apoio ao Centro Regionalista, a frente do qual estava o próprio 

Freyre.
36

 Além disso, em 11 de setembro de 1924, o Diário de Pernambuco informa que 

o próprio Cascudo participou de uma reunião promovida pelo Centro Regionalista, 

também com a presença de Freyre.
37

 Esse diálogo continuará entre os dois através das 

décadas seguintes. Porém, com o interesse de Cascudo pelo tema do “Brasil Holandês”, 

esse diálogo ganhará novas dimensões, fazendo surgir algumas divergências entre eles. 

No que diz respeito ao “Brasil Holandês”, vimos que o interesse de Cascudo por 

este tema se deu principalmente por sua vontade de compreender um momento da 

História do Nordeste. Mas Freyre também tem o Nordeste em mente ao escrever sobre 

os holandeses. Todavia, ele considerava igualmente importante pensar a História do 

próprio estado de Pernambuco como a narrativa central da história desta região.  

Para termos uma ideia mais precisa do escrevemos no parágrafo acima, vejamos 

um artigo de autoria do próprio Freyre e que ele publicou na revista “O Cruzeiro” em 
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 Os 5 artigos são os seguintes: CASCUDO, Luís da Câmara. De Recife: Joaquim do Rego Monteiro. A 
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1941. Aqui, ele se mostra favorável a um projeto de comemoração do dia da chegada de 

Maurício de Nassau a Pernambuco.
38

 Entretanto, ele alerta que isso não deve 

servir de consolo à nostalgia étnica ou ao sentimentalismo lamuriento 

que uma vez por outra se levanta num ou noutro brasileiro superficial, 

amargurado ainda hoje por não haver vingado entre nós a colonização 

flamenga de preferência à portuguesa.
39

 

 Para Freyre, o elogio de um representante do domínio holandês no Brasil 

deve ser encarado de forma cautelosa: ele não pode ser interpretado como algo 

preferível à presença lusitana. A “invasão holandesa”, como ele chama,  

enriqueceu o Brasil – principalmente Pernambuco – de uma variedade 

de cultura e de sangue que são parte da nossa história e da nossa vida. 

Estão em nós. Incorporaram-se ao todo brasileiro [grifo nosso].
40

  

Além disso, 

Cabe aos pesquisadores mais jovens do passado brasileiro, em geral e 

de Pernambuco e de outras províncias do Norte, em particular, o 

esforço de estudo paciente daqueles contatos, daquelas contribuições 

de sangue e de cultura, de esclarecimento dos processos através dos 

quais se processaram aquelas relações e a incorporação dos elementos 

chamados flamengos ao tipo étnico, à fisionomia moral e à paisagem 

de largo trecho brasileiro [grifo nosso].
41

 

Desse modo, ele considera ser importante a realização do estudo das 

“contribuições” e “esclarecimentos” da colonização flamenga, incluindo a identificação 

dos “numerosos traços de procedência ou de influência flamenga, apenas imaginados, 

pressentidos ou adivinhados”.
42

 E isso seria tanto mais significativo na medida em que a 

“história da cultura brasileira se enriquecerá de modo notável e a interpretação da nossa 

paisagem social ganhará em profundidade e em extensão”.
43

 Enfim, ele acrescenta, 
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 Idem. 
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somente um “patriotismo muito rasteiro” ou uma “mística de exclusividade lusitana” é 

que impediriam um tal estudo de ser realizado.
44

 

Se vemos até aqui a evidência da centralidade que Pernambuco tinha para 

Freyre, é igualmente importante notarmos que, apesar de todo o elogio e importância 

dada ao flamengo, ele faz questão de mantê-lo em seu devido lugar de “invasor”: dentro 

da lógica de seu argumento, este seria o limite de “incorporação” do holandês ao espaço 

brasileiro e sua cultura. Desse modo, sua atitude revela-se marcada pelo elogio seguido 

de reservas, o reconhecimento de uma importância indiscutível, mas que deve ser posta 

em seus limites, sem que venha a ofuscar o legado lusitano. 

Do que foi dito até aqui podemos concluir que, tal como o autor de Geografia do 

Brasil Holandês, Freyre também utiliza o termo “invasão” para descrever a instalação 

da “presença” holandesa. Entretanto, o escritor pernambucano emprega-a de modo 

diferente, dando um sentido próprio a essa palavra já que, para ele, a invasão não tem 

somente o sentido da violência e do conflito, posto que ela teria sido marcada por trocas 

amistosas em “zonas de confraternização”. Concebidas assim, tais trocas teriam 

permitido que traços do legado de ambos (portugueses e holandeses) pudessem ser 

conservados para futuras gerações. E é dessa maneira que Freyre mostra-se disposto a 

reconhecer uma maior interação com a herança flamenga em terras brasileiras, algo que 

Cascudo se preocupou somente em apagar. Enfatizando o conflito entre holandeses e 

portugueses, o autor do Geografia do Brasil Holandês termina por reduzir indígenas e 

negros a papéis secundários, em oposição ao autor pernambucano, que dedica mais 

espaço a outras raças em seus livros,
45

 mapeando um conjunto maior de interações 

raciais apesar de sua visão favorável aos portugueses e à herança lusitana. Assim, 

Freyre afirma que 

sobre os antagonismos, predominaram as forças de contemporização e 

de reciprocidade cultural, desenvolvendo-se, para os vários elementos, 

um ambiente de liberdade criadora, que talvez não exista tão ampla 

em nenhum outro país de gente mestiça.
46
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Portanto, é através de sua ênfase no conflito que Cascudo isola e destaca o único 

vencedor aceito por ele como o herói de sua história: o colonizador português. Freyre, 

ao contrário, recusa-se a ver esse momento do passado preso na dicotomia entre um 

enredo trágico holandês e um enredo vitorioso lusitano, preferindo desenvolver, ele 

mesmo, um drama mais complexo, em que os enredos misturam-se, sendo até mesmo 

conciliados. 

 

III 

Voltaremos nossa atenção, agora, para o terceiro e último aspecto do Geografia 

do Brasil Holandês que exploraremos aqui: a relação entre Cascudo e sua concepção de 

tempo. 

A princípio, o tempo aparece em seus escritos enquanto uma linha contínua, 

ligando diretamente diferentes momentos da existência humana. Podemos ver evidência 

disso no próprio modo através do qual ele articula presente e passado no Geografia do 

Brasil Holandês. Vejamos:  

As páginas indignadas dos cronistas da guerra contra os holandeses, as 

descrições de saques, incêndios, prisões, arbitrariedades, torturas, 

roubos, bestialidades e estupros, sacrilégios e desrespeitos, enfim a 

fera solta e diante da presa apavorada, são dos nossos dias [...].
47

 

Atos de ferocidade ligam passado e presente, conservando-se imutável através 

de uma linha temporal contínua. Aqui, Cascudo se mostra disposto a reconhecer que 

“Portugueses e holandeses fizeram os mesmos atos de ferocidade”
48

 que seus 

contemporâneos, de modo que estes últimos não se encontram em condições de “julgar 

a bestialidade e selvageria de ninguém”.
49

 Mas se existe uma linha contínua entre 

presente e passado, e se essa linha aproxima muito mais do que distancia um do outro, 

como Cascudo é capaz de determinar o eu se conserva ou não da “influência” de 

portugueses e holandeses no Nordeste? Em primeiro lugar, lembremos que, na lógica de 

sua argumentação, o domínio português teria se mesclado ao espaço brasileiro ao longo 

do tempo. A “presença” flamenga, em compensação, teria sido uma anomalia histórica, 
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um interlúdio brutal no supostamente legítimo processo “colonizador” lusitano. Para 

estes últimos, Cascudo reserva uma a existência na e para a História e o Espaço 

nordestino, enquanto que, para os flamengos, ele reserva o lendário e o folclórico: 

Para essa época [do Brasil Holandês] empurramos o inexplicável. 

Tudo quanto não é sabido pelo Povo pertence ao trabalho holandês 

[...] No nordeste do Brasil o holandês possui dons miraculosos.
50

 

Vemos aqui como Cascudo concebe a relação temporal entre o “Brasil 

Holandês” no passado e o “Nordeste” no presente: para ele, essa relação certamente não 

consiste somente em uma descontinuidade, na medida em que ambos os recortes 

espaciais parecem inseridos no contexto de uma mesma temporalidade linear e 

contínua, que liga o século XVII ao século XX. Nesse momento, devemos ter em mente 

que, ao longo de seu livro, ele acredita ser capaz de identificar os traços e vestígios do 

passado no espaço a sua volta simplesmente observando-os, atentando para as ruínas de 

edificações antigas,
51

 o folclore
52

 e até mesmo examinando as características raciais de 

seus contemporâneos,
53

 para citarmos alguns exemplos. Desse modo, passado e presente 

estão ligados contínua e diretamente ao longo do tempo, sendo que nem tudo o que 

aconteceu no passado deve ser necessariamente conservado no presente.  

E aqui voltamos a pergunta que lançamos anteriormente: se essa é a lógica do 

seu texto, como ele é capaz de estabelecer o que sobrevive como influência no presente 

e o que já não é mais capaz de influenciá-lo? A essa pergunta podemos, finalmente, 

propor uma resposta: para Cascudo, elementos do passado que sobrevivem a ação do 

tempo podem conservados no presente se percebidos através de traços e vestígios que 

assumem tanto a forma de documentos do período quanto de ruínas existentes no 

próprio espaço. Se conservados desse modo, tais elementos seriam capazes de 

influenciar o presente, ajudando a moldá-lo. No Geografia do Brasil Holandês, um 

exemplo de elemento conservado dessa forma é o conjunto de traços e vestígios 

deixados pelos portugueses. Todavia, outros elementos do passado não teriam sido 

capazes de deixar traços ou vestígios, tendo sido transmitidos apenas através de 

                                                           
 

50
 Ibidem. p. 14. 

51
 Por exemplo: CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia do Brasil Holandês. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1956. p. 13-14. 
52

 Ibidem. p. 68-72. 
53

 Ibidem. p. 89-92. 



 

  591 

 

lembranças e memórias. Não sendo este modo de transmissão passível de observação 

direta, os elementos a ele associado seriam incapazes de influenciar o presente. Do livro 

de Cascudo, podemos citar a “presença” holandesa e o próprio “Brasil Holandês” como 

sendo exemplos desses elementos. 

A “Geografia” do “Brasil Holandês”, portanto, é o espaço destruído pelo 

português, espaço este que só será lembrado por sua barbárie e por seu sangue. 

Relegados a uma geografia do esquecimento, os holandeses são apagados da História, 

presos para sempre na atemporalidade do “inexplicável” e do “miraculoso”. 

Considerações finais 

Trabalhamos, acima com três questões do livro Geografia do Brasil Holandês de 

Luís da Câmara Cascudo. Primeiro, investigamos sua aproximação do tema central de 

seu livro, o “Brasil Holandês”. Depois, analisamos o seu diálogo com a obra de Freyre. 

Por fim, problematizamos a sua forma de conceber a própria ideia de tempo. E 

argumentamos que, a partir da relação entre essas três questões, poderemos pensar o 

conceito de espaço neste livro de Cascudo. 

Assim, a partir das três examinadas acima, concluímos nosso breve estudo 

afirmando que Cascudo concebe o espaço como algo material e visível, cuja existência 

pode ser constatada através da observação direta no próprio presente. Esse conceito de 

espaço é trabalhado no livro Geografia do Brasil Holandês a partir do pressuposto 

segundo o qual o estudo do passado pode ser conduzido através da observação de 

traços e vestígios conservados ao longo do tempo no espaço, em plena época 

contemporânea. Partindo dessa premissa, ele constrói o argumento segundo o qual 

aquilo que não obedece a esse critério de observação direta termina por ser relegado ao 

“fantástico”, ao “inexplicável” e ao “miraculoso”. A partir daí, tanto sua concepção do 

“Brasil Holandês”, quanto seu diálogo com Freyre e sua concepção do tempo, aparecem 

enquanto três questões articuladas de forma a formar um conceito de espaço pensado 

enquanto sinônimo do material e do visível, a partir do qual Cascudo será capaz de 

“provar” que “Brasil Holandês” nada deixou para o presente. 
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RESUMO: Esta comunicação busca problematizar a importância da construção 

heroica do Capitão América pela editora de revistas em quadrinhos norte-americana 

Marvel Comics no ano de 1941. Considerado o maior símbolo de exaltação do 

patriotismo dos Estados Unidos na década de 1940, o Capitão América soberanamente 

lutou e derrotou em defesa de seu território, os regimes nazi-fascistas que se expandiam 

durante o contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A partir dessa pesquisa 

desenvolvida em que problematiza sua construção, discutiremos metodologicamente 

como a utilização das HQs do super-herói norte-americano, divulgadas pela Marvel 

Comics em 1941, poderão ser utilizadas em sala de aula como fonte para o 

entendimento da história recente dos Estados Unidos. Desse modo, trazendo para o 

cotidiano dos alunos um método dinâmico e prazeroso de se entender, como construção 

do Capitão América, possibilitou ressurgir e “salvar” o espírito patriótico da nação 

norte-americana durante aqueles anos difíceis de guerra. Para tanto, utilizamos 

durante nosso estudo autores como Eric Hobsbawm, René Rémond, Luciana Chagas, 

Jaime Pinsky, Carla Pinsky, Moacir Cirne, Fernandes Barros Melo, dentre outros 

teóricos, que servirão como base fundamentadora para nossas análises e discussões 

acerca do Capitão América. 
 

Palavras Chave: Capitão América. Patriotismo. HQs. Ensino de História. 

 

Os anos que sucederam a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quase duas 

décadas antes da apresentação do super-herói Capitão América ao mundo pela editora 

norte-americana de revistas em quadrinhos Marvel Comics, marcaram um conturbado 

período de mudanças políticas, econômicas e sociais nas principais nações envolvidas 

naquele cenário de conflitos. As dificuldades em âmbito internacional conseguiram se 

agravar vertiginosamente ao longo dos anos, herdando um teatro de indecisões e 

instabilidade protagonizadas entre as nações vencedoras e vencidas. Os Estados Unidos 

da América, por sua vez, conseguiram se manter estruturados economicamente e, graças 
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à sua entrada tardia, “escaparam dos altos e baixos da derrota, ou da vitória e do após-

guerra”
2
. 

Doravante no poder, os norte-americanos sentiam dia a dia sua próspera 

economia crescer, buscando gradativamente legitimar seus negócios, mergulhados num 

liberalismo dominante que na época triunfava. Durante a década de 1920, surgiu nos 

Estados Unidos uma política rigorosa de ideias, princípios e valores, fundamentada na 

desconfiança de tudo e de todos, tomando como princípio a exaltação de um 

americanismo autossuficiente. Essa tendência isolacionista, visando proteger a 

economia dos seus países, também foi acompanhada pela Grã-Bretanha e pelos estados 

escandinavos a partir de 1925, com a recuperação dos setores produtivos.   

Contudo, essa política liberal, ao passo que possibilitava um desenvolvimento 

econômico muito significativo, trazendo para o setor primário uma produção em larga 

escala e estimulando, dessa forma, o mercado especulativo, fazia acentuar nos Estados 

Unidos a desigualdade social, traduzindo aquele velho jargão ao dizer que a população 

rica se sobressaia diante dos problemas financeiros, enquanto a pobre mergulhava nas 

dificuldades. Em paralelo a essas questões socioeconômicas, era perceptível encontrar 

nos países da Europa Ocidental altas taxas de desemprego, indicando, desse modo, 

sinais de fraqueza na economia, o que posteriormente desencadearia na maior crise 

mundial de todos os tempos. 

[...] o desemprego na maior parte da Europa Ocidental permaneceu 

assombroso e, pelos padrões pré-1914, patologicamente alto. É difícil 

lembrar que mesmo nos anos de boom da década de 1920 (1920-9) o 

desemprego ficou em média entre 10% e 12% na Grã-Bretanha, 

Alemanha e Suécia, e nada menos de 17% a 18% na Dinamarca e na 

Noruega. Só os EUA, com uma média de desemprego de 4%, eram 

uma economia realmente a pleno vapor
3
. 

A crise da qual falamos “estoura nos Estados Unidos em 1929, em plena 

prosperidade”
4
. Ela castiga uma especulação excessiva bem como uma inflação de 
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créditos, alastrando-se subitamente por outros países e levando consigo uma série de 

consequências durante os próximos anos de sua fase. A opinião pública perdeu 

confiança diante das instituições democráticas e o espírito forte de uma nação soberana 

começou a desabar, agora marcada pelo desemprego e por um fracasso de inspiração 

liberal.  

Foi na década de 1930 que os filmes de Hollywood entraram em ação, exaltando 

o capitalismo, o patriotismo e o otimismo. No cinema, por exemplom Super-heróis 

como Batman e Super-man marcaram essa época. Os americanos se valiam de todos os 

mecanismos para recuperar a autoestima de uma nação hegemônica, como sempre havia 

sido. Ora, a crise de 1929 fez surgir notadamente uma luta esforçada dos norte-

americanos para se manterem superiores diante dos acontecimentos que os rodeavam. 

Enquanto eles buscavam se recuperar da crise, a Europa, embora também enfrentando 

problemas, se via legitimada pelos regimes nazista e fascista.  

[...] a cronologia anula esse tipo de explicação, pois a grande crise só 

atinge a Alemanha em 1930, quando Hitler já está de posse de seu 

sistema, já formou seu partido e conta com centenas de milhares de 

adeptos [...]. Mas a crise ampliou o fenômeno, carreando para o 

movimento os grandes batalhões indispensáveis à ascensão ao poder 

num regime de sufrágio universal
5
. 

O colapso na bolsa de valores de Nova York em 1929 acabou tornando-se um 

marco para a História mundial, ao passo que a crise não ficou restrita ao território norte-

americano, sendo subitamente disseminada pelas mais diversas nações envolvidas 

naquele sistema capitalista liberal vigente à época. Para o historiador inglês Eric 

Hobsbawn (1995)
6
, o motivo principal da legitimação dos regimes nazista e fascista na 

Europa bem como da vitória de Roosevelt nos Estados Unidos em 1933 foi, sem sombra 

de dúvidas, a grande depressão econômica de 1929. 

 Nessa perspectiva, é notável que tanto a Alemanha quanto a Itália, durante a 

década de 1930, passaram por sérias dificuldades socioeconômicas, vítimas também da 

crise. No entanto, foram as próprias nações que buscaram soluções para seus problemas, 
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seja criando indústrias para produção de armamentos bélicos, o que possibilitou o 

surgimento de trabalho para a população desempregada, seja sempre se pautando numa 

política expansionista e autoritária, conceituada e apoiada pelo povo. 

 Foi nessa conjuntura de alinhamento e de invasões, principalmente pela 

Alemanha do führer, que se desencadeou em 1939 a Segunda Guerra Mundial. Em 

contraponto aos regimes e na tentativa de solapar da população os problemas 

socioeconômicos vivenciados pelos norte-americanos na década de 1930, foi instituída 

uma política propagandista deliberadamente forte, visando resgatar a exaltação dos 

sentimentos nacionalistas e patrióticos enfraquecidos pela crise. Como destacado 

anteriormente, foi durante essa década que os heróis Super-homem e Batman foram 

apresentados ao mundo. 

 Entretanto, apesar de esses heróis não serem o foco de nossas análises e 

interpretações, os mesmos fornecem-nos a possibilidade de compreendermos de forma 

pretenciosa, através dos seus quadrinhos, os acontecimentos da História recente dos 

Estados Unidos. Desse modo, antes de retornarmos nossa discussão acerca do Capitão 

América, deixamos clara a importância de contextualizar os acontecimentos que 

sucederam a Primeira Guerra, bem como os eventos que deram início ao catastrófico 

segundo conflito mundial. Essa discussão torna-se fundamental para logo mais adiante 

problematizarmos a construção do grandioso Capitão América, em 1941, sendo esse 

super-herói dos quadrinhos o maior exemplo de patriotismo para aqueles tempos 

difíceis nos Estados Unidos. 

Logo, para darmos início à nossa discussão, faremos os seguintes 

questionamentos: Quem é o Capitão América? Por que ele foi criado? Antes de 

qualquer análise sobre a figura desse super-herói, tornamos como alvo de nossa 

discussão a sua própria nomenclatura. Se tem o título de Capitão, significa que o 

indivíduo é um oficial de uma instituição, ficando então responsável por defendê-la e/ou 

comandá-la. No caso do Capitão América, ele é o responsável por defender os Estados 

Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando, ao lado da Inglaterra, 

França e União Soviética, formavam o bloco dos países aliados, lutando contra a tríplice 

aliança, a qual, por sua vez, era composta pela Alemanha, Itália e Japão, sendo esta 

última nação a principal causadora da entrada norte-americana no conflito mundial.   

Como discutimos anteriormente, a política liberal norte-americana ainda estava 

enfraquecida após o colapso de 1929, tornando-se desse modo lenta ou dificultosa 

qualquer adoção de medidas políticas que pudessem afetar a popularidade do então 
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presidente Franklin D. Roosevelt, eleito em 1933 durante aqueles tempos difíceis. O 

fato é que, se “não fosse Pearl Harbor e a declaração de guerra de Hitler, os EUA sem 

dúvida teriam continuado fora da guerra”
7
. 

É exatamente nesse espaço de conflitos, quando os Estados Unidos declaram 

guerra ao eixo, lutando desse modo ao lado dos países aliados, que então emerge o 

maior símbolo do patriotismo norte-americano de todos os tempos. Criado pelos artistas 

Joe Simon e Jack Kirby, em 1941, o personagem Steve Robers é o primeiro voluntário, 

e chega a ser o único, a participar de um projeto científico secreto financiado pelo 

governo norte-americano para criação de um exército formado por supersoldados.  

O projeto que transformou Robers no suntuoso Capitão América consistiu na 

aplicação de um soro especial juntamente com raios radioativos, gerando um indivíduo 

super musculoso, veloz, ágil e, sobrenaturalmente, forte. 

Entreouvido nos protestos do rapaz, o General Chester Phillips 

ofereceu-lhe uma vaga em um projeto biológico ultrassecreto, a 

“Operação Renascimento”. Determinado a colaborar com o esforço de 

guerra, Rogers impetuosamente aceitou a oferta, e, após semanas de 

testes e treinamentos, recebeu uma dose do Soro do Supersoldado, 

sendo exposto logo depois a pequenas doses da radiação, para ampliar 

a eficácia da fórmula. Este experimento fez com que o jovem 

emergisse do tratamento com um corpo perfeito, atingindo o ápice do 

desenvolvimento humano
8
. 

Todavia, por dentro das ideias desse projeto experimental, existe um espião 

alemão em busca de colher informações para Hitler e que “logo em seguida mata o 

professor e a fórmula morre com ele, deixando o Capitão América só na tarefa de 

‘sentinela das fronteiras”
9
. Ao longo de suas histórias radiantes e peripécias 

representadas através dos quadrinhos da Marvel, notamos que todos os inimigos dos 

Estados Unidos mantêm espectros deformados e horrorosos, sendo o maior exemplo 

dessas características o inimigo número 1 do Capitão América, o Caveira Vermelha, 
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defensor dos ideais nazistas. O arqui-inimigo do patriótico super-herói norte-americano, 

o Caveira Vermelha, aparece nas HQs do Capitão América como um forte e poderoso 

militar construído por Hitler.  

O mais interessante é perceber que em todas as revistas da Captain America N. 

1, que é a primeira edição das HQs do Capitão América, aparece como essência de suas 

representações a imagem de Adolf Hitler sendo nocauteado pelo cerimonioso herói 

patriótico norte-americano. Logo, quando o Capitão América finalmente derrota seus 

inimigos, ele retorna para a Inglaterra juntamente com seu ajudante para deixar seus 

parceiros, que haviam sido capturados pelos malfeitores nazistas. Adiante, seguem 

(ambos) para os Estados Unidos e, quando chegam, “são condecorados e elegidos heróis 

nacionais pelo presidente do país”
10

. 

 A construção do Capitão América possibilitou, portanto, ressurgir nos cidadãos 

norte-americanos a autoestima de uma nação soberana, capaz de lutar e vencer dentro de 

seus limites os regimes ameaçadores da democracia liberal, que até então estava em 

crise. Sendo o Capitão América um exemplo para os militares e seu país, ele faz 

renascer nos jovens o prazer e a autoestima, motivando-os a querer fazer parte do 

exército glorioso de seu país.  

Ao passo que conheciam as histórias perturbadoras desse poderoso super-herói, 

os soldados conseguiam se identificar de tal modo que todo e qualquer soldado 

franzino, com desejo de se destacar dentro do exército norte-americano, poderia tornar 

esse sonho real. Para tanto, bastava persistir e lutar por seu país, assim como fazia o 

vitorioso e patriótico Capitão América, derrotando o inimigo que o atacava, 

conseguindo, desse modo, ressurgir e “salvar” o orgulho patriótico dos cidadãos dos 

Estados Unidos da América. 

CAPITÃO AMÉRICA E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DE HISTÓRIA 

As diversas narrações heroicas em HQs do Capitão América foram e acabam 

sendo bastante prazerosas e inspiradoras de se ler, como tivemos a oportunidade de ver 

anteriormente. Contudo, pensamos que essa discussão pode se tornar ainda mais 
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instigante, passando a ser não somente admirada pela sua narrativa, mas também pela 

importância que pode ter para o ensino de História.  

Em meio ao surgimento das mais diversas ferramentas tecnológicas disponíveis 

para o professor na atualidade, trabalhar com as HQs se torna um mecanismo essencial 

em sala de aula, na medida em que os quadrinhos possibilitam interpretar aquilo que 

também pode ser tido como uma fonte histórica. 

 Nessa perspectiva, entendemos que, assim como a produção historiográfica, as 

revistas em quadrinhos são frutos de construções de determinado tempo e espaço, o que 

nos faz conceber que, por mais inocente que aparente ser, o quadrinho busca de forma 

indubitável nas suas entrelinhas e imagens passar informações. Desse modo, 

acreditamos que os quadrinhos do Capitão América acabam por “mostrar que é possível 

desenvolver uma prática de ensino de História adequada aos novos tempos (e alunos): 

rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou nostalgia”
11

. 

Os quadrinhos do Capitão América, por sua vez, possibilitam ao professor de 

História, bem como aos alunos, compreender as diversas transformações políticas, 

sociais e econômicas que se deram entre os anos de 1919 e 1945 nos Estados Unidos e 

no mundo. Embora também seja possível discutir o magnífico supersoldado durante a 

Guerra Fria, período no qual ressurge, nossa discussão limita-se aos anos que 

sucederam a Primeira Guerra Mundial até finais da Segunda Guerra, quando o herói 

retorna ao seu país, sendo reconhecido como o maior exemplo de patriotismo da nação. 

As leituras das HQs a partir do Capitão América são capazes de desenvolver, assim 

como qualquer outra produção histórica, a criticidade nos alunos, ao passo que 

provocam no sujeito o prazer ao ler suas fabulosas histórias. 

Se a leitura de uma revista de quadrinhos começa e termina na sua 

capacidade de gerar prazer & prazeres (mesmo quando levam à 

reflexão), a leitura de um texto crítico e/ou teórico também deve ser 

uma atividade mental prazerosa. A própria escrita ensaística, ou 

qualquer outra escrita – o ato de sua particular elaboração –, não pode 
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fugir ao prazer. É necessário que exista uma “sensualidade da escrita” 

– para o leitor e para o autor
12

. 

A utilização da capa (Figura 01) que narra a primeira aparição do Capitão 

América em março de 1941, representando Hitler sendo nocauteado, sem chances de 

reação, pelo super-herói norte-americano dentro de um escritório na própria Alemanha, 

possibilita ao professor de História uma série de discussões em torno dessa emblemática 

fonte. Embora haja diversas outras páginas de HQs representando a superioridade dos 

Estados Unidos frente a ideologias nazista e fascista que se legitimavam pela Europa, 

destacamos a Captain America Comics N.1 como uma das inúmeras possibilidades para 

se discutir o início da década de 1940, quando Capitão América entrou em ação durante 

a Segunda Guerra Mundial. 

 

Figura 01: As Primeiras Histórias – Marvel, 1992. Capa de Captain America Comics. 
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Fonte: Disponível em: <http://quadradinhos.blogspot.com.br/2005/01/capito-amrica.html>. 

Acesso em: set. 2013. 

 

A análise da imagem acima, além de representar a vitória dos Estados Unidos 

sobre a Alemanha, demonstra os soldados do exército Alemão atirando impiedosamente 

em direção ao super-herói norte-americano na tentativa de atingi-lo e derrotá-lo. No 

entanto, são tiros jorrados ao vento, pois, de forma ágil e flexível, o Capitão América 

consegue, por meio de seu escudo, privar seu corpo do ataque inimigo. Ao lado direito, 

na parte inferior da imagem (Figura 1), também é possível observar a seguinte frase: 

“Smashing thru Captain America came face to face with Hitler”, que significa o 

“rosto a rosto” entre Capitão América e Hitler. As conclusões ficam a cargo do 

leitor, que logo entende a inferioridade alemã frente à superioridade norte-

americana. 

Apenas com essa interface, que por sinal encontra-se cheia de informações, 

percebemos que se torna possível e viável gerar uma série de discussões acerca da 

construção do Capitão América em 1941. Para tanto, os gibis fornecem ao professor de 

História um leque de possibilidades um tanto quanto motivadoras para se trabalhar em 

sala de aula, pois, ao nos depararmos com uma figura tão magnífica e suntuosa como é 

o Capitão América, nas aulas de História, podemos imaginar o quanto os alunos 

poderão admirá-lo, porém com olhares mais críticos.  

Desse modo, entendemos que o professor de História, ao trabalhar com o 

Capitão América, pode trazer para o espaço da sala de aula um novo ar de dinamicidade 

e sentido, tornando possível um ensino de história prazeroso e interessante, como tanto 

lutamos para conseguir. Podemos incentivar os alunos, assim como fez o personagem 

Steve Robers, a se transformar no Capitão América e a passar por uma experiência em 

sala de aula, na intenção de desenvolver neles uma postura mais crítica e contundente, 

visando a transformação do contexto histórico em que vivem.  

 O Capitão América suscitou esses objetivos ao derrotar o seu arqui-inimigo, 

Hitler, levando consigo, para sua nação, a vitória, a paixão pela sua pátria e o amor pela 

história do seu país. Nessa perspectiva, trabalhar durante as aulas de História não 

somente com o Capitão América, mas também com outras revistas em quadrinhos 

possibilitará aos alunos o desenvolvimento dos seus olhares e concepções críticas bem 

como de suas ações enquanto sujeitos históricos, em meio à realidade em que vivem.  

http://quadradinhos.blogspot.com.br/2005/01/capito-amrica.html
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Portanto, utilizar os quadrinhos históricos do Capitão América nas aulas que 

discutem sobre a participação dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial 

ou usá-los para referenciar outros temas históricos ocorridos naquela mesma conjuntura 

política, econômica e social pode fazer com que os alunos percebam que as aulas de 

História não são tão complexas ou “chatas” quanto parecem ser, sendo possível torná-

las dinâmicas e interessantes a partir de uma perspectiva inovadora e criativa, assim 

como é o trabalho com histórias em quadrinhos em sala de aula. 
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Resumo: O objetivo da comunicação é abordar o ensino de História da África, a partir 

dos conceitos de hibridação, discutido por Néstor Garcia Canclini, e de sincretismo, 

discutido por Pierre Verger. Esses conceitos são utilizados para se pensar o diálogo 

entre as religiões de matriz africana e a católica no período colonial. Utilizamos para 

abordar o assunto autores como: Katia Maria Abud, que problematiza a utilização de 

filmes no ensino; Maria Auxiliadora Schmid que propõe a leitura crítica de imagens; e 

Jemima Fernandes Simongini e Marcela Taveira Cordeiro que abordam a música como 

uma proposta de produção de conhecimento histórico. 
 

Palavras-chave: História;ensino da África; novas metodologias. 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 

cultura afro-brasileira [...]. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 

da população brasileira, [...] como o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros [...] no Brasil, [...] resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. 

 

Lei de Diretrizes e Bases 
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Quando a lei 10.639 foi estabelecida no ano 2003, tornado obrigatório o ensino 

de África no currículo escolar, as discussões acerca do tema só vem se expandindo. 

Para pensar o ensino de África em meio ao eixo temático religião religiosidade e 

política que nos foi proposto no Projeto de bolsas de iniciação à docência (PIBID) nos 

apropriamos de dois conceitos: sincretismo e hibridação. Segundo Verger, “é difícil 

precisar o momento exato em que esse sincretismo se estabeleceu. Parece ter-se 

baseado, de maneira geral, sobre detalhes das estampas religiosas que poderiam 

lembrar certas características dos deuses africanos”. (VERGER, 1986.p.16). Como 

contraponto para entendermos como se construiu essa mistura de crenças, dialogamos 

com Néstor Garcia Canclini, ele entende hibridação como “[...] processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.” (CANCLINI, 

2008.p. XIX).  

Esses conceitos são utilizados para compreendermos o diálogo entre as religiões 

de matriz africana e a católica no período colonial.  Utilizamos o conceito de hibridação 

no intuito de contraposição ao conceito de sincretismo, para que os alunos 

compreendam os negros africanos que foram escravizados enquanto agentes de sua 

própria história, e tendo a finalidade de continuarem cultuando seus deuses criavam 

mecanismos para sobreviverem culturalmente. Entendemos que as práticas religiosas de 

matriz africana ao se mesclarem com as práticas cristãs, não foi um simples ato de 

submissão e passividade, mas percebermos a forma pela qual isso aconteceu e o 

contexto em que os negros escravizados incorporaram em suas práticas religiosas 

algumas características da religião cristã.  

Contrapomos o conceito de hibridação ao de sincretismo tendo em vista que o 

segundo conceito citado nos passa a ideia de existir “o puro” que se impõe ao outro, e 

esse outro vai se submeter a este “dito puro”. Pensando nesse contexto, o intitulado 

“puro” e nessa perspectiva “superior” vemos a mistura que a religião católica tem dos 

gregos e demais povos em que ao longo dos anos foi incorporando de outros povos tidos 

como pagãos. Dessa forma problematizamos a imagem do negro africano enquanto 

passivo. Trazendo para o eixo temático supracitado, nos empenhamos na desconstrução 

da ideia de que o catolicismo é puro e que foi imposto aos negros africanos no Brasil 

colônia sem nenhuma forma de resistência.  

Expomos o hibridismo como sendo um dos mecanismos que os escravos 

utilizavam para continuarem a cultuar seus deuses; e para que os alunos possam 
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compreender melhor o conceito de hibridação, usamos como exemplo a cultura 

brasileira, enfatizando que ela é um caldeirão de culturas e possui vários povos em sua 

formação, como negros, portugueses e indígenas. 

Como levar essa pesquisa até os alunos? 

Tecemos aqui um diálogo com algumas metodologias do ensino que nos dá 

diretrizes para a exposição do ensino de África e em específico compreender o diálogo 

entre as religiões de matriz africana e a católica no período colonial.  Dialogamos com 

Maria Auxiliadora Schmid quando nos apropriamos do seu texto Lendo imagens 

criticamente: uma alternativa metodológica para a formação do professor de História; 

pensamos aqui a imagem sendo utilizada pelo professor como um complemento do 

texto a ser exposto, facilitando a aprendizagem do aluno. 

Um trabalho com o uso de imagens na formação do professor de 

História tem que privilegiar além das reflexões relativas ao novo 

estatuto teórico desse campo de conhecimento, pelo menos duas 

perspectivas consideradas relevantes para a prática de sala de aula. 

Uma delas é considerar as imagens como documento histórico e a 

outra é atentar para o seu estatuto enquanto recurso imagético, com 

uma linguagem cuja especificidade requer tratamento próprio, sejam 

as imagens móveis como o filme, ou imóveis, como a fotografia, a 

publicidade, o cartaz, etc.
3
 

A imagem não deve ser apresentada aos discentes como mera ilustração, ela 

deve ser questionada, analisada, explorada ao máximo como qualquer documento que 

nos dá respaldo para pensar diversas temáticas. Nesse caso estamos falando da imagem 

parada em que expomos uma das formas pela qual o ensino de áfrica pode ser 

trabalhado no intuito da fixação do conteúdo da escravização dos africanos, enfatizando 

o diálogo entre as religiões de matriz africana e a católica no período colonial, na 

perspectiva de desconstruir a imagem do negro africano enquanto passivo. Através de 

imagens dos orixás africanos e dos santos católicos apontamos uma das formas de 

resistência por parte dos africanos escravizados.  

Com o auxilio de imagens de entidades africanas podemos mostrar as 

semelhanças que os escravos encontraram nos santos católicos que também eram 
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características de suas entidades. Como por exemplo, Exu e Santo Antônio (em algumas 

regiões) pelo fato de serem associados a fertilidade; Oxossi e São Sebastião, que foram 

associados devido às flechas que estão presentes nas representações de suas imagens; 

Nanã Buruku e Sant’Ana são associadas devido serem senhoras idosas; Ibeje e Cosme e 

Damião são associados devido serem crianças gêmeas que gostam de doces; entre 

outros. Abaixo podemos ver algumas dessas imagens que são utilizadas na associação 

de características entre santos e entidades.  

                    

Imagem 01 - Exú
4
                                               Imagem 02 - Santo Antônio

5
 

 

                    

Imagem 03 - Oxossi
6
                                       Imagem 04 - São Sebastião

7
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 Disponível em <http://boiadeirorei.wordpress.com/2011/01/04/qualidades-ou-caminhos-do-orixa-

exu-2/> Acesso em: 03/12/2013. 
5
 Disponível em < http://www.brasilcultura.com.br/cultura/santos-de-junho-santo-antonio-sao-joao-e-

sao-pedro/ > Acesso em: 03/12/2013. 
 
6
 Disponível em < http://filhosdavovorita.blogspot.com.br/2010/10/orixas-da-umbanda-oxossi.html > 

Acesso em: 03/12/2013. 
7
 Disponível em < 
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Imagem 05 -  Nanã Buruku
8
                                  Imagem 06 -  Sant’Ana

9
 

 

 

 

                          

Imagem 07 - Ibeji
10

                                              Imagem 08 - Cosme e Damião
11

 

 

Percebemos essa metodologia como uma das formas de sair das aulas 

costumeiras expositivas, e dessa forma proporcionar uma aula mais dinâmica que 

envolva a participação dos alunos, pois como vivemos na época onde a tecnologia é 

bastante utilizada, os alunos não querem somente ser expectadores, o que chama a 

atenção é a interação. 

É também bastante interessante tratar dos conceitos de sincretismo e hibridação 

a partir de música; é certo que temos que introduzir o assunto com uma exposição sobre 

o tema, uma outra forma pela qual ajuda a fixar melhor o conteúdo é a música. Por 

                                                           
 

8
 Disponível em < http://claudiatynana.blogspot.com.br/> Acesso em: 03/12/2013. 

9
 Disponível em < http://www.minhaprece.com/santa-ana/histria-da-santa-ana/> Acesso em: 

03/12/2013. 
 
10

Disponível em < http://abassabara.blogspot.com.br/2012/01/xango-e-oxum-ibeji-os-protetores-
das.html > Acesso em: 03/12/2013. 
11

 Disponível em <http://centrodeiluminacaonossolar.blogspot.com.br/2012/10/festa-de-cosme-e-
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exemplo, a seguir podemos perceber que a música Caboclo Africano é uma boa maneira 

de tratar do tema, observem: 

Caboclo Africano 

José Gonçalves e Zilda Gonçalves 

Intérprete: Jorge Veiga 

Data: 1946 

 

Eu nasci no morro do Salgueiro 

Num batuque no terreiro, numa noite de luar 

Minha mãezinha no dia que eu nasci 

Me levou lá na tendinha e me deu um parati 

Depois do samba, com três dias de nascido 

Me levaram na igreja, mandaram me batizar 

E o seu vigário disse logo isso eu não faço 

Vá primeiro na macumba pra Xangô lhe abençoar 

O macumbeiro começou a macumba 

Deu na pedra, deu na faca, néris do santo chegar 

Daí a pouco depois que o galo cantou 

Veio Ogum, veio Xangô, Arranca Toco e Oxalá 

O feiticeiro que estava manifestado 

Ficou muito admirado em ver tanta cortesia 

Depois da cerimônia terminada 

É que chegou me protetor que é o Caboclo Ventania 

Que me protege hoje em dia 

 

Toda esta gente que não crê na lei de umbanda 
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Que ainda quer botar demanda 

Perde sempre na questão 

Vive sempre com a vida atrapalhada 

Está sempre castigada sem saber qual a razão 

Antigamente eu fui descrente, até zombava 

Porque não acreditava já sofri muito também 

Porque o Caboclo Africano verdadeiro 

Quando baixa no terreiro 

Não faz graça pra ninguém
12

 

Após a apresentação desta música, podemos pedir aos alunos que identifiquem 

na música sinais de hibridação; isso será uma maneira dos estudantes participarem da 

aula e será uma ótima oportunidade para que o professor perceba se o aluno realmente 

entendeu o conteúdo e se necessário, tirar algumas dúvidas que possam ter ficado 

pendentes. 

Percebemos na letra da música supracitada algumas palavras como, por 

exemplo, terreiro; igreja, vigário, macumba, Xangô, Ogum, Arranca Toco, Oxalá, 

feiticeiro. Fica claroa a presença do que entendemos por hibridação nessas palavras, 

tendo em vista que elementos da religião de matriz africana está misturada a elementos 

cristãos. 

Um trabalho com a linguagem expressa das canções foge ao 

convencional em sala de aula. Seu propósito é auxiliar o aluno a 

construir o conhecimento histórico a partir de documentos 

diferenciados dos costumeiramente presentes nas aulas e, por isso, sua 

utilização está relacionada a propostas alternativas de organização de 

conteúdos. Os diferentes temas tratados na canção (trabalho, disciplina 

do trabalho, mentalidade, cotidiano, moda, comportamentos, entre 

outros) podem sugerir ao professor novos roteiros de organização dos 

conteúdos a serem desenvolvidos, desvian do-se de propostas guiadas 

exclusivamente pela cronologia, predominante nos manuais didáticos, 

                                                           
 

12
 Disponível em: http://www.receitadesamba.com.br/2011/10/caboclo-africano.html 

http://www.receitadesamba.com.br/2011/10/caboclo-africano.html
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mesmo naqueles que se apresentam como portadores da “história 

integrada”
13

 

Sugerimos a análise desta letra como uma das formas de explanação do 

conteúdo em questão no intuito de facilitar a relação ensino aprendizagem.  

Nossa proposta com este artigo foi mostrar que é possível trabalhar com 

conceitos relacionados à história da África e ainda tornar a aula mais dinâmica e 

interativa. Trouxemos as imagens e a música como exemplo, mas fica a critério de cada 

professor usar a criatividade e observar a turma para identificar o perfil da mesma e 

chegar à conclusão de qual metodologia se encaixa melhor para tratar do assunto. 
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A ÚLTIMA FRONTEIRA: A CONSTRUÇÃO DE UM TERRITÓRIO 

BRASILEIRO NO ATLÂNTICO SUL (1970-1994). 
 

Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho 

Graduada em História/UFRN 

Palavras iniciais 

Rochas, rochedos, penedos, “escolho”, arquipélago. Diferentes denominações 

para um conjunto de rochas submersas, das quais só enxergamos uma pequena parte, 

cerca de 10 pequenas ilhas ou pontas de rochas que formam o Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo, localizado no Oceano Atlântico, distante cerca de 1.010 km (510 

milhas náuticas) do porto da cidade de Natal (Rio Grande do Norte) (ARRAIS, 2012, p. 

45). 

Tivemos contato com o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, durante as 

pesquisas para o projeto “De rochedo à Arquipélago: a emergência do Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo na história da pesquisa científica”, coordenado pelo professor 

Raimundo Arrais. No projeto, atuamos na condição de bolsista entre 2010 e 2013.  

Um dos objetivos do referido projeto foi reconstituir a dinâmica relativa à longa 

ausência e à emergência do interesse no Arquipélago de São Pedro e São Paulo como 

objeto da pesquisa científica brasileira, articulando esse fenômeno com a história da 

extensão da soberania brasileira sobre o Arquipélago. Procurou-se reconstituir o modo 

como o Arquipélago foi despertando o interesse dos pesquisadores e do Estado 

brasileiro, levando-se em conta o quadro internacional que interfere nos 

posicionamentos do Estado para a definição de seu território. 

Esse plano de trabalho é fruto do projeto De Rochedo a arquipélago, fruto das 

inquietações suscitadas pelas leituras feitas e as conclusões da pesquisa sobre o 

processo de incorporação do Arquipélago de São Pedro e São Paulo ao território 

nacional
1
. 

                                                           
 

1
Parte dessa discussão foi sistematizada por Arrais no artigo O nascimento de um arquipélago: São 

Pedro e São Paulo e a presença do Estado brasileiro no Oceano Atlântico publicada na revista 
Porto/PPGH-UFRN. 
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De nossa atuação como bolsista nasceu um problema: ao nos voltarmos para o 

processo de construção do território nacional, partindo da análise da constituição das 

fronteiras marítimas do Estado brasileiro, o primeiro problema que se nos depara diz 

respeito ao entendimento de como esse Estado Nacional operacionalizou o 

esquadrinhamento de um novo território. 

Para chegarmos a tal compreensão é preciso situar as investidas do Estado 

Nacional Brasileiro no sentido de estender sua jurisdição e soberania sobre o mar. 

Façamos, então, um breve retrospecto desse processo.  

No início do século XX, apesar das iniciativas destinadas ao aumento do mar 

territorial brasileiro, o Atlântico sul não era concebido ainda como promessa de 

riquezas, fosse de pesca, fosse de pesquisa. As fontes de riqueza nacional, segundo a 

mentalidade e o modelo econômico do século XIX, herdados pela República, não 

estavam localizadas no oceano. De fato, o oceano permaneceu longo tempo como uma 

reserva de riquezas inexploradas e desconhecidas (Arrais, 2012, p.3). Mas, figurava 

como fonte de riquezas, em um horizonte de expectativas (Koselleck, 2006) para o 

Ministro da Marinha em 1913, Alexandrino Faria de Alencar: “No século vinte, as 

nações que não forem fortes no mar, serão como os figurantes do último plano da cena
”
 

(ALENCAR, 1913, p. 39-40). 

A última fronteira, a porção do Atlântico sul brasileira, objeto de nosso plano de 

trabalho, viveu em 1970 um processo de alargamento e definição de fronteiras. O Mar 

Territorial, definido naquele momento, pelo coordenador da Secretaria Interministerial 

para Recursos do Mar, como “uma extensão do território de um país” (Fonseca, 1980, p. 

3), deixaria as tradicionais três milhas marítimas (tiro de canhão) para alcançar a 

extensão das 200 milhas marítimas. Tal medida seria umas das primeiras para definição 

de limites no mar brasileiro. Contudo, na década de 1980, o Brasil retrocedeu na sua 

decisão de estender seu Mar Territorial para 200 milhas marítimas para se afinar com a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM). 

Ainda na década de 1970, sob a gestão de uma ditadura civil militar, regime que, 

dentre outros aspectos, pregava e tentava implantar a Doutrina de Segurança Nacional, 
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gestada no seio da Escola Superior de Guerra, previa não somente a defesa interna do 

território nacional, mas também a segurança externa
2
. 

Ao estender o mar territorial a duzentas milhas marítimas, muito embora 

parecesse remota a possibilidade de agressão naval, O Estado Nacional tinha interesse 

em impedir que a costa brasileira fosse usada, por navios estrangeiros, para atividades 

de espionagem ou de pesquisa marinha para fins militares (CASTRO, 1989). 

Ainda, na década de 1960, o conflito conhecido como Guerra da Lagosta 

movimentou os mares brasileiros, na disputa com navios franceses pela pesca do 

referido crustáceo no Litoral Pernambucano (Braga, 2004) e seria, segundo a Marinha 

do Brasil, um dos motivos para o aumento das milhas marítimas brasileiras 

(CARVALHO, 1999, p. 113). Esta não foi uma decisão tomada apenas pelo Brasil: 

alguns de nossos vizinhos como o Chile, o Peru, Costa Rica, Argentina e Nicarágua 

antecederam o Brasil no aumento do mar territorial, pois viam no oceano uma potencial 

fonte de riquezas (CASTRO, 1989, p. 12). 

Em 1982, o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do 

Mar (CNUDM) e ratificou sua decisão em 1988. Para colocar em prática as proposições 

da convenção, O Estado Nacional Brasileiro tomou uma série de medidas conduzidas 

pela Marinha do Brasil, especificamente na Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar (CIRM), criada por Decreto, em 1974, com a finalidade de assessorar o 

Presidente da República na consecução da Política Nacional par os Recursos do Mar 

(PNRM).  

Umas das vertentes de atuação Comissão Interministerial para os Recursos do 

Mar é a construção de uma unidade imaginária, a Amazônia Azul
3
, parte do território 

Nacional no mar, que engloba nossa Zona Econômica Exclusiva (ZEE) mais a 

Plataforma Continental. Para preservação desse território e segurança de suas 

prerrogativas de soberania, o Brasil tem investido em pesquisas, coordenadas pela 

Marinha e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

                                                           
 

2
Para maiores informações sobre a discussão sobre segurança nacional e geopolítica, ver BORGES, 

Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. ____In: FERREIRA, Jorge; LUCILIA, 
Delgado (orgs.) O Brasil Republicano: o tempo da ditadura – regime militar e movimentos sociais do 
século XX. Vol 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
3
A extensão de mar brasileiro, com 4,5 milhões de quilômetros quadrados, constituída pela soma da 

Zona Econômica Exclusiva (já vigente) com a Plataforma Continental estendida (reivindicada perante as 
Nações Unidas). 
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(CNPq). Parte desses investimentos foi destinada a projetos de pesquisas, nas áreas de 

oceanografia, biologia marinha, recursos pesqueiros, climatologia, dentre outras. 

Sobre os marcos temporais que definimos, o inicial representa o momento em 

que o mar territorial brasileiro é estendido para 200 milhas, por meio do Decreto-lei n.º 

1.098
4
 de 1970, que, dentre outros aspectos, alterou o limite do Mar Territorial de 12 

para 200 milhas. A década de 1990, por sua vez, marca uma série de ações do Estado 

Nacional Brasileiro no sentido de incorporar na legislação marítima brasileira os termos 

da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM), dentre eles, a 

efetiva ocupação e incorporação dos Rochedos de São Pedro e São Paulo ao território 

nacional, acrescendo a nossa Zona Econômica Exclusiva 450.000 km² de milhas 

náuticas. Mais especificamente em 1994, ano de nosso marco final, o texto da 

Convenção sobre os direitos no mar, entra em vigor no Brasil e as fronteiras marítimas 

brasileiras são fixadas.  

A construção desse território no mar, para o qual nos voltamos, tem incitado 

pesquisas e produções no âmbito da Marinha do Brasil e também entre juristas. Por 

meio de planos setoriais, decretos que regulamentariam a pesquisa marítima, comissões 

de exploração científicas, coordenadas pela Marinha do Brasil, o Estado Nacional 

Brasileiro procurava firmar suas fronteiras no mar. Trabalhos voltados à discussão dos 

limites fronteiriços brasileiros trataram tanto do alargamento do mar territorial para 200 

milhas, como dos desdobramentos políticos, sociais e econômicos dos novos espaços 

marítimos
5
. Dentre eles, dialogamos com a obra do senador Vasconcellos Torres Mar 

de 200 milhas, publicada em 1981. Torres apresenta uma defesa ao aumento do mar 

territorial brasileiro e aos esforços da Marinha do Brasil na proteção do novo território.  

Ao criticar o governo brasileiro, que possivelmente recuaria seu mar territorial 

para atender a pressões internacionais, Torres destaca que “para alegria e orgulho de 

todos nós, a Marinha do Brasil está vivendo justamente nesta hora, seu momento 

olímpico de grandeza e de vitória” (Torres, 1981, p. 29). Torres não só defendia as 200 

milhas como a criação da mentalidade do mar entre as nossas populações: “refiro-me à 

                                                           
 

4
Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=196892>. Acesso em: 

12 jan. 2012. 
5
O Mar Territorial corresponde à soberania plena do país, enquanto a ZEE, mais extensa, corresponde 

aos direitos de exploração econômica. 
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fixação, nos brasileiros, da ideia de que também há uma problemática a solucionar e 

uma Pátria a resguardar, a leste de nosso litoral” (TORRES, 1981, p. 38).  

Os apontamentos de Torres nos ajudaram a atender o papel da Marinha do Brasil 

e seu espaço privilegiado na construção de fronteiras marítimas. A defesa de 

Vasconcellos Torres reforça essa ideia e nos ajuda a problematizar o papel dessa 

instituição na formação de material humano e principalmente na construção de uma 

mentalidade marítima de defesa do território marítimo. 

Uma segunda obra que serviu como referência para nossos questionamentos foi 

O Brasil e o novo direito do Mar de Luiz Castro, publicado pela Fundação Alexandre 

Gusmão em 1989. Castro procurou entender a tomada de decisões do Brasil frente as 

200 milhas e os desdobramentos na legislação brasileira depois da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, assinada pelo Brasil em 1982 e ratificada em 

1988.  

A obra de Castro se soma a uma série de outras obras
6
 que tratam da mesma 

temática: qual seria o posicionamento do Brasil frente aos novos espaços marítimos? Os 

questionamentos caminham no sentido de apontar o aproveitamento marítimo e o 

alargamento da soberania nacional. 

As obras de um senador e de um candidato ao corpo diplomático apontam a 

iniciativas do Estado Nacional em estender seus limites no oceano, no entanto, seus 

objetivos não contemplaram o projeto de construção dos novos espaços marítimos, algo 

que pretendemos trabalhar.  

Dialogamos também com uma produção mais recente, a dissertação de Andrea 

Mendes, na qual procurou-se destacar os aspectos relacionados ao “aproveitamento 

social, econômico e político dos limites marítimos brasileiros, no período atual, 

enfatizando a sua relevância para a consolidação da soberania nacional, assim como 

para a geopolítica brasileira do Atlântico Sul” (MENDES, 2006, p. 10). 

Mendes aponta que uma das obrigações do Estado Nacional frente à nova 

legislação internacional proposta em 1982, seria a “elaboração de cartas marítimas e 

                                                           
 

6
Para maiores informações sobre a discussão sobre o Mar Territorial de 200 milhas, ver: CARVALHO, 

Gustavo Campos. O Mar territorial brasileiro de 200 milhas: estratégia e soberania, 1970-1982. Rio de 
Janeiro: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol. 01, n. 42, 1999; FONSECA, Maximiano. 
Esclarecimentos a respeito do mar de 200 milhas. Brasília, 1980. 



 

  618 

 

listas de coordenadas geográficas com a indicação das linhas de base do Mar Territorial 

e demarcação dos espaços marítimos brasileiros” (Mendes, 2006, p. 11).  

No entanto, Mendes, assim como outros autores, não encaminha sua discussão 

para as estratégias do Estado na construção de seu território no mar e foca sua 

argumentação nas modificações da legislação brasileira e no aproveitamento dos novos 

espaços. 

Diferentemente do que propuseram os autores acima, com visões distintas, uma 

vez que destacamos as obras de um senador, um candidato a diplomata e uma 

dissertação acadêmica, tencionamos tratar não somente das implicações que o novo 

território marítimo trouxe para a economia, mas as tramas, os projetos para construção, 

os sujeitos por trás dos traçados e a construção de um espaço marítimo para o século 

XXI. 

Aporte teórico 

Ao tratarmos da construção de um território no mar, um conceito não pode ser 

deixado de lado: o de espaço marinho, uma vez que nosso objetivo central é analisar, 

em um dado recorte temporal, o esquadrinhamento do espaço marítimo brasileiro, 

operacionalizado pelo Estado Nacional.  

Nessa perspectiva, merece destaque as proposições de Mitchell em seu artigo O 

Ambiente Marinho sob a perspectiva do Espaço e do lugar (Mitchell, 2000, p. 165). 

Mitchell analisa a visão de espaço marítimo que vigorou entre o final da década de 1960 

e início de 1970, na qual “o território marítimo era visto como uma extensão singular do 

Brasil continental, reproduzindo na escala nacional, a concepção tradicional de espaço 

oceânico” (Mitchell, 2000, p. 165). O espaço marinho pertencia à união e era 

administrado pela Marinha do Brasil, “destituído de dimensão política e social, torna-se 

domínio da racionalidade e da técnica, sob a tutela de oficiais militares, cientistas, tecno 

burocratas e empresários”, que sobe a tutela do Estado tinham o poder de elaborar os 

planos de gerenciamento do espaço marinho. 

Mitchell também aponta que é entre a vigência do regime militar que se é 

pensado uma política para a questão marítima nacional, por meio de planos setoriais, 

expansão da indústria naval e da malha portuária, além de incentivos à formação de 

recursos humanos voltados à pesquisa marítima. 

A análise proposta por Mitchell nos ajuda a pensar o papel que desempenharam 

“oficiais militares, cientistas, tecno burocratas”, com destaque para aqueles que atuaram 
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dentro da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), criada, por 

decreto, em 1974. A CIRM, dentre outras atribuições, tinha a função de “submeter ao 

presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado da Defesa, as diretrizes 

propostas para a Consecução da Política Nacional para Recursos do Mar
7
”.  

Sob a tutela da Marinha, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

não só ditou a pauta de uma política voltada para gestão do ambiente marinho, como 

também propôs programas de aproveitamento dos novos espaços no mar brasileiro que 

garantissem os limites de nossas fronteiras em água. Um exemplo claro de tal 

intervenção é a ocupação permanente do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, em 

1998, que acresceu ao território marítimo brasileiro 450.000 km² de milhas náuticas 

(ARRAIS, 2012, p. 3). 

Outro conceito central em nosso trabalho é o de território. As proposições de 

Raffestin sobre o referido conceito são as de que “o território se formar a partir do 

espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático em qualquer 

nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator territorializa o 

espaço” (Raffestin, 1993, p. 143). O território seria uma produção, a partir do Espaço. 

Produção sustentada por um conhecimento e uma prática (Raffestin, 1993, p. 144), em 

nosso caso, a construção de um território no Atlântico sul teve na Marinha do Brasil um 

espaço privilegiado. 

Raffestin ainda propõe que a cartografia moderna se tornaria um instrumento de 

poder e do poder. “O Estado está sempre organizando o território nacional por 

intermédio de novos recortes, de novas implantações e de novas ligações” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 152). 

As proposições de Raffestin nos ajudam a pensar o esquadrinhamento do 

território brasileiro no mar, orquestrado pelo Estado Nacional, especificamente pela 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. A CIRM conduziu, desde 1980, a 

produção de Planos Setoriais para Recursos do Mar. As primeiras edições dos planos, 

focou na temática da geração de conhecimento sobre o ambiente Marinho e no uso 

sustentável das riquezas ali existentes, ou seja, o território marinho brasileiro primeiro 

deveria ser conhecido, esquadrinhado. Uma produção territorial sustentada por um 

conhecimento e uma prática.  

                                                           
 

7
GEISEL cria órgão para recursos do mar, Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 14 set. 1974. p. 11. 
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Para tanto, a própria comissão produziu material informativo sobre nossas 

fronteiras, dentre eles o livreto Esclarecimentos a respeito do mar de 200 milhas, de 

Maximiano Fonseca, coordenador da CIRM em 1984. O livreto trazia de forma clara e 

objetiva o que seria o mar de 200 milhas e quais os benefícios o Brasil ganharia com 

ele. 

Outro conceito discutido por Raffestin nos auxilia nas proposições a respeito de 

fronteira. Para Raffestin “as noções de limites e de fronteiras evoluíram 

consideravelmente, sem, no entanto, desaparecerem.” Para ele a noção de fronteira “é 

manipulada como um instrumento para comunicar uma ideologia e o mapa seria um 

instrumento ideal para definir, delimitar e demarcar a fronteira”. A linha fronteiriça só e 

de fato estabelecida quando a demarcação se processa. A fronteira se prestaria a um 

certo “enquadramento de um projeto social” (RAFFESTIN, 1993, p. 166-167). 

No processo de construção do território brasileiro no mar, acreditamos que as 

fronteiras marítimas serviram para o enquadramento dos interesses nacionais, nos novos 

espaços que se abriam. Para tanto, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, criada em 

1876, teve papel central na produção de cartas náuticas que atendessem aos interesses 

do projeto nacional e viessem a reafirmar os novos limites brasileiros (MARTINS, 

2006, p. 24).  

Nosso quadro teórico também conta com as proposições do historiador Renato 

Amado. Ao trabalhar com a construção do espaço nacional, em terra, Amado aponta 

como o “projeto histórico foi constituído a partir da premissa mesma de que certas 

noções de espaço haviam que ser discutidas e que por meio destas discussões se 

estabeleceriam os pressupostos para construção de uma história da nação” (AMADO, 

2011, p. 12). 

A construção do espaço em terra, as articulações, as tramas da cartografia, como 

bem aponta Amado, nos ajudou a compreender o processo de delimitação das fronteiras 

em outro meio, o oceano. 

Assim como a inscrição da História da Nação pressupõe uma construção 

espacial pretérita, vemos que no oceano a delimitação de fronteiras tem pressupostos 

parecidos, dentre eles a construção de uma História da Marinha voltada para uma 

“vocação” marítima brasileira
8
 que remeteria aos tempos coloniais. Tal ideia também 
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O PROGRAMA de mentalidade marítima. Rio de Janeiro: InfoCIRM. Vol. 23, n. 1, 2011. p. 7 
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vem sendo difundida na rede pública de ensino, através de dois volumes de História e 

Geografia, feitos pela Marinha e divulgados pelo Ministério da Educação. 

Considerações finais 

Os decretos que previam o aumento do Mar territorial e a incorporação do 

regime de ilhas antes de terem motivações politicas, econômicas e diplomáticas, tinham 

a função de escrever uma nova espacialidade brasileira, a construção de um território 

que ia além da faixa de terra. Uma nova reorganização do território nacional, na qual o 

oceano teria papel central na defesa e enriquecimento da nação, a expansão dos 

domínios no mar passava a adquirir um sentido como parte de um sistema que se 

projetava a partir do continente, inserindo-se numa rede de poder monopolizado pelo 

Estado-Nação, que desenhava o território sob seu comando (RAFFESTIN, 1993). 

O desenho do território não mais se limitaria aos traçados de terra, mas se 

estenderia ao mar. Na atualidade, o traçado “azul” que se estende pelo oceano atlântico 

é conhecido como “Amazônia azul”, uma referência direta à multiplicidade de riquezas 

proporcionadas pela floresta e que também poderiam ser extraídas da imensidão azul, 

sob a qual o Brasil tem o direito de exploração. 
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Resumo: Um período marcante para a história da América Portuguesa no século XVII 

foi a administração holandesa (1630-1654), com várias consequências, entre elas, a 

religiosidade reformada. Uma das expressões dessa religiosidade pode ser vista nos 

livros enviados pela Companhia das Índias Ocidentais (WIC) para ajudar na 

divulgação e catequização da fé reformada. Segundo o Prof. Dr. Francisco Leonardo 

Schalkwijk, dentre os livros mais lidos, vendidos e usados pelos predicantes e 

missionários no Brasil holandês está o catecismo de Heidelberg. Segundo este autor, o 

catecismo era usado nas pregações sendo explanado, a cada domingo, um capítulo do 

catecismo até a intervenção do presbitério - muitas igrejas calvinistas possuem o 

sistema de governo presbiteral, ou seja, por meio de presbíteros. Estes são escolhidos 

pela congregação para que possam assim exercer governo, ensino e disciplina dentro 

da igreja - onde recomendava que se cumprisse fielmente o costume de usar o culto da 

tarde para o ensino catequético. O catecismo de Heidelberg é um dos documentos que 

marca o período da Reforma Protestante europeia, no século XVI. Feito na região de 

Heidelberg a sua finalidade era não somente instruir os novos convertidos sobre a fé 

cristã-protestante – organizado por meio de perguntas e respostas –, mas também para 

delinear um conjunto de posições doutrinárias a ser seguido naquele contexto religioso, 

social e cultural. Então, quando se aderia a uma confissão ou a um catecismo, estava-

se dizendo que o indivíduo concordava com tal conjunto doutrinário exposto nestes 

documentos. Por isso, o Catecismo de Heidelberg é um documento importante para se 

entender algumas crenças religiosas adotadas pela Igreja Cristã Reformada no período 

que compreende a invasão holandesa. Sendo assim, nossa finalidade é analisar alguns 

aspectos teológicos contidos no catecismo e tentar mostrar algumas evidências de sua 

utilização no Novo Mundo. 

 

Introdução 

Os catecismos são documentos que marcam o período da Reforma Protestante, 

no século XVI. A finalidade deles é, não somente a instruções dos novos convertido à fé 

cristã-protestante – por isso que ele é feito por meio de perguntas e respostas –, mas 

também para delinear um conjunto e posições doutrinárias – por meio de declarações 

formais – diante do contexto religioso, social e cultural. Então, quando se aderia a uma 
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confissão ou a um catecismo (símbolos de fé), estava-se dizendo que o indivíduo 

concordava com o conjunto doutrinário exposto nestes documentos.  

Os catecismos se originaram devido há um movimento denominado por Peter 

Burke de reformista
1
. Esse movimento tinha como objetivo reformar a cultura popular 

de seu tempo e foi encabeçado tanto por católicos quanto por protestantes. Para levar a 

cabo seus objetivos, os protestantes passaram a usar os catecismos como meios para 

extirpar da Europa todo o seu “paganismo e licenciosidade”.
2
 Segundo Burke, os 

catecismos já existiam antes da reforma, entretanto, foi a partir da reforma protestante 

que os catecismos tomaram uma nova forma: foram feitos por meio de perguntas e 

respostas, tornando fácil sua difusão.
3
 Os resultados dessa modificação fez com que 

esses livros fossem considerados como sendo “as Bíblias para o homem comum”, 

manuais para testar as doutrinas e a capacidade de leitura dos leigos e fontes de onde os 

pregadores retiravam seus sermões.
4
 Vale salientar ainda que os reformadores 

precisavam mostrar doutrinas coerentes e convincentes que seriam colocadas no lugar 

das doutrinas católicas e isso é feito por meio dos catecismos. Podemos resumir a 

finalidade destes documentos considerando o seu valor para “introduções valiosas à fé 

cristã; resumos úteis das Escrituras; diretrizes fidedignas para a vida cristã; defender a 

Igreja das heresias.” 

Sendo assim, o Catecismo de Heidelberg é um dos documentos (produzidos 

neste período, na Europa) importantes para se entender a Igreja Cristã Reformada no 

período que compreende a invasão holandesa. Porque, não apenas mostra o ideário 

calvinista, mas também, mostra-se como ferramenta na transmissão desta perspectiva 

teológica e cultural no Novo Mundo. 

1 O Catecismo de Heidelberg 

Os protestantes calvinistas tiveram grande produção destes documentos. O 

Catecismo de Heidelberg é um destes, o mais importante documento da Igreja alemã. 

Pretende resumir o ensino das Escrituras Sagradas em cento e vinte nove perguntas e 

respostas.  

                                                           
 

1
 Não confundir com o movimento da reforma protestante. 

2
 BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 

3
 id, Pg. 301.  

4
 Ibid, Pg. 301-302 
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1.1 Organização 

O Catecismo de Heidelberg é dividido em três partes, fora a introdução 

(perguntas um e dois). Na primeira parte, as perguntas se classificam no tema: “nossa 

miséria” (perguntas de três a onze), na qual é exposto o pecado humano, a justiça e a 

graça de Deus.  

A segunda parte, classificada em “nossa 
*
salvação” (perguntas de doze a vinte e 

cinco); “Deus Pai e nossa criação” (perguntas de vinte e seis a vinte oito); “Deus Filho e 

nossa salvação” (perguntas vinte e nove a cinquenta e dois); “Deus Espírito e nossa 

santificação” (perguntas de cinquenta e três a cinquenta e oito); “a justificação” 

(perguntas de cinquenta e nove a sessenta e quatro); “a Palavra e os Sacramentos” 

(perguntas de sessenta e cinco a sessenta oito); “o Santo Batismo” (pergunta sessenta e 

nove a setenta e quatro); “a Santa Ceia” (pergunta setenta e cinco a oitenta e cinco). 

Quanto a terceira parte, tem-se como classificação: “nossa gratidão” (perguntas 

oitenta e seis a noventa e um); “o lugar das boas obras” (perguntas oitenta e seis e 

noventa e um); “os dez mandamentos” (perguntas noventa e dois a cento e quinze); “ 

importância da oração” (perguntas cento e dezesseis a cento e vinte e nove). 

1.2 História e Formação 

A história da formação deste catecismo deu-se na cidade a qual deu origem ao 

seu nome, Heidelberg. Na época, era a capital de uma importante região do Sacro 

Império Romano.  

Como já colocado, ele foi escrito em 1563. Contudo, o processo que deu início a 

sua formação remonta 1518, com o reformador Martinho Lutero. Neste ano, Lutero vai 

até esta cidade para um debate com agostinianos usando como base os seus escritos 

chamados de as Teses de Heidelberg (40 teses no total). Seu foco principal e 

doutrinário, neste documento, era a Cruz de Cristo.  

Estas teses não tiveram efeito algum sobre a cidade. Somente depois é que 

“Heidelberg adotou o luteranismo sob Frederico II em 1545-1546”
5
. Contudo, a 

situação do calvinismo na Escócia oscilava entre tolerância e repugnância, dependendo 

                                                           
 

 
 
5
 http://www.mackenzie.com.br/7054.html, acessado em 09 Nov. de 2013.   
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do príncipe-eleitor
6
. Após muitas controvérsias – a exemplo da Ceia – o eleitor 

Frederico III (sucessor de Oto Henrique – 1556-1559), convencido do calvinismo 

buscou meios para estabelecê-lo permanentemente em seus domínios. 

Para isso, foi em busca de teólogos que pudesse trabalhar com esse propósito. 

Encontrou o Zacarias Ursino e o Gaspar Oleviano, ambos influenciados pela teologia de 

Melanchthon e alunos do reformador João Calvino. Ursino era professor de teologia e 

Oleviano, pastor na principal Igreja de Heidelberg.  

Quanto a sua autoria, ainda permanece o debate. Não se sabe ao certo que o 

catecismo foi feito pelos dois teólogos ou por uma comunidade. Mas, sabe-se que ele 

foi amplamente aceito. Influenciou a Igreja Reformada Escocesa e foi aprovado no 

Sínodo de Dort (1618)
7
. 

2 O catecismo Heidelberg: Algumas considerações preliminares 

O historiador Jean Delumeau afirma que, mesmo que o protestantismo tenha 

sido um movimento heterogêneo (com uma diversidade de “protestantismos”), podemos 

assinalar várias doutrinas comuns. Essas doutrinas são a recusa do poder papal, a 

infalibilidade da Bíblia, a justificação pela fé, a rejeição dos cultos dos santos, aceitação 

apenas de dois sacramentos.
8
 Veremos de que forma algumas dessas doutrinas são 

apresentadas e defendidas no catecismo de Heidelberg.  

2.1 A infalibilidade da Bíblia 

A infalibilidade da Bíblia é uma doutrina defendida pelos reformadores que 

assevera a autoridade das Escrituras na vida do homem.  

                                                           
 

6
 No Sacro Império Romano-Germânico, os eleitores ou príncipes-eleitores tinham a função de eleger o 

Rei dos Romanos, em preparação para a sua ascensão como novo Imperador do Sacro Império Romano 
Germânico, apesar de, na prática, até ao século XII, eles terem apenas formalizado aquilo que era na 
verdade uma sucessão dinástica. 
7
 Segundo Ronaldo Vainfas o Sínodo Dort teve como objetivo resolver a controvérsia entre os 

Remonstrance e os Gomaristas. Os Remonstrance, discípulos de Jacobus Arminius, pregavam um 
calvinismo mais liberal, adeptos ao livre-arbítrio e defensores da ação humana como critério para a 
obtenção da graça divina. Já os Gomaristas, nome derivado de Franciscus Gomárius (1563-1641), 
defendiam que a vontade absoluta de Deus quanto à salvação das almas, independentemente das obras 
humanas em vida. Os gomaristas receberam apoio do campesinato, pelos pobres da cidade, bem como 
pelo príncipe Maurício de Nassau-Orange. Tal controvérsia se resolveu no sínodo de Dort ou Dordrecht 
(1618-1619) onde o arminianismo (Remonstrance) foi condenado. Cf: VAINFAS, Ronaldo. Traição - Um 
Jesuíta a Serviço do Brasil Holandês Processado Pela Inquisição. São Paulo: Companhia das letras, 1ª 
edição, 2008. Pg. 160-161 
8
 DELUMEAU, Jean. De Religiões e de Homens. São Paulo: Edições Loyola, 2000.  

Pg. 233. 
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Mas, como percebemos isso neste catecismo? Quais evidências encontramos 

desta doutrina no catecismo de Heidelberg? Primeiramente, precisamos entender o que 

seria a infalibilidade bíblica.  

Quando os reformadores defendiam esta doutrina queriam dizer que a Bíblia é 

infalível em tudo que diz respeito a Deus e ao Homem. Ela não é um livro de ciência, de 

história ou de biologia. João Calvino, um dos reformadores, diz: 

O ponto principal das Escrituras é trazer-nos a um conhecimento de 

Jesus Cristo... As Escrituras nos proveem com um espetáculo, através 

do qual nós podemos ver o mundo como a criação de Deus e sua 

autoexpressão [sic]; elas jamais pretenderam prover-nos com um 

repositório infalível de informações
9
. 

Então, no catecismo, podemos ver essa infalibilidade expressa nas afirmações 

categóricas quanto a Bíblia ser a base para tudo na vida cristã. Expressões como 

Palavra de Deus (aparecem duas vezes), Escritura (aparecem duas vezes), Lei do 

Senhor – ou Lei de Deus (aparecem doze vezes), Mandamentos de Deus – ou de Cristo 

(aparecem trinta e nove vezes).  

Todas as vezes que tais expressões aparecem é como fundamento da vida e da 

doutrina cristã. A infalibilidade é base para outra doutrina da reforma: Sola Scriptura, 

ou seja, Somente a Escritura. Ela é suficiente para a vida e doutrina cristã em tudo que 

diz. 

2.2 A justificação pela fé 

Quanto à justificação pela fé, a pergunta 59 indaga: “Mas que proveito tem sua 

fé no Evangelho?” A resposta: “O proveito é que sou justo perante Deus, em Cristo, e 

herdeiro da vida eterna”. A justificação é apresentada como sendo unicamente pela fé 

em Cristo como pode ser averiguado pela pergunta-resposta 60 – “como você é justo 

perante Deus?”   

Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha 

consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os 

mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, e de ser 

ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito 

                                                           
 

9
 João Calvino apud MCGRATH, 1990, Pg. 256 
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meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de 

Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado 

algum ou jamais tivesse sido pecador; e, como se pessoalmente eu 

tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este 

benefício é meu somente se eu o aceitar por fé, de todo o coração.
10

 

Essa doutrina se contrapõe a concepção católica de justificação. O historiador, 

especialista em História da Teologia Cristã, Roger Olson, pontua:  

Conforme a doutrina católica – desde os dias Agostinho, mil anos 

atrás – a justificação é o processo gradativo pelo qual o pecador 

realmente se torna interiormente justo ao receber a justiça do próprio 

Deus, infundida nele mediante a graça do batismo, da fé, de obras de 

caridade e de toda a vida penitencial. Somente quando o pecador é 

transformado de tal maneira que realmente deixa de ser pecador é que 

Deus o justifica no sentido pleno e completo.
11

 

Ou seja, para o catolicismo a justificação não é pela fé, mas pelos 

“meios de graça” ministrados pela Igreja e pelas boas obras praticadas. 

Enquanto, segundo Jean Delumeau, a concepção de salvação da época era “mais 

comunitária da igreja [Católica], e se acentuava mais a salvação coletiva que a dos 

indivíduos”
12

, a concepção reformada, expressa neste catecismo, mostra a salvação do 

indivíduo, ao se direcionar a segunda pessoa, nas perguntas. 

2.3 Culto aos Santos  

Uma das características marcantes para a espiritualidade na Idade Média é seu 

culto aos santos. Segundo André Vauchez a criação desse culto na Idade Média deu-se 

pelo diálogo entre a espiritualidade do clero e a dos fiéis. Isso decorre da visão que os 

devotados tinham de Deus da Idade Média. Vauchez afirma que “[...] Diante de um 

Deus-juiz, simultaneamente longínquo e onipresente, os fiéis se sentiam desamparados. 

Assim, eles tiveram a necessidade de recorrer a intermediários.” E esses intermediários 

                                                           
 

10
 Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg: Padrões doutrinários da igreja reformada. São Paulo: 

Editora Cultura Cristã, 1999 
11

 OLSON, Roger. História da teologia cristã: 2000 anos de tradição e reformas. São Paulo: Editora Vida, 
2001, p.399.  
12

 DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma. São Paulo: Livraria Pioneira Editora. 
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eram os santos. Santos “que os fiéis não se cansam de admirar, mas que não podem 

imitar. Em suma, são mais meteoros espirituais do que modelos”
13

 

Se no decorrer do Cristianismo Católico, esse culto foi fundamental para haver 

um contato com as esferas espirituais, ele é completamente rejeitado pelo catecismo.  

Ao tratar sobre o culto dos santos o catecismo toca no ponto da salvação dos fieis que 

buscam, nos santos, a sua salvação. O catecismo indaga: “Será que aqueles que buscam, 

o bem e a salvação nos assim chamados "santos", ou em si mesmos ou em qualquer 

lugar, realmente creem no único Salvador?” A essa pergunta o catecismo responde: 

Não, não creem, pois na prática negam o único Salvador Jesus, ainda 

que falem tanto dEle. Pois das duas, uma: ou Jesus não é o perfeito 

Salvador, ou aqueles que O aceitam como Salvador com verdadeira fé, 

encontram nEle tudo o que é necessário para a salvação.
14

 

Portanto, o catecismo salienta que aqueles que cultuam os santos além de não 

crerem em Jesus, esses também o negam com suas práticas. 

Os sacramentos 

Outra doutrina que é comum aos reformados é a aceitação apenas de dois 

sacramentos – o batismo e a ceia. Entretanto, no século XVI houveram acirradas 

disputas teológicas envolta do significado do segundo sacramento, a santa ceia. 

Para a Igreja Católica Romana, a presença divina pode ser observada pela 

transubstanciação. Na teologia Católica, os elementos se transformam literalmente no 

corpo e sangue de Cristo. Para exemplificar essa crença citamos as palavras de Justino, 

teólogo do segundo século da era cristã. Sobre a eucaristia ele afirma:  

Não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas 

da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força 

do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação, assim 

também nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede 

de Deus, o alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso 

                                                           
 

13
 VAUCHEZ, André. A espiritualidade da Idade Média Ocidental: (séculos VIII a XIII): Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1995 Pg. 24-25 e 28. 
14

 Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg: Padrões doutrinários da igreja reformada. São Paulo: 
Editora Cultura Cristã, 1999 
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sangue e nossa carne – é a carne e sangue daquele mesmo Jesus 

encarnado.
15

 

Esse dogma católico foi reafirmado pelo concílio de Trento (1545-1563) que 

tinha como objetivo assegurar a unidade da fé católica, a disciplina eclesiástica e a 

reação contra a Reforma Protestante.  

Os reformados, por sua vez, negaram tal doutrina com veemência. Entretanto, o 

assunto não se encerrou aqui. No século XVI houve, entre os reformados, duas 

concepções que comumente levantou grandes controvérsias no que tange a Santa Ceia. 

Lutero acreditava no que, posteriormente, foi denominado de consubstanciação, isto é, 

que existe uma presença real de Cristo na ceia de forma mística. Zuínglio, por sua vez, 

negava tal afirmação crendo que esse sacramento é apenas uma comemoração da morte 

de Cristo e que nela não há nenhuma presença real do corpo de Cristo. Roger Olson
16

 

diz que essa discursão era tão áspera que Zuínglio acusava Lutero de três erros básicos: 

interpretar as palavras de Jesus literalmente
17

, se aproximar da doutrina católica sobre a 

ceia e defender uma ideia pagã nojenta de comer a carne e beber o sangue de Cristo. Por 

sua vez, Lutero o acusava Zuínglio e seus discípulos de terem sido cegados por Deus e 

deixou claro nos seus escritos que dificilmente poderia considera-los salvos. 

Posteriormente Calvino entrou nesse debate, entretanto, sua posição era um 

meio-termo entre os dois reformados. Segundo Chaunu, a teologia de Calvino sobre a 

Ceia: 

[...] conserva o essencial do mistério da presença, dá a sua dimensão 

ao memorial e se esforça por manter equilibrados os dois braços da 

cruz, durante a refeição eucarística: comungar, através do Espírito 

Santo, com Deus e com a Igreja unida.
18

 

Calvino tentou manter a posição memorialista de Zuínglio e o misticismo 

(presença real) defendido por Lutero. 

                                                           
 

15
 JUSTINO, M. Justino de Roma. São Paulo: Paulus, 1995 Pg. 82. 

16
 Op.cit, p.404-405.  

17
 Mateus 26:26-28 diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos 

discípulos, dizendo: Tomai, comei; isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhes, 
dizendo: Bebei dele todos; pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos 
para remissão dos pecados. 
18

 CHAUNU, P. O tempo das Reformas (1250-1550): II. A Reforma Protestante. Lisboa: Edições 70, 1975. 
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Como vimos, a ceia era um dos temas que trazia controvérsias no seio dos 

reformados. Entretanto, que posição o catecismo de Heidelberg tomou, frente a essas 

controvérsias sobre a Ceia? 

Ao analisarmos o catecismo acreditamos que ele se aproxima mais às ideias de 

Calvino que as ideias de Lutero ou Zuínglio. Por várias vezes o catecismo salienta que a 

ceia é uma memória, símbolo e sinal do que Cristo fez na Cruz. O catecismo faz duas 

perguntas que respondem tanto a ideia da transubstanciação quanto a da 

consubstanciação. A primeira indagação diz: “Pão e vinho, então, se transformam no 

próprio corpo e sangue de Cristo?” A resposta é contundente: 

Não. Neste ponto há igualdade entre o batismo e a ceia. A água do 

batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem tira os pecados. 

Ela é somente um sinal divino e uma garantia disto. Igualmente o pão 

da santa ceia não se transforma no próprio corpo de Cristo, mesmo 

que seja chamado "corpo de Cristo", conforme a natureza e o uso dos 

sacramentos.
19

 

A segunda pergunta-resposta, no entanto, podemos encontrar a visão “mista” 

adotada por Calvino. Por que, então, Cristo chama o pão "seu corpo" e o cálice "seu 

sangue" ou "a nova aliança em seu sangue", e por que Paulo fala sobre "a comunhão do 

corpo e do sangue de Cristo"? resposta:  

É por motivo muito sério que Cristo fala assim. Ele nos quer ensinar 

que seu corpo crucificado e seu sangue derramado são o verdadeiro 

alimento e bebida de nossas almas para a vida eterna, assim como pão 

e vinho mantêm a vida temporária. E, ainda mais, Ele nos quer 

assegurar por estes visíveis sinais e garantias, primeiro: que 

participamos de seu corpo e sangue, pela obra do Espírito Santo, tão 

realmente como recebemos com nossa própria boca estes santos 

sinais, em memória dEle; e segundo: que todo o seu sofrimento e 

obediência são nossos, tão certo, como se nós mesmos tivéssemos 

sofrido e pago por nossos pecados.
20
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 Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg: Padrões doutrinários da igreja reformada. São Paulo: 

Editora Cultura Cristã, 1999 
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Portanto, a visão promovida pelo catecismo salienta que a ceia é apenas um 

memorial, uma garantia, um símbolo. No entanto, não nega a presença de Cristo mesmo 

que seja de forma simbólica. 

3 Catecismo de Heidelberg no Novo Mundo 

Durante os anos de 1630-1654, a parte da América Portuguesa foi conquistada 

pelos holandeses. Várias foram às motivações que encabeçaram esse empreendimento. 

Entretanto, uma motivação que não pode ser negligenciada no estudo desse período é o 

fator religioso. A ampliação da religião reformada deve ser compreendida como um dos 

fatores que motivaram tal conquista. Assinalando esse elemento Gaspar Barléus, um dos 

principais cronistas holandês da época, demostra a importância da religião para os 

representantes da Companhia das Índias Ocidentais (WIC) como sendo um elemento 

legitimador para investirem na conquista. Segundo ele, foram advogados vários 

argumentos em prol da conquista da América Portuguesa e dentre esses argumentos 

encontramos o elemento religioso. Segundo ele 

Os mais religiosos pediam suas razões à religião e à conveniência de 

se propagar uma doutrina mais pura, alegando se deveria acender o 

facho da fé para guiar os povos que tacteavam no reino das trevas; e 

que não se deveria estender só o império humano, senão também o de 

Cristo; que era necessário e possível associar às vantagens dos 

comerciantes o cuidado de se salvarem tantas nações; que assim os 

negócios seriam pios, e a piedade útil.
21

 

Portanto, vemos que um dos elementos motivacionais estava alicerçado no 

comprometimento de “acender o facho da fé para guiar os povos que tacteavam no reino 

das trevas; e que não se deveria estender só o império humano, senão também o de 

Cristo”. É nesse contexto de evangelização e doutrinamento que entra a importância do 

Catecismo de Heidelberg. Segundo Frans Leonard Schalkwijk (2004) o segundo livro 

em importância no Brasil Holandês foi o Catecismo de Heidelberg (o primeiro é a 

Bíblia) sendo encontradas “diversas cópias” no armazém da companhia no Recife em 

junho de 1645. O objetivo do catecismo era a disseminação das ideias calvinistas no 
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Novo Mundo. Schalkwijk mostra a maneira como era utilizado o catecismo no Novo 

Mundo. Ele afirma que o catecismo era usado nas pregações sendo explanado, a cada 

domingo, um capítulo do catecismo até a intervenção do presbitério, esse pedindo que 

se cumprisse fielmente o costume de usar o culto da tarde para o ensino catequético. 

Portanto, podemos concluir que muitas das mensagens pregadas nos púlpitos e 

ensinadas às tardes estavam diretamente baseadas no catecismo. 

Como vimos anteriormente, o catecismo foi difundido no Velho Mundo e tal 

recurso foi também uma das fontes utilizadas pelos predicantes para a disseminação de 

sua fé calvinista no Novo Mundo. Mas, que necessidade havia numa propagação das 

ideias calvinistas numa terra em que a religião oficial era o protestantismo calvinista? 

Essa disseminação doutrinária se fazia necessária quando observamos a visão que os 

predicantes tinham da sociedade em que estavam inseridos. O predicante Francisco 

Joaquim Soler em uma das cartas enviadas a André Rivet em 16 de julho de 1636 

mostra toda a sua indignação perante uma sociedade na qual ele qualifica como 

irreligiosa. 

Neste momento, a minha condição está um pouco melhor; e estaria 

totalmente segundo meus desejos, se a irreligião dos homens não 

inutilizasse o meu Ministéro [sic]. Bom Deus, entre que gente estou! 

Tenho visto bastante, mas nunca me tenho encontrado em tais bodas. 

Assim, não temos aqui senão as fezes da Holanda, Zelândia, etc.; 

gente que não sabe o que é civilidade de honra e menos ainda temor 

do Soberano.
22

 

Portanto, o fato de terem vindo várias levas de holandeses irreligiosos, sem 

temor do Soberano, as fezes da Holanda que inutilizavam seu ministério, na opinião de 

Soler, nos mostra, pelo menos parcialmente, a necessidade da utilização de um 

catecismo calvinista pelos predicantes como forma de ampliar e converter a sociedade à 

fé reformada. 

Considerações Finais 

O catecismo de Heidelberg foi um instrumento de propagação dos ideários 

Reformistas, tanto no Velho Mundo quanto no Novo Mundo. Ideias como infalibilidade 
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bíblica, justificação pela fé, a aceitação de dois sacramentos, a negação do culto aos 

santos e outros elementos que não foram comtemplados nesse artigo mostram quais são 

as ideia reformadas que o catecismo considera importante e que vão de encontro com os 

dogmas da Igreja Católica. A importância desse documento está também na 

possibilidade de conhecermos, parcialmente, as mensagens pregadas e ensinadas pelos 

predicantes holandeses em solo americano.  

O artigo também nos faz pensar em algumas questões que precisam ser 

analisadas para termos uma melhor compreensão das expressões religiosas holandesas 

no Brasil holandês: primeiramente, tentarmos perceber e compreender as relações 

existentes entre os predicantes e os administradores. Segundo, entendermos os aspectos 

“irreligiosos” denunciados pelos predicantes na sociedade holandesa. Em terceiro lugar, 

buscar as influências do catecismo de Heidelberg na sociedade, sem confundir com as 

práticas já correntes do protestantismo. 
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“CIDADE DAS LÁGRIMAS”: A SITUAÇÃO DOS RETIRANTES NO 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO BAIRRO DE NATAL NO 

INÍCIO DO SÉCULO XX 
 

Gabriela Fernandes de Siqueira
1
 

 

Resumo: Esse artigo objetiva compreender o processo de construção de Cidade Nova 

no início do século XX, terceiro bairro oficial de Natal (Rio Grande do Norte), em meio 

a uma nova realidade que surgiu no estado com a construção do regime republicano. 

Observa-se em Cidade Nova a construção de um novo território material e simbólico: a 

área que outrora era ocupada por casebres construídos pelos retirantes da seca, foi, a 

partir do início do século XX, desocupada e transformada, esquadrinhada por meio de 

plano urbanístico. O discurso oficial propagava os anseios dos grupos dirigentes em 

construir em Cidade Nova um bairro aprazível, modernizado em suas estruturas, que 

refletisse o novo momento pelo qual a cidade passava. Contudo, é possível constatar 

que o processo de construção de Cidade Nova não representou apenas mudanças, não 

foi característico somente de um processo de modernização. Esse processo foi marcado 

por continuidades e ambivalências, por derrubadas de casebres, desapropriações e 

violência, demonstrando como a modernização da capital norte-rio-grandense foi 

limitada e guiada por um grupo específico. Para demonstrar as limitações desse 

processo comparou-se o discurso oposicionista sobre o processo de desapropriações 

existente em Cidade Nova, divulgado no jornal Diário do Natal, com o discurso oficial 

veiculado no jornal A Republica.  
 

Palavras-chave: Natal; Cidade Nova; desapropriações. 

 

Introdução  

O bairro Cidade Nova (somente dividido oficialmente nos bairros Petrópolis e 

Tirol em 1947)
2
 foi resultado de um plano de expansão elaborado para Natal no início 

do século XX, em um contexto de transição do período imperial para o republicano. A 

transição do século XIX para o XX foi marcada por mudanças. A instituição República 

proporcionou novos mecanismos e novas relações nos estados brasileiros, que ganharam 

maior autonomia e puderam modificar suas relações de dominação e identidade.  

                                                           
 

1
 Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 
2
 Ver Projeto de Lei 251, de 20 de julho de 1947, que divide as áreas urbanas e suburbanas de Natal em 

onze bairros, entre esses estão Tirol e Petrópolis. NATAL. Câmara Municipal. Projeto de Lei 251, de 20 de 
julho de 1947. Natal: 1947. 
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Com a República tem-se a Constituição de 1891, que concedeu maior liberdade 

aos estados; a receita de exportação pôde ser revertida para as próprias unidades 

federativas, e as representações políticas estaduais passaram a ser mais autônomas
3
. 

Nesse período, tem-se a elaboração de constituintes estaduais que também concederam 

aos municípios maior liberdade administrativa e financeira, autonomia que favoreceu o 

uso pessoal do dinheiro público em obras particulares. O jogo de poder no período 

republicano assentou-se, portanto, no que alguns estudiosos denominaram de 

“liberalismo excludente”
4
. Manteve-se um liberalismo de representação limitada e 

restritiva, em que o jogo do poder local e estadual era restrito aos membros mais 

abastados e influentes. 

Segundo Peixoto, durante o Império, em que a preocupação era com a identidade 

e espacialidade nacional, as tensões locais existentes por disputas de grupos familiares 

nas províncias eram deslocadas espacialmente. Os membros desses grupos não 

ocupavam cargos apenas no interior dos limites de suas províncias, ao contrário, eram 

designados para ocupar cargos em diversas espacialidades, a serviço do Estado, 

desconstruindo um dos sentidos de atuação dessas organizações e permitindo “a 

incorporação destas organizações familiares ao projeto de Nação e deslocando as 

tensões para outro nível de discussão, no sentido da permanência da centralidade do 

Estado, representado pelo Imperador e pelo Parlamento sediado no Rio de Janeiro”
5
.   

Com a República tem-se novo arranjo político. Foi nesse período que uma nova 

organização familiar assumiu o poder no estado, e seus interesses deixaram de ser 

conquistados por meio de uma ordem baseada na fluidez do espaço, que diluía as 

tensões. Nessa nova realidade, em que os estados adquiriam maior autonomia, as 

ambições dos grupos familiares só seriam atendidas por meio do controle do aparelho 

local e, sobretudo, do estadual.  

                                                           
 

3
 CARONE, Edgar. A República Velha: I instituições e classes sociais (1889-1930). Rio de Janeiro: Difel, 

1983. p. 
4
 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. O processo político na Primeira República e o liberalismo oligárquico. 

In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (orgs). O Brasil Republicano I- O tempo do 
liberalismo excludente: da Proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010. p.9. 
5
 PEIXOTO, Renato Amado. Espacialidades e estratégias de produção identitária no Rio Grande do Norte 

no início do século XX. In: PEIXTO, Renato Amado (Org.). Nas trilhas da representação: trabalhos sobre a 
relação entre história, poder e espaços. Natal: Editora da UFRN, 2012. p.19. 
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Controlando o governo estadual, as organizações familiares poderiam dispor dos 

recursos de uma unidade estadual e conseguir mais benefícios por meio de seus 

representantes junto ao governo central. Dessa maneira, para justificar e legitimar essa 

organização familiar que assumiu o poder no Rio Grande do Norte no cenário 

republicano, fazia-se necessário construir um discurso, uma narrativa que remetesse 

esse poder a um passado sagrado, um discurso articulado a um passado que ele mesmo 

construía
6
. 

Assim, o grupo familiar Albuquerque Maranhão, que assumiu o poder no estado 

com a República, esforçou-se em construir uma espacialidade e identidade norte-rio-

grandense, representando esse período como promissor, como diferente do anterior, do 

imperial, em que a cidade era permeada por características tidas como provincianas e 

atrasadas. Tratava-se de um momento em que esses grupos dirigentes queriam afirmar-

se na cidade, e, para tanto, inscreviam-se nas toponímias da urbe, nos novos espaços 

criados, como o terceiro bairro – Cidade Nova –, e, especialmente, na historiografia 

estadual e local, que começou a ser escrita e disseminada nesse período.  

 Observa-se como a realidade republicana propiciou a construção de um discurso 

de transformação, em que reformas eram exaltadas, em que os grupos dirigentes 

prometiam transformar a cidade, urbanizá-la e, entre essas mudanças destaca-se a 

construção do bairro Cidade Nova, que, como pode ser observado nas matérias de 

periódicos que circulavam na cidade, viria representar esses grupos e o progresso, sendo 

exemplo da modernização da cidade. É válido destacar que nesse artigo o conceito de 

modernização foi empregado segundo as discussões de Raymundo Faoro, que 

evidenciam a diferença entre modernidade e modernização.  

Para o autor, a modernidade compromete em seu processo toda a sociedade, 

ampliando os papéis de todas as esferas sociais. Já a modernização é conduzida por um 

grupo específico, que privilegia os setores dominantes, “procura moldar, sobre o país, 

pela ideologia ou pela coação, uma certa política de mudança”
7
. Dessa maneira, o que 

se verificou no Brasil (e em Natal) foram ímpetos de modernização, mudanças que 

foram implementadas segundo o desejo de um grupo. Para a análise da realidade 

                                                           
 

6
 Idem. 

7
 FAORO, Raymundo. A questão nacional: a modernização. Estudos avançados,  São Paulo,  v. 6,  n. 

14, Apr.  1992. Disponível <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141992000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 04 jul. 2012. p.8. 
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natalense no período estudado, o conceito de modernização é o mais adequado, uma vez 

que se observou em Natal a importância de determinados grupos no processo que 

conduziu as remodelações urbanas.  

Nota-se, então, que foi durante a implantação do regime republicano no estado 

que começou a ser construída uma identidade e uma espacialidade norte-rio-grandense 

inscrita na historiografia local, produção alicerçada em um discurso que exaltava as 

transformações implementadas na capital. Entretanto, a análise das fontes demonstrou 

que não se tratou apenas de um discurso. Ocorreram reformas na capital norte-rio-

grandense, como a abertura de ruas, o planejamento e execução de planos urbanísticos, 

a introdução de bondes e outros equipamentos técnicos, mudanças que não ficaram 

reduzidas apenas aos elementos técnicos, mas que provocaram transformações sociais, 

que mudaram a forma dos indivíduos relacionarem-se com os espaços da cidade. As leis 

e decretos estaduais, bem como as resoluções municipais publicadas nesse período, 

demonstram essa tentativa de modificar os espaços da cidade, mudar os costumes, os 

hábitos da população que, em pleno século XX, ainda criava animais em suas casas.  

Todavia, as fontes pesquisadas destacaram que essas mudanças foram lentas e as 

transformações conviveram durante muito tempo com continuidades. Assim, apesar de 

ter ocorrido reformas sociais e técnicas, nota-se que o discurso, a exaltação dessas 

reformas, era mais animador do que sua efetiva concretização.  

O objetivo desse artigo é, pois, analisar um aspecto do processo de construção 

do terceiro bairro de Natal capaz de demonstrar como essa modernização foi limitada e 

guiada por um grupo específico. Assim, nesse texto buscar-se-á estudar o processo de 

desapropriações realizadas pelo poder local ao iniciar a construção de avenidas e 

residências padronizadas no novo bairro projetado. Também será investigada a situação 

dos moradores nesse processo de desapropriação, utilizando principalmente o discurso 

da oposição vinculado no jornal Diário do Natal, mas também o comparando com o 

discurso oficial, veiculado no A República, que justificava essa intervenção. 

O processo de construção do terceiro bairro de Natal 

A construção do bairro Cidade Nova foi uma das principais realizações do 

projeto de modernização natalense do início do século XX. Nesse esforço de construção 

de uma Natal modernizada também foi importante, além dos investimentos estaduais e 

federais, a atuação do Conselho da Intendência Municipal de Natal, que passou a ser 

responsável pela administração da cidade a partir de 1890 e era formado por 
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representantes denominados intendentes. A Intendência publicava suas decisões na 

forma de resoluções, fundamentais para gerir a cidade em todos os seus aspectos: 

economia, trânsito, regras para aforamento, saúde, ensino, educação, entre outros. 

Alguns membros das famílias mais abastadas da cidade compunham a Intendência 

Municipal, juntamente com os representantes da família Albuquerque Maranhão e 

outras famílias que estiveram no poder na esfera estadual durante o recorte aqui 

estabelecido. Os membros da Intendência Municipal eram indicados pela chefia 

estadual do Partido Republicano Federal, e então eram levados à eleição.  

Em Natal, assim como na maior parte das cidades brasileiras nesse período, a 

oposição não tinha espaço, os nomes indicados pelo partido estadual na maioria das 

vezes saiam vencedores, já que as eleições eram marcadas por processos fraudulentos e 

existiam relações de amizade e parentesco que ligavam os membros do governo 

estadual aos intendentes. Para Santos, a autonomia municipal garantida pelas 

constituições estaduais era na realidade um instrumento dos governos federais e 

estaduais para assegurar a vitória nas eleições
8
. Na prática, o poder municipal era pouco 

autônomo, tendo, muitas vezes, que atender aos mandos e desmandos do grupo familiar 

que ocupava o governo estadual.  

A presidência da Intendência era fundamental para a sustentação do grupo 

familiar na esfera estadual, uma vez que o presidente era também da junta apuradora da 

todas as eleições
9
. Existiam ligações políticas que não se faziam apenas na esfera local, 

mas que dialogavam com a esfera estadual e nacional. Tratavam-se de figuras que 

utilizavam diversas instituições, como a própria imprensa, para divulgar as 

transformações que estavam desenvolvendo na cidade e o desejo de implementar a 

modernização. Assim, o projeto de modernização da capital norte-rio-grandense 

ganhava forma a partir do esforço dos membros da família Albuquerque Maranhão e da 

Intendência Municipal do Natal na reformulação da cidade, em seus aspectos físicos, 

sociais e culturais.   

                                                           
 

8
 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. 
9
 SOUZA, Itamar de. A República Velha no Rio Grande do Norte. Natal: Editora da UFRN, 2008. p.165. 
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Dando continuidade ao processo de modernização da cidade, a Intendência 

Municipal assinou em 1901 a Resolução n. 55, publicada no jornal A Republica em 04 

de janeiro de 1902, determinando a criação do terceiro bairro da cidade:  

A Intendencia Municipal do Natal Resolve: 

Art. 2º – A Cidade Nova comprehenderá, desde já [...] quatro avenidas 

parallelas, com as denominações de Deodoro, Floriano, Prudente de 

Moraes e Campos Salles, cortadas por seis ruas com os nomes de 

Seridó, Potengy, Trahiry, Mipibú, Mossoró e Assú e duas praças, 

denominadas Pedro Velho e Municipal. A avenida que partindo da 

Praça Pedro Velho se dirige, no rumo do norte, para as dunas, terá o 

nome de Alberto Maranhão. [...]. § 2º - Aos requerentes de concessões 

de terrenos nos diversos quarteirões da Cidade Nova não poderão ser 

dados em aforamento mais de trinta metros de frente para as avenidas, 

praças e ruas, e metade do fundo respectivo [...]
10

. 

O texto da Resolução n.55 já anunciava o desejo de modificar a forma de 

construir em Natal, estabelecendo padrões diferentes dos já existentes nos outros bairros 

da cidade (Ribeira e Cidade Alta). A Resolução determinava os espaçamentos que as 

construções deveriam respeitar no novo bairro, as ruas e avenidas de Cidade Nova não 

seriam estreitas e tortuosas como as da Ribeira e da Cidade Alta, existindo um padrão a 

ser seguido. Observa-se como as toponímias do bairro demonstravam o interesse de 

fortalecer o discurso, de legitimar o grupo familiar que estava no poder e ressaltar o 

período republicano como responsável pelas mudanças evidenciadas na urbe.  

As ruas do novo bairro foram também batizadas com nomes de presidentes 

republicanos e líderes do grupo familiar local, além de nomes de rios que integravam a 

espacialidade norte-rio-grandense. Existia um desejo de ligar o local ao nacional, de 

difundir a ideia de que finalmente a cidade e o estado acompanhavam as mudanças 

propiciadas pelo novo regime. A ideia era representar as mudanças como novas e o 

governo do período como precursor desse processo de modernização. 

Apesar de ter sido criado oficialmente em 1901 durante a gestão de Alberto 

Maranhão (1900-1904), o projeto do novo bairro já tinha sido idealizado desde o 

governo de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (1892-1896). Assim, Cidade Nova 

surgia como espaço fabricado pela e para os grupos dirigentes e mais abastados da 

                                                           
 

10
 A REPUBLICA, Natal, 04 jan. 1902. p.2. 
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cidade e do estado, na tentativa de criar novos padrões para aquela cidade que se 

tornava capital de um estado no contexto republicano. 

Depósito de lágrimas 

Analisando a narrativa de Câmara Cascudo sobre o bairro Cidade Nova, 

observa-se que a região antes de sofrer intervenção oficial não possuía apenas chácaras 

de membros abastados e ligados ao grupo familiar Albuquerque Maranhão. Cascudo, ao 

comentar sobre a ação da Intendência na abertura e alinhamento das ruas e avenidas do 

novo bairro, destacou que “as raras choupanas que coincidiam com os traçados iam 

sendo desapropriadas ou vendidas, preço baixo, porque não havia valor para aquelas 

terras e gentes”
11

.  

Nota-se como Cascudo tentou diminuir a importância da ação do governo 

estadual e da Intendência Municipal na desapropriação de residências de pessoas que 

habitavam a região. Provavelmente, o autor não estava fazendo menção às grandes 

propriedades construídas na área. O texto de Cascudo desqualificou essa população e 

suas habitações, possivelmente fazendo referência às 300 cabanas de retirantes da seca 

que também dividiam aquele espaço com as propriedades suntuosas dos mais abastados 

e sofreram um processo de desapropriação encabeçado pelo poder municipal.  

O jornal Diário do Natal, de oposição, fundado por Elias Souto, fez constantes 

menções à derrubada de casebres existentes na região em que o novo bairro foi 

construído. Em virtude dessa ação de destruição de habitações de pessoas humildes, o 

jornal oposicionista apelidou Cidade Nova de Cidade das Lágrimas. Ao longo de todo o 

período de existência do jornal
12

 essa denominação foi mantida. O Diário do Natal 

publicou constantemente várias notícias denunciando a atitude desumana da 

Intendência, como destacou a matéria de janeiro de 1904 intitulada Cidade das 

lágrimas
13

. Nessa matéria, o jornal apontou a derrubada de quatro casebres na área de 

Cidade Nova, deixando completamente desabrigados os seus “míseros donos”. 

Indivíduos que não eram referidos pelos seus sobrenomes, eram apenas o velho Bio, o 

proletário Faustino, e as infelizes Maria Preta e Anna Barauna. Segundo a notícia, essa 

derrubada, apelidada pelos redatores de “assalto aos casebres dos pobres”, ocorreu para 

                                                           
 

11
 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: EDUFRN, 2010. p.331-332. 

12
 O jornal Diário do Natal passou a ser publicado em 1901 e teve sua publicação encerrada em 1913. 

13
 CIDADE das lágrimas. Diário do Natal, Natal, 23 jan. 1904. 
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satisfazer os felizardos que desejavam abrir uma “tal rua” Mossoró para cercar de arame 

e construir sítios. 

Observa-se como o processo de abertura de avenidas não ocorreu de forma 

imediata. O traçado da Rua Mossoró já tinha sido estabelecido em 1901 pela Resolução 

n.55, mas, como anunciou a matéria Cidade das lágrimas, essa rua só começou a ser 

construída em 1904, à custa da derrubada de vários casebres. A notícia ainda acusou o 

grupo familiar Albuquerque Maranhão de adquirir “esta fazenda para fazer dela um 

patrimônio”
14

, afirmando que a construção do novo bairro estava sendo realizada para 

beneficiar apenas o grupo político que dominava o poder local, fazendo do patrimônio 

público extensões de suas propriedades privadas.  

A notícia ainda continuou tecendo críticas à derrubada dos casebres, concluindo 

que a cidade estava enfrentando a pior fase de construção da “maldita Cidade das 

Lágrimas”. Os últimos pobres estavam saindo a pulso, tendo suas casas, quintais e 

fruteiras destruídos. Para esses oposicionistas, o bairro não tinha nada de novo, apenas 

continuava reproduzindo os interesses dos mais abastados e influentes na política 

estadual e municipal. Enquanto “choram os míseros para morrer com o seu pranto 

regam este bairro amaldiçoado, que constitui as delicias do grão senhor da terra”
15

.  

De fato, o Rio Grande do Norte enfrentou um desastroso período de secas no ano 

de 1904, fruto da estiagem que se prolongou desde 1902. A capital que possuía 16.056 

habitantes, segundo o censo de 1900
16

, recebeu nesse ano aproximadamente 15 mil 

flagelados à procura de uma fonte de sobrevivência, fosse por meio da participação em 

trabalhos nas reformas urbanas da capital ou através de transporte para emigrar rumo a 

outros estados da região Norte e Sul do país
17

. A cidade recebeu aproximadamente o 

dobro de sua população. Assim, esses indivíduos foram empregados em várias obras de 

melhoramentos urbanos da capital, inclusive na abertura de ruas e construção de 

chácaras em Cidade Nova. Muitos também foram vítimas de um processo forçado de 

                                                           
 

14
 Idem. 

15
 Idem. 

16
 Após o censo realizado em 1900 só ocorreu outra pesquisa estatística nesses moldes em 1910. Apesar 

de não ser possível afirmar com segurança, pode-se estimar que a população da cidade em 1904 não 
variou consideravelmente em relação ao ano de 1900, já que a população em 1910, dez anos depois, 
ainda era de 27.032 habitantes, ver: ESTATÍSTICAS do século XX. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/populacao/1908_12/populacao1908_12v1_022.pd
f>. Acesso em: 16 abr. 2013. 
17

 SOUZA, Itamar de. A República Velha no Rio Grande do Norte. Op. cit., p.175. 

http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/populacao/1908_12/populacao1908_12v1_022.pdf
http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/populacao/1908_12/populacao1908_12v1_022.pdf
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migração, sendo embarcados nos navios que se destinavam à Amazônia para trabalhar 

nos seringais.  

Para amenizar o problema da seca no Rio Grande do Norte o governo federal, 

presidido nesse período por Rodrigues Alves, enviou, em três parcelas, o valor total de 

cento e setenta e cinco contos de réis (175:000.000)
18

. O auxílio do governo federal foi 

também anunciado na mensagem do governador do estado Tavares de Lyra, que tinha 

assumido o posto de governador nesse conturbado ano de 1904. O então governador 

assim que assumiu enviou um telegrama ao presidente informando a calamitosa situação 

do estado e pedindo auxílio financeiro.  Observa-se como o poder local já fazia uso 

político da seca, utilizando-a como mecanismo para solicitar verbas para seu estado, 

dinheiro que quase nunca era aplicado nos setores afetados por esse fenômeno natural 

que se transformou em problema do político.  

Sobre essa divisão dos retirantes em comissões, o Diário do Natal destacou que 

o processo já começou com irregularidades. Muitos desses flagelados da seca foram 

relocados para atividades particulares dos membros que dominavam a política local
19

. A 

matéria intitulada Chacara Solidão também reforçou a denúncia desse desvio de 

funções. Segundo essa notícia, um amigo dos redatores do Diário, que passeava a 

cavalo pelos arrabaldes da cidade, observou uma turma de flagelados trabalhando na 

construção de uma estrada que ligava a então “cidade velha” à referida chácara
20

. 

Solidão era o nome da propriedade que Pedro Velho construiu em Cidade Nova.  

Várias matérias do jornal Diário do Natal, sobretudo as intituladas Chronica 

Acreana, Cartas do Acre e Telegramas do Acre, publicadas a partir de fevereiro de 

1904 e assinadas por Zébrasão, criticavam esse processo de abertura de avenidas e de 

construção de grandes palacetes na região outrora habitada pelos retirantes e, sobretudo, 

denunciavam a participação desses retirantes nesse trabalho. Os flagelados da seca eram 

expulsos da região em que tinham construído seus casebres e ainda obrigados a 

participar da construção do bairro que foi a razão da derrubada de suas residências. 
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 DIA a dia. Diário do Natal, Natal, 28 fev. 1904.p.1. 
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 CHACARA Solidão. Diário do Natal, Natal, 01 mar. 1904. p.1. 
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Motivo não faltava para regar aquele solo com lágrimas, como destacavam os redatores 

do Diário
21

.   

As cartas e telegramas acreanas faziam referência a acontecimentos do Rio 

Grande do Norte ressaltando, sobretudo, aqueles que se passavam na capital. Apesar de 

fazer referência ao governo local, essas matérias utilizavam elementos da história do 

Acre para, com humor, criticar os aspectos da administração vigente. Assim, Pedro 

Velho e os integrantes e simpatizantes do grupo familiar Albuquerque Maranhão eram 

denominados respectivamente de “general Pando” e de “pandos”, tachados como 

aqueles que só queriam beneficiar-se em detrimento da exploração alheia, subjugando 

os pobres retirantes, cobrando fortunas e desviando dinheiro federal destinado aos 

flagelados da seca para a construção de vilas e palácios em Cidade Nova.  

Na história do Acre realmente observa-se a existência de um personagem com o 

sobrenome “Pando”. José Manuel Pando, também conhecido como General Pando, foi 

presidente da Bolívia entre 1899 e 1904, período em que o território do Acre foi alvo de 

disputa entre brasileiros e bolivianos. Os conflitos acirraram-se em 1902 e foram 

concluídos em 1903, quando as tropas bolivianas foram derrotadas. Por intermédio do 

Barão de Rio Branco foi negociado um armistício entre os dois países em conflito, até 

que, em 17 de novembro do mesmo ano, ocorreu a conciliação e o término das disputas 

bélicas na região do Acre com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Por esse tratado, 

territórios foram permutados, indenizações foram estabelecidas e o Brasil passou a ter 

domínio sobre a região acreana
22

. O General Pando era frequentemente representando 

na versão brasileira sobre o conflito como aquele que queria usurpar a região acreana 

que pertencia de fato e de direito ao Brasil. 

Provavelmente a comparação de Pedro Velho com o General Pando visava 

sugerir que o ex-governador e líder do grupo familiar que dominava a política local 

                                                           
 

21
 Várias matérias publicadas no jornal oposicionista destacaram a utilização dos retirantes da seca em 

trabalhos particulares, sobretudo na chácara do líder do grupo familiar Albuquerque Maranhão, Pedro 
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1904. p.1; DIÁRIO do Natal, Natal, 22 maio 1904. p.1; NEMO. De meu canto. Diário do Natal, Natal, 24 
maio 1904. p.1; DIA a dia. Diário do Natal, Natal, 26 maio 1904. p.1; TELEGRAMAS do Acre. Diário do 
Natal, Natal, 26 maio 1904. p.2; entre várias outras. 
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estava dando um “golpe” no estado, querendo beneficiar-se de verbas públicas em 

detrimento da exploração da população, governo que seria ilegítimo, segundo o autor 

das Cartas do Acre. Talvez a alusão ao Acre tenha sido elaborada no intuito de criticar 

mais ferrenhamente essa migração de retirantes forçada pelo governo norte-rio-

grandense, sem esquecer a pitada de humor que a alusão oferecia, o que poderia atrair a 

curiosidade de um maior número de leitores. De fato, as vendas do jornal oposicionista 

aumentaram após a publicação constante dessas colunas, como destacou a matéria de 

março de 1904 intitulada Edição Exgotada. Apesar da tiragem do jornal oposicionista 

ser de 200 exemplares, todas as vezes que as colunas referentes ao Acre eram 

publicadas a edição esgotava-se
23

. 

Partindo para a análise das crônicas, cartas e telegramas acreanos, observa-se 

que desde o primeiro número, publicado em 19 de fevereiro de 1904, as críticas são 

ferrenhas e o autor sempre usava as obras de construção de Cidade Nova como 

exemplos de falcatruas e patrimonialismo do governo local. Nesse primeiro número, 

Zebrasão ou José Brazão
24

, destacou que no processo de construção do bairro a 

“roubalheira” era a característica principal. Homens que antes de estabelecerem 

vínculos com o grupo familiar Albuquerque Maranhão eram pobres, sem posses, 

estavam tornando-se verdadeiros feitores, construindo obras custosas a custa do 

dinheiro público. A matéria apontou os fiscais da Intendência como os maiores 

“viveiros dessa horda de comedores”, e destacou que os presidentes do governo 

municipal eram verdadeiros “déspotas absolutos”, criando em suas gestões os impostos 

que desejavam, apropriando-se do dinheiro do povo
25

.  

Zébrazão continuou as acusações, apontando que os funcionários do governo 

faziam do dinheiro estadual e municipal um meio de vida para a construção de casas e 

palacetes de mais de 50 contos de réis, muito dinheiro para um estado que enfrentava 

grande crise agravada pelo período de estiagem
26

. Observa-se como o jornal 

oposicionista insinuava que o governo local estava desviando o dinheiro enviado pelo 

                                                           
 

23
 EDIÇÃO exgotada. Diário do Natal, Natal, 01 mar. 1904. p.1. 

24
 O autor das crônicas acreanas e da coluna Telegramas do Acre assinava suas matérias dessas duas 

maneiras, provavelmente tratava-se de um pseudônimo.  
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 CARTAS do Acre. Diário do Natal, Natal, 19 fev. 1904. p.1. 
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governo federal, que deveria ser empregado para amenizar os efeitos da seca, e 

utilizando-o em obras privadas. 

Em várias matérias Zebrazão deixou explícito que não era fácil escrever 

denunciando os mandos e desmandos dos verdadeiros criminosos que ocupavam os 

cargos de poder no Acre, ou seja, no Rio Grande do Norte. O autor também denunciava 

as intimidações que sofria do governo estadual e municipal, que ameaçavam destruir a 

tipografia do Diário caso as crônicas não deixassem de ser publicadas
27

.  

Em julho de 1904 o autor das cartas e telegramas acreanos faleceu, mas no 

mesmo mês outro autor assumiu o pseudônimo Zébrazão e continuou a tecer críticas ao 

governo local como se estivesse construindo análises do governo do Acre. A antiga 

coluna Carta Acreana foi substituída pela Chronica Acreana
28

.  

Várias crônicas do novo Zébrasão anunciavam o envio de praças de Polícia para 

propriedades de membros da família Albuquerque Maranhão que moravam no bairro 

Cidade Nova. Esses policiais deveriam fazer a guarda das propriedades e impedir que os 

retirantes incomodassem seus ilustres moradores. O jornal oposicionista acusou várias 

vezes Pedro Velho de ter utilizado esses policiais para mandar surrar os retirantes que 

passavam pelas proximidades de sua residência sem ser para trabalhar. Merece destaque 

a crônica publicada em 15 de outubro de 1904, que denunciou esse abuso de mandar 

surrar os retirantes sem ter causa definida, somente por “ostentação de perversidade” 

desses que eram “desalmados inimigos do povo”
29

. 

[...] Num dia de sabbado, alguns retirantes [...] o som de uma viola 

gemedeira, depois de uma execução de Sambê, passaram a cantarollar 

um baiano singelo [...]: Sinha Anninha, eu vou me embora,vou morrer 

no meu sertão [...]. Ai!...Sinha Anninha [...]. Soccorros de quando em 

quando manda o chefe da Nação; mas o que nos dá o Pando é a surra 

de facão. Ai! Sinha Anninha [...]. A esse tempo diversas praças de 

policia chegaram ao samba, mandadas pelo respectivo Delegado e 

requisitadas pelo Dr. Poquinho; quebraram viola, surraram o cantador, 
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 São exemplos de matérias que demonstram essa dificuldade de publicação das cartas acreanas e as 

ameaças sofridas pelo autor: CARTAS do Acre. Diário do Natal, Natal, 09 abr. 1904.p.2. 
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e espalharam o resto do povo. Pobres famintos acreanos que nem 

podem ao menos cantar suas desgraças [...]
30

.  

Nota-se mais um episódio que indica como os moradores mais abastados de 

Cidade Nova usavam de seus poderes e influências para prejudicar os flagelados da 

seca, reforçando que não queriam dividir aquele bairro com esses retirantes. Em um 

momento de descontração, na proximidade da Pretoria, os sertanejos que entoavam uma 

canção referente aos desvios de verba da administração dos Albuquerque Maranhão e à 

péssima condição desses retirantes na cidade, em ritmo de samba para desafogar suas 

mazelas, foram brutalmente dispersados, sofrendo até mesmo espancamentos e tendo 

seus instrumentos musicais destruídos. Provavelmente o Dr. Porquinho citado na 

crônica por Zébrasão era o Dr. Manoel Dantas, uma vez que, conforme destacou 

Alberto Maranhão em carta para Cascudo na década de 1940, Dantas era proprietário da 

Vila Pretoria, localizada em Cidade Nova
31

. Manoel Dantas, bacharel em Direito, 

jornalista, professor, redator chefe do A Republica nesse período
32

, também era bem 

relacionado com o grupo familiar Albuquerque Maranhão, talvez por isso Zebrazão 

colocou-o como o protagonista desse trágico episódio ocorrido em Cidade Nova.  

É válido destacar que essas crônicas, até pelo elemento ficcional que carregam (a 

alusão a episódios da história acreana), não podem ser consideradas como expressões da 

verdade, assim como outros tipos de fontes analisadas nesse artigo. Não foram 

encontrados documentos oficiais que embasassem essas acusações, mas isso não quer 

dizer que elas não existiram. Não quer dizer que o espancamento dos retirantes não foi 

uma realidade. O fato é que essas denúncias foram elaboradas por um jornal 

oposicionista, contrário ao governo, que pode muito bem ter exagerado nas acusações.   

Mesmo com o envio de verbas federais e com o incremento das obras de 

melhoramentos urbanos de Natal, o governo estadual não conseguiu atender todos os 

retirantes que se aglomeravam na capital. A situação começou a ficar cada vez mais 

precária, resultando no início de convulsões sociais, com movimentações populares 
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pelas ruas da cidade e saques no comércio. Situação que ainda foi agravada pela 

epidemia de varíola que atingiu a cidade e perdurou até 1905
33

.  

Retornando ao problema que abriu esse artigo, a derrubada dos casebres 

existentes na área em que o bairro Cidade Nova foi construído, é necessário também 

apresentar o discurso oficial sobre essa desapropriação. Para tanto, a análise do relatório 

trienal do então intendente Joaquim Manoel Teixeira de Moura, que era bem 

relacionado com a família Albuquerque Maranhão, torna-se essencial. Joaquim Moura 

foi presidente da Intendência de Natal entre 1901 e 1913, casando, em 1909, sua filha 

com o filho de Pedro Velho
34

. 

Em janeiro de 1905 o então intendente divulgou um relatório referindo-se à 

gestão da Intendência entre 1902 e 1904, que foi publicado em várias edições do jornal 

A Republica Nesse relatório o presidente da Intendência exaltou as reformas e 

melhoramentos que estavam colocando à capital em uma “era nova de prosperidade e 

conforto”
35

. O intendente enfatizou a dificuldade no processo de implementação de 

reformas em uma cidade que foi marcada por uma formação não geométrica, por praças 

e avenidas tortuosas e esburacadas, e nesse momento vivia uma remodelação profunda, 

com a abertura de avenidas planejadas e marcadas pelo aspecto retilíneo.  

Observa-se como Joaquim Manoel reforçou em seu relatório o discurso de 

mudança tão destacado pelo poder estadual. O poder municipal, como já foi analisado, 

estava em consonância com os interesses estaduais, por isso essa exaltação, por isso o 

reforço da representação da cidade como vivendo uma nova fase. O intendente 

comentou ainda sobre a construção de Cidade Nova, em que: 

[...] um matagal semeado de cabanas em desordem acha-se substituido 

por uma serie de largas avenidas e ruas, cujo aspecto já é bastante 

agradavel. Perto de tresentas casinholas e ranchos foram indemnisados 

e removidos do trajecto das ruas do referido bairro; [...] com a 

ausencia completa de miasmas, a larga ventilação marinha e outras 

vantagens hygienicas, não tardará a ser a habitação preferida
36

.  
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Nota-se como o presidente da Intendência vangloriou-se pela abertura do novo 

bairro ter ocorrido durante a sua gestão à frente da Intendência, gestão que se perpetuará 

até 1913. Observa-se ainda como Joaquim Manoel abordou o problema da 

desapropriação dos casebres existentes em Cidade Nova. Segundo o intendente, esses 

não foram derrubados com violência, seus moradores não foram expulsos como gente 

sem valor, conforme exposto pelas matérias do jornal oposicionista. Para a Intendência, 

já que Joaquim Manoel representava essa instituição nesse relatório, essas propriedades 

foram removidas por meio de um processo de indenização. Contudo, em nenhum 

momento do seu relatório foi informado para onde essa população foi removida e o 

valor dessas indenizações. O intendente nem ao menos destacou a quem pertenciam 

essas propriedades, não se referindo aos retirantes da seca em nenhuma passagem desse 

relatório.  

Como a citação do relatório de Joaquim Manoel demonstra, o discurso oficial 

procurou justificar essa atuação de desapropriação, elucidando como o novo bairro seria 

higiênico e salubre e, em um futuro próximo, o local preferido da cidade para a 

construção de habitações que respeitassem a padronização do período. Essa afirmação 

ainda revelou como, em 1905, após quatro anos de sua idealização, o bairro ainda não 

tinha sido concretizado como esperado. Sobre as indenizações que teriam sido pagas 

pela Intendência aos moradores dos casebres que foram derrubados, o jornal 

oposicionista ressaltou que nesse processo o direito de propriedade não foi respeitado e 

aquela população foi tradada de forma desumana. Segundo os redatores do Diário, “as 

idemnizações não attingiram nem a terça parte do valor das propriedades destruídas”
37

.  

O jornal A Republica não fez mais nenhuma menção à desapropriação desses 

indivíduos que habitavam os casebres existentes na área antes da intervenção do poder 

local. Também não foi encontrada nenhuma referência dessa desapropriação em outros 

relatórios oficiais e nas mensagens de governadores. Todavia, como foi demonstrado 

nesse artigo, o bairro também foi ocupado por pessoas menos abastadas e, 

provavelmente, esses retirantes não foram totalmente expulsos da área que originaria a 

Cidade Nova. A nova Natal, a nova cidade, conviveu com diversas continuidades. A 
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mudança de costumes tão arraigados demorou muito tempo para ser concretizada, se é 

que realmente o foi. 

É necessário destacar que as críticas e acusações do jornal Diário do Natal 

devem ser redimensionadas. Tratava-se de um jornal oposicionista, que tinha sérias 

simpatias e saudosismo pelo regime monárquico e acusava frequentemente os 

Albuquerque Maranhão e sua rede de parentela e amizade por terem ajudado na 

implantação do governo republicano no estado, depondo a forma de governo pela qual 

simpatizavam. Assim, essas denúncias muitas vezes baseadas apenas na observação dos 

redatores e utilizando metáforas, sem citar documentos que comprovassem as 

acusações, devem ser observadas com criticidade. Do mesmo modo que os membros 

que dominavam o poder local representavam seus interesses de forma exagerada no 

jornal oficial A Republica, sempre tentando exaltar a grandiosidade das reformas que 

imprimiam na cidade, reformas que muitas vezes ficavam apenas na idealização, o 

jornal Diário do Natal também servia de espaço para os grupos oposicionistas. Grupos 

muitas vezes recalcados por não terem reconhecimento na política local e que 

utilizavam o Diário para representarem-se, criarem também os seus discursos. 

De fato a oposição existia, o Diário sempre comentava os fatos da política local 

e estadual com ironia e criticidade, entretanto, o que se quer destacar é que essa 

oposição não era unívoca, não impedia a cordialidade entre membros de partidos 

opostos nas ocasiões de sociabilização que ocorriam na capital. Assim também como o 

jornal oficial não publicava apenas matérias elogiando o governante da vez, também 

existindo nesse periódico denúncias e reclamações em relação ao poder municipal e 

estadual em vigor.  

Logo, as críticas e denúncias do jornal oposicionista podem e devem ser 

interpretadas como indícios de atividades ilícitas por parte de um governo 

patrimonialista, em um sistema político e cultural regido pelos interesses de quem 

ocupava o governo local. Realidade que não era exclusiva do Rio Grande do Norte, 

situação que foi igualmente partilhada por muitos estados durante a denominada 

Primeira República. Contudo, essas críticas também devem ser redimensionadas, ou 

seja, entendidas enquanto representações de um grupo oposicionista, mas que também 

estava frequentemente convivendo com os grupos políticos dominantes nos territórios 

da pequena capital norte-rio-grandense. 

Considerações finais: 
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Ao longo desse artigo tentou-se reconstruir as condições que impulsionaram 

uma série de reformas em Natal, implementadas por um grupo que adquiriu prestígio 

político e social com a implantação do regime republicano, e tentava legitimar seu 

poder e representar-se nessas mudanças, ressaltando o caráter de novidade que traziam 

para remodelar aquela capital que, segundo esse discurso, fora tão desprezada no 

período imperial. Também foi possível observar como o processo de idealização e 

construção do terceiro bairro oficial da cidade envolveu a desapropriação e derrubada de 

muitos casebres existentes na região, que passou a ser denominada pelo jornal 

oposicionista de Cidade das Lágrimas. 

De fato, foi possível constatar como o poder municipal, com o auxílio do 

governo estadual, transformou uma área já existente na parte suburbana da cidade em 

um bairro oficial, criando um território que foi bastante exaltado nas matérias do jornal 

A Republica como bairro do futuro, do progresso, que viria representar a nova condição 

política do estado. Contudo, conforme também foi discutido nesse artigo, a construção e 

ocupação desse bairro não foi imediata, sendo caracterizada por um processo lento e 

convivendo com várias continuidades e irregularidades. A Cidade Nova, criada em 

oposição à “cidade velha”, formada pelos bairros Ribeira e Cidade Alta, não foi 

concretizada como idealizaram os membros do grupo familiar Albuquerque Maranhão, 

convivendo com ambivalências e continuidades, demonstrando como o processo de 

modernização da capital norte-rio-grandense foi limitado e guiado por um grupo 

específico. 
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O HERÓI MÍTICO NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE BRASILEIRA EM 

O GUARANI DE JOSÉ DE ALENCAR (1850-1880) 
 

Galtiére José dos Santos
1
 

 

Resumo: Este artigo propõe uma análise sobre o romance indianista O Guarani de 

José de Alencar. Tendo como referencial teórico Jean-Jacques Rousseau, Mircea 

Eliade, Simeão Pereira Neto e Adeítalo Manoel Pinho. As fontes de pesquisas utilizadas 

foram manuscritos disponíveis em arquivos eletrônicos, em leituras pessoais e o livro O 

Guarani. De início, será discutido o romantismo que se encontra estreitamente ligado 

ao processo de independência, já que se trata de um movimento que tenta romper em 

definitivo com as tradições dos colonizadores portugueses, numa busca da elaboração 

de uma literatura genuinamente brasileira. E, em seguida, A criação do personagem 

Peri no romance indianista O Guarani que é inspirado na teoria do “bom selvagem” 

de Rousseau. Com isso, ter outra visão da formação da identidade brasileira, através 

da literatura. 
 

Palavras-chave: José de Alencar. Índio. Identidade. Símbolo. 

 

Introdução 

Este artigo pretende fazer uma análise da obra O Guarani de José de Alencar. 

Mas, essa análise, é sobre a imagem do índio brasileiro como símbolo heroico da nova 

nação. José de Alencar recria o mito do bom selvagem em O Guarani. Com esta análise, 

pôde ser observado como o romancista José de Alencar, se utilizou do índio brasileiro, 

especificamente, Peri, que é o personagem principal da respectiva obra, para ressaltar os 

aspectos da formação da identidade brasileira. 

José de Alencar ao se utilizar de Peri, como herói nacional faz com que, ele se 

aproxime dos heróis europeus, como os cavalheiros da Idade Média. Dando-lhe 

características, como a bravura, a coragem e a determinação, que são totalmente 

diferentes dos índios brasileiros, fugindo dos ditames da identidade nativista e 

nacionalista do Brasil. Para Simeão Pereira Neto (2012, p. 02) no Brasil, o Romantismo 

encontra-se estreitamente ligado ao processo de independência, já que se trata de um 

movimento que tenta romper em definitivo com as tradições de nossos colonizadores 
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portugueses, numa busca de elaboração de uma literatura genuinamente brasileira. E, 

por isso que vários literários escreveram vários romances indianistas, como é o caso de 

José de Alencar em O Guarani. Para isso, José de Alencar usou todo o seu imaginário 

para exaltar a figura do índio como herói da formação da nacionalidade brasileira. 

Romantismo  

Para entender a estética romântica, é preciso considerá-la como produto de dois 

grandes eventos do século XVIII: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial que 

geraram inúmeras mudanças no estilo de vida das pessoas. O início da industrialização 

motivou o surgimento da sociedade urbana e o aparecimento da classe média. Sendo 

este o ponto vital para explicar a popularização da literatura, uma vez que a classe 

média, em busca de novas formas de entretenimento, foi a grande consumidora de 

livros. 

O Brasil, como todos os países egressos do sistema colonial, era uma nação à 

procura de identidade. De acordo com Alfredo Bosi (2012, p. 232) era imperioso à 

geração que fizera a independência e aos imediatos descendentes identificar a diferença 

em relação à metrópole que os dominara e os forjara por três séculos. Por essa 

necessidade de autoafirmação se exprimiu duas direções principais. Uma é a 

prospectiva, que partia do presente e delineava o futuro. Prospectivo é o discurso 

programático de Gonçalves Magalhães e de Porto Alegre estampado na revista Niterói. 

E, a outra é a retrospectiva, que olhava para o passado. A retrospectiva pertence o 

discurso que escava na literatura do passado colonial signos de uma atitude nativista, 

precursora dos temas românticos patrióticos.  

O romantismo encontra-se estreitamente ligado ao processo de independência do 

Brasil, já que se trata de um movimento que tenta romper em definitivo com as 

tradições dos colonizadores portugueses, numa busca de elaboração de uma literatura 

genuinamente brasileira. Segundo Simeão Pereira neto (2012, p. 02), é bem verdade, 

que o romantismo brasileiro teve fortes influências do romantismo europeu, cuja base 

estava calçada nos ideais de liberdade, subjetivismo e nacionalismo. Contudo, o 

romantismo brasileiro soube adaptar tais características à realidade local, de forma que, 

por exemplo, a valorização da fuga do passado medieval, que tinha nos castelos, nos 

cavalheiros, nas montanhas, as características identitária dos romances europeus. Assim, 

cedendo lugar à presença do índio e à exaltação da natureza de serem expressos com 

certos exageros. 
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Para compreender a importância de Alencar, é necessário entender o papel que a 

literatura ocupava na sociedade brasileira do século XIX. É preciso ter em vista que não 

existia televisão e que, nesse sentido, o romance cumpria o papel que hoje é cumprido 

pelas telenovelas. Assim como as telenovelas documentam hoje a vida dos habitantes ou 

de grupos sociais da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, o romance também tinha 

essa função no século XIX. 

Pode-se dizer que de maneira ainda mais intensa, uma vez que o romance surgiu 

nas páginas da imprensa, pois os primeiros romances brasileiros foram publicados como 

folhetim, o que aumentava os laços entre a literatura e o jornalismo. Da mesma forma 

que o jornalismo, também, o romance expressava ideias, opiniões e juízos de valor, 

ajudando o leitor a formar a seu modo de ver e compreender a realidade. Pois bem, se o 

romance é um instrumento para se documentar a realidade e transmitir ideias, foi José 

de Alencar quem resolveu se aproveitar ao máximo dessas qualidades do "veículo" e 

com ele estabelecer um amplo panorama da vida no Brasil, da nacionalidade brasileira. 

Percebo que através dos romances genuinamente brasileiros, os românticos da 

época, inclusive José de Alencar, usou o imaginário e se voltou para uma visão 

construtiva do país que estivesse à altura de uma literatura europeia. Os escritores 

românticos inventaram a sua própria arte de caráter popular, que valoriza o 

nacionalismo e opõe-se aos modelos clássicos. Tratava-se de um momento, pós-

independência, em que era necessário estabelecer e afirmar a identidade brasileira. 

Desde a Independência, a historiografia investiu na ideia da comunhão 

das etnias, fomentando de que elas construiriam a nação. Em sua 

primeira etapa, representada aí pelo Romantismo, supervalorizou o 

índio. O nativo foi promovido a símbolo nacional. (SENRA, 2012, p. 

36). 

José de Alencar tomou para si a tarefa de fazer isso no âmbito literário. Seus 

romances pretendiam apresentar os aspectos que o autor distinguia em nossa realidade e 

exaltava as virtudes do país e de seu povo. De fato, Alencar se encarregou da tarefa com 

tamanho empenho que não se contentou em usar a língua portuguesa "clássica", aquela 

que o colonizador português legou, mas procurou abrasileirar o português em seus 

textos, o que foi talvez uma de suas mais importantes características de estilo. 

O indianismo não era apenas uma saída natural e espontânea para o 

nosso 
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Romantismo. Era mais do que isso, alguma coisa profundamente 

nossa, em 

contraposição a tudo que, em vós era estrangeiro, era estranho, viera 

de outras fontes (SODRÉ, 2004, p. 321). 

Colocando como símbolo nacional o índio brasileiro, principiando um período 

de atividades literárias voltadas para os valores nacionais, evidenciando as cores locais, 

enfocando o espaço e o homem brasileiro, em busca de uma cultura nativa, com esses 

motivos levaram ao aparecimento da produção literária indianista. Como é o caso de O 

Guarani, publicada em 1857, por José de Alencar. Com isso, o indianismo nasceu de um 

nacionalismo em busca de identidade própria e encontrou no índio, o elemento de suas 

criações, representando tudo de bom que o Brasil possuía naquela época. Os índios têm 

um papel fundamental na moldagem da brasilidade, os índios ocupam no imaginário 

pós-colonial, o papel de rebeldes, já que os mesmos eram os habitantes originários do 

território invadido pelo colonizador. 

Para Alessandra da Silva Carneiro (2009, p. 02), o triunfo do indianismo se deu 

porque a sociedade brasileira pós-independência não havia mudado em nada, muito 

menos no seu sistema servil, e o indianismo serviu para mascarar isso. A Independência 

somente inseriu o Brasil escravocrata na Economia Internacional. O escravo por ser 

representante do último escalão da sociedade não poderia ser tema e muito menos herói 

em uma literatura que estava pautada no nacionalismo. Portanto não o escravo não 

podia ser figura central desta literatura. 

Segundo Alfredo Bosi (2006, p. 105), o nosso indianismo, de Varnhagem a 

Alencar, pendeu para o extremo conservador, como todo o contexto social e político do 

Brasil dos fins da Regência à década de 60. Portanto, o indianismo José de Alencar se 

constrói em um esquema sobredeterminado pela exaltação da nobreza do colonizador 

que só a devoção do colonizado pode igualar. 

Afirmar a identidade brasileira significava em primeiro lugar valorizar os traços 

autóctones do brasileiro, isto é, aqueles que já existiam antes da chegada dos 

colonizadores. O índio era quem iria representar esse papel, de vez que ele é o homem 

da terra brasileira em estado puro, pois o índio brasileiro não possuía maldade em seu 

interior como os homens da cidade. Assim, o índio assumiu o papel de herói de símbolo 

da raça. Pois, o índio brasileiro era o único que naturalmente nasceu em terras 

brasileiras, e pelo fato do negro estar no mais baixo escalão da sociedade, não podia ter 
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esse papel de herói na busca da identidade nacional. Nesse sentido, destaca-se Peri, o 

personagem principal de O Guarani, romance em que Alencar, de modo épico, fez uma 

alegoria das origens do Brasil. Peri tem todas as características heroicas que se possa 

imaginar. 

Para Márcia Fagundes Barbosa (2011, p. 206), as culturas nacionais não devem 

ser pensadas como sistemas unificadores, mas como sistemas constituídos por divisões 

profundas calcadas em diferenças, sejam elas, étnicas, sociais ou culturais. A 

representação da cultura nacional dá-se por um sistema simbólico significante, capaz de 

estabelecer identidades a partir de relações de poder. 

A narrativa da nação enunciada nas páginas das literaturas, nas histórias 

nacionais constrói imagens recorrentes de uma tradição, possibilitando a formação de 

uma identidade nacional marcada pelos mitos de origem, como é o caso do índio 

brasileiro, que na obra O Guarani é representado pelo índio Peri, personagem principal 

da obra de José de Alencar. Pois, a necessidade de afirmação de uma identidade 

nacional está vinculada a uma ideia de preservação e pertencimento. A identidade está 

ligada à memória através das formas de comemoração, ou seja, formas de lembrar. 

O movimento romântico supervalorizou o índio ao tentar construir um modelo 

de ser nacional, mas faltaram condições sociais aos românticos para que pudesse 

discutir a problemática em questão, a identidade nacional. José de Alencar ao fundir o 

índio com o branco em O guarani deixa de lado o negro.  

Segundo Rebeca Gontijo (2003, p. 55), no Brasil, a preocupação em definir a 

identidade nacional, a partir da localização de suas particularidades e da indagação 

sobre o processo histórico através do qual a população brasileira teria adquirido os 

contornos de uma nacionalidade, tem estado presente em diferentes âmbitos do 

conhecimento e da atuação política e social. Mesmo havendo uma maior participação do 

povo na construção da nação, vigorava ainda a ideia de que existiam fatores maiores e 

anteriores ao individuo, cuja vontade nada ou muito pouco poderia fazer. Pois 

culturalmente, o povo podia ser visto como ativo na ocupação do território, mas é 

considerado passivo na produção de uma verdadeira independência, na implantação do 

progresso ou de um verdadeiro conhecimento sobre si. 

A geração romântica de 1870 se deparou com a construção da identidade 

nacional, e a partir desse momento era importante para a nova interpretação sobre o 

nosso povo, para que se alcançasse a civilização europeia. Na busca dessa sociedade 

ocidental, os autores brasileiros estavam longe da nossa realidade. Em fins do século 
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XIX o povo brasileiro já era multiétinico, com clima, solo e vegetação completamente 

diferente do europeu. Portanto essa era a nossa particularidade, fundamentada em dois 

pontos-chaves, que são o meio e a “raça”.  

Em um contexto no qual os teóricos brasileiros se reportavam ao evolucionismo 

e ao darwinismo social, a sociedade brasileira tinha como membros formadores de sua 

gente, duas etnias consideradas inferiores, a negra e a indígena. Portanto, o futuro 

próspero da nação está ligado a “raça”. A partir do momento em que o Estado promove 

uma concepção de identidade nacional embasada na mestiçagem, subtende-se que os 

indivíduos perdem a sua especificidade, deixam de ser negros, brancos e índios para 

serem brasileiros. 

Peri o bom selvagem 

Simeão Pereira Neto (2010, p. 03) afirma que a criação do personagem Peri no 

romance indianista O Guarani é inspirado na teoria do “bom selvagem” de Rousseau. 

Nela, o homem primitivo e selvagem é bom e puro por natureza, oposto do homem 

civilizado, que é corrompido e cheio de mazelas.  Por outro lado, os poetas e escritores 

românticos, como Gonçalves Dias e José de Alencar, criaram o mito do bom selvagem, 

segundo o qual, os “povos primitivos” eram essencialmente bons.  

A visão de Alencar do mito como um ser que, ao encontrar em si a tradição de 

feitos grandiosos praticados por indivíduos, cujos nomes foram esquecidos, reveste-se 

de uma dimensão simbólica, tornando-se o representante das virtudes mais caras de uma 

comunidade. Segundo Simeão Pereira Neto (2010, p. 03), a obra de Alencar está voltada 

para idealização heroica do índio, nos valores como o bem, o belo, o fruto e o 

verdadeiro são destacados no decorrer da narrativa levando o leitor à imaginação mítica, 

onde o leitor possa imaginar em seu pensamento, como e de que forma ocorreram as 

aventuras do índio Peri. 

O que nos leva em O Guarani, a imaginar um elemento mítico? A leitura de O 

Guarani realiza de uma perspectiva mítica colocar como primeiro problema a 

necessidade de se estabelecer o sentido atribuído ao conceito do “bom selvagem”. 

Segundo Eliade (2006), existe uma multiplicidade de tipos e funções do mito, 

dificilmente poderíamos chegar a um dominador comum apto a unificá-los. Para Eliade, 

a definição menos imperfeita, é a que descreve como uma história sagrada que narra 

uma ação praticada por entes sobrenaturais num tempo primordial. Por narrar o 

surgimento de uma coisa real, o mito é compreendido pelas comunidades que o criam 
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como uma história verdadeira. Nos casos dos mitos de origem, interpretados pelo 

pesquisador como um prolongamento da cosmogonia: teríamos a narração de como algo 

que existia no momento da criação do mundo passou a existir: “os mitos de origem 

prolongam e completam o mito cosmogênico: eles contam como o mundo foi 

modificado, enriquecido ou empobrecido” (ELIADE, 2006, p. 25). 

Nesse sentido compreendemos que O Guarani como um mito de origem do 

Brasil, interpretá-lo é a nossa obrigação, pois, é narração do surgimento do país em 

decorrência de uma nação grandiosa. Partindo disso, José de Alencar tinha uma visão 

múltipla sobre as definições do mito, para que o mesmo adotasse em suas narrativas 

com dimensão mítica, estimulando o espírito nacionalista que se seguisse à 

Independência. Pois, foi o romantismo brasileiro que demonstrou grande interesse pela 

epopeia, percebida como a forma mais adequada para a composição de uma obra em 

exaltação ao jovem país. 

-Que importa! Peri vencerá a água, como venceu todos os teus 

inimigos. 

-se fosse um inimigo, tu o vencerias, Peri. Mas é Deus... É o seu poder 

infinito! 

-Tu não sabes? Disse o índio como inspirado pelo seu amor ardente, o 

Senhor do céu manda às vezes àqueles a quem ama um bom 

pensamento. 

E o índio ergueu os olhos com uma expressão inefável de 

reconhecimento. (ALENCAR, 1977, p. 259). 

Qual é o verdadeiro intuito de Alencar ao destacar o índio como “garoto 

propaganda” da formação da identidade brasileira? A literatura brasileira não poderia se 

apoiar nos heróis medievais, como os cavaleiros, que estavam presente nas literaturas 

europeias, para exaltar a grandeza e a honra do espírito nacional. A partir de então, era 

necessário encontrar outro momento histórico e um novo modelo de herói, para exaltar 

o caráter especifico do povo brasileiro e as qualidades distintas desta terra. Como era 

época de colonização do país, elegeu-se e idealizou-se o índio como origem mítica da 

“raça brasileira”. 

José de Alencar ao criar o herói nacional, que é fruto das novelas, procurou 

pintar o índio, dando-lhe características que ele não as possui, como um índio 

aculturado, que enfrenta grandes animais, como por exemplo, tigres, que não faz parte 
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da fauna brasileira, e que fosse leal ao senhor, como no caso de O Guarani, que era 

Dom Antônio de Mariz. Levando-o a ter identidades e aspectos que fogem aos ditames 

dos nativistas e nacionalistas do Brasil. 

O tigre tinha-se voltado ameaçador e terrível, Aguçando os dentes uns 

nos outros, rugindo de fúria e vingança: de dois saltos aproximou-se 

novamente. 

Era uma lata de morte a que ia se travar; o índio o sabia, e esperou 

tranquilamente, como da primeira vez; a inquietação que sentira um 

momento de que a presa lhe escapasse, desaparecera: estava satisfeito. 

Assim, estes dois selvagens das matas do Brasil, cada um com as suas 

armas, cada um com a consciência de sua força e de sua coragem, 

consideravam-se mutuamente como vítimas que iam ser imoladas. 

(ALENCAR, 1999, p. 23). 

Ao escrever O Guarani, Alencar acreditava que o índio seria um elemento 

essencial pra o romance histórico, pois nesse período do século XIX era necessário 

definir e afirmar a identidade nacional, e o índio como habitante natural do Brasil seria 

de fundamental importância para explicar essa busca pela identidade através da 

literatura, e o índio como símbolo dessa identidade. Para ele, o índio estava situado no 

quadro histórico e queria representar poeticamente no plano literário as origens e a 

formação como povo, e ao mesmo tempo, ele tem um desejo ideológico de mostrar um 

Brasil glorioso e positivo.  

Será que existe realmente uma diferença entre o índio real e o índio de O 

Guarani? Existe sim, na época em que a obra foi escrita, o índio real era um índio que 

vivia quase sem nenhum contato com o homem branco, fragilizado perante a civilização 

e a cima de tudo não era um índio aculturado, que não poderia servir de modelo de herói 

para afirmar a identidade brasileira. 

 O índio de O Guarani era um índio que pertencia ao imaginário de José de 

Alencar, esse índio para ele tinha que representar o homem brasileiro e a exótica mata 

tropical. Por isso, que o espaço, o tempo e o personagem que formam esse conjunto 

coerente na construção de narrativa em O Guarani, derivam mais da fantasia que da 

realidade. Para equilibrar o ímpeto fantasioso que se nota na narrativa dos feitos 

fabulosos do índio Peri em O Guarani, Alencar inseriu algumas observações no 
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romance, explicando sobre a cultura indígena, sobre os personagens para emprestar 

certo ar de verossimidade à obra. 

Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao olho da 

palmeira; aí esperou que a água viesse; a palmeira dá frutos que o 

alimentava [...] A água tocou o céu; e o Senhor mandou então que 

parasse. O sol olhando só viu céu e água e o céu a palmeira que boiava 

levando Tamandaré e sua companheira. (ALENCAR, 1977, p. 260). 

Segundo Pereira Neto (2010, p. 10), mesmo Alencar procurando dar um 

realismo à obra, e seu personagem sendo construída em torno de modelo direto ou 

indiretamente conhecido, que é simplesmente um pretexto para a caracterização, que 

explora ao máximo as suas virtualidades, por meio da fantasia. Então, qual a intenção de 

Alencar, quando ele procura dar um ar de realidade à obra? O motivo é bem simples, 

quando o modelo de personagem não convém às características que o autor deseja, ele 

enfatiza essas ações no comportamento e nos sentimentos acerca de suas ideias de 

maneira que a característica do personagem venha ser real e imaginária. Aliás, Peri, é 

um ser de origem real, mas seus feitos não passam trunfos da imaginação e da fantasia 

de José de Alencar. 

-Sejam mil; Peri vencerá a todos, aos índios e aos brancos. 

-Ele pronunciou estas palavras com a expressão de naturalidade e ao 

mesmo tempo de firmeza que dá a consciência da força e do poder. 

-Contudo Cecília não podia imaginar o que ouvia; parecia 

inconcebível que um homem só, embora tivesse a dedicação e 

heroísmo do índio, pudesse vencer não os aventureiros revoltados, 

como os duzentos guerreiros aimorés que assaltavam a casa. 

(ALENCAR, 1977, p.183). 

Para Pereira Neto (2010, p. 10), ao usar a imaginação, Alencar revela um 

selvagem, não apenas grandioso, mas sacralizado e adaptado sob a forma de mito, 

mostrando um índio, o qual ele desejava: selvagem, real, verdadeiro e palpável e que o 

leitor, porém admira e ama tal como Alencar o idealizou, criou e fez deste personagem 

um ser imortal. O mito não produz a verdade, conduz o romancista e por em cena a 

metáfora da realidade e de expressar certas verdades que escapam à razão. 
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O índio, que ao movimento da onça acurvara ligeiramente aos joelhos 

e apertava o forcado, endireitou-se de novo; sem deixar a sua posição, 

nem tirar os olhos do animal, viu a banda que parara à sua direita. 

Estendeu o braço e fez com a mão um gesto de rei, que rei das 

florestas ele era, intimando aos cavaleiros que continuassem a sua 

marcha. (ALENCAR, 1999, p. 23). 

Alencar ao construir a imagem do herói brasileiro, que é um homem excepcional 

que possuía o segredo da força e da sabedoria, esse herói deveria ser, adorado e seguido. 

Somando-se a isso, o índio obtém a imagem do mito, não permanecendo em sua forma 

primitiva. 

A sua inteligência sem cultura, mas brilhante como o sol de nossa 

terra, vigorosa como a vegetação deste solo, guiava-o nesse raciocínio 

com uma lógica e uma prudência, dignas do homem civilizado; previa 

todas as hipóteses, combinava todas as probabilidades, e preparava-se 

para realizar o seu plano com a certeza e a energia de ação que 

ninguém possuía em grau tão elevado. (ALENCAR, 1999, p. 100). 

Peri é, ao mesmo tempo, o selvagem atlético, conhecedor dos segredos da 

natureza, ágil, valente, impetuoso. Entretanto toda a audácia do selvagem brasileiro não 

pode afrontar o “branco de bem”, representado pela família de D. Antônio de Mariz. Por 

outro lado, Peri é, ao mesmo tempo, o índio dócil, submisso e fiel aos seus “senhores”. 

Conclusão 

José de Alencar ao construir o herói de O Guarani, deixa a emoção tomar conta 

da sua narração, criando um ser que vai além do real. Apresentando um herói que possui 

características fantasiosas, ao mesmo tempo é submisso ao conquistador, mas, no papel 

de herói empreende suas jornadas, enfrentando tigres, os perigos de uma raça selvagem, 

os Aimorés, mostrando o tesouro do seu verdadeiro eu, criado pelo autor. Peri é um ser 

quase sobre-humano que simboliza as ideias, formas e as forças que moldam a nação 

brasileira, é o herói que a nação brasileira precisava para afirmar culturalmente e romper 

com a cultura europeia. Passando por grandes dificuldades para elevar e se afirmar 

como herói da nação.  

A intenção de Alencar era que o leitor, ao ler o romance, fosse criando a imagem 

de um herói que não tinha medo de enfrentar as dificuldades. Buscava afirmar que a 

nação brasileira havia uma tradição cultural que estava à altura da europeia, mostrando 
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que no Brasil também possuía um herói nacional, mas não deixando de ter influências 

do herói medieval. O personagem Peri representava as características fundamentais de 

que a nação precisava para dominar o campo cultural e o impacto com a nossa 

existência. Esse herói recém-nascido pelas palavras de Alencar significa o sol vigoroso 

surgido das águas, ao quais as nuvens se opõem timidamente em seu nascimento e que 

acaba por superar todos os obstáculos de maneira vitoriosa. Assim é que o personagem 

chega aos olhos dos leitores daquela época.  

Na obra O Guarani, o discurso literário parece estabelecer um conceito 

significativo de índio, desabonador das ações equivocadas do colonizador. Nessas obras 

consagradas, como é o caso de O Guarani, perfila-se a classe virtual do indígena, a sua 

mobilidade cultural e a aparente contradição como herói da Nação. Os nossos 

românticos construiriam uma narrativa de redenção desse primeiro habitante, omitindo a 

crônica do nativo distante da natureza selvagem, talvez porque o nosso modelo de 

colonização vencedor tenha sido português.  

Passando para a literatura, podem-se configurar duas imagens históricas sobre o 

nosso índio. A primeira imagem é o homem incapaz de adaptar-se ao lugar imposto no 

modelo de civilização, por isso, tendo como única concessão a ida para a floresta, sua 

verdadeira condição animalesca, providenciada pela maquinaria colonial bem sucedida 

dos portugueses, e a segunda imagem, é a do homem exótico, original, levado à Europa 

pelos mais diversos estratagemas, sendo, muitas vezes, capaz de dominar o intrincado 

modo de vida do Velho Mundo. 

O Brasil era um país egresso de um sistema colonial, e como nação necessitava 

de uma identidade. A busca pela a autoafirmação se prolongou pelo século XIX, e a 

literatura fez parte dessa missão, juntamente com o IHGB e com as artes em geral. É 

com a literatura que a ideia de identidade brasileira se prolifera, pois com a burguesia 

que era o principal consumidor dessa literatura, que o movimento literário começa a dar 

uma cara à identidade brasileira. Para isso alguns literários românticos, como José de 

Alencar e Magalhães Dias se utilizaram do índio brasileiro como símbolo da nação 

brasileira para afirmar da identidade do país.  

É com romances-indianistas, como “O Guarani” e “Iracema” que esses literários 

começam a escrever histórias imaginárias ou mitológicas para expor o sentido de nação 

através dos símbolos nacionais, como por exemplo, em O Guarani que o índio Peri é 

usado por José de Alencar como símbolo do país, pois o mesmo era o único nascido 

naturalmente no Brasil. Mas, quando os literários se utilizaram o índio, deixaram de 
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lado o negro, que nesse período era força motriz da economia brasileira. É com outros 

romancistas que este ideário muda, pois o Brasil era um país multirracial, e para 

explicar a identidade brasileira era necessário usar a mestiçagem. O Brasil nesse período 

já era um país mestiço, onde “raças” como a negra, a indígena e a branca se misturava, 

portanto não poderia explicar a identidade brasileira através de uma única “raça”. 
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ALBERT ECKHOUT (1610-1665) E SUAS REPRESENTAÇÕES SOBRE 

OS ÍNDIOS: VIVÊNCIAS NO CAMPO ESCOLAR 
 

Genilson de Azevedo Farias
1
 

 

Introdução 

A história, enquanto campo do conhecimento, vem passando atualmente por 

uma profícua renovação no campo do ensino e da produção do conhecimento histórico,  

o que tem refletido na incorporação de novas experiências ao trabalho cotidiano do 

historiador e do professor de história. 

Em consonância a essa realidade, Eduardo França Paiva salienta que o professor, 

enquanto historiador, deve estar sempre atento com a matéria-prima do conhecimento 

histórico, ou seja, as fontes, em suas diferentes naturezas. Nesse sentido, é preciso saber 

: 

Lidar com essa diversidade de registros, saber indagá-los e 

desconstruí-los, saber contextualizá-los e explorá-los para deles retirar 

versões ou fazer com que eles subsidiem as nossas versões, isto é, 

apropriarmo-nos criticamente deles e usá-los metodicamente: esses 

são os procedimentos básicos do historiador e isso é o que deveria 

ocorrer nas salas de aula desde o ensino fundamental (PAIVA, 2002, 

p. 13). 

Salientando assim que o número de fontes que podem ser exploradas na sala de 

aula pelo professor é realmente vasto: gravuras, filmes, mapas, fotos, jornais, dentre 

outros (PAIVA, 2002), nos apropriamos das reflexões deste autor e delimitamos o 

objetivo do presente trabalho que consiste em apresentar como o aluno do Ensino 

Médio aprende história através de imagens iconográficas. Vale salientar que este 

trabalho figura como o terceiro passo de uma trajetória iniciada no semestre letivo 
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2008.1, e que seguiu no âmbito dos dois semestres posteriores nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado II e III
2
. 

1 A imagem enquanto fonte primária 

A iconografia é uma fonte histórica bastante rica em significados, que traz 

implícita ou explicitamente, as escolhas do produtor e todo o contexto no qual foi 

gestada, idealizada ou inventada (PAIVA, 2002). Além de ser “utilizada, em diversos 

períodos como forma de propaganda, de transmitir informações, de exprimir devoções e 

visões de mundo” (ABREU, 2005, p.197). O trabalho com fontes imagéticas se faz 

produtivo se atentarmos para a compreensão de que elas não possuem compromisso 

com o conhecimento histórico em si, nem foram produzidas para servirem como 

instrumento didático. 

Nesse sentido, este trabalho apresenta algumas singularidades que o diferencia 

frente aos outros trabalhos já realizados que abordam a imagem iconográfica na sala de 

aula. Ele traz os resultados de uma experiência pessoal no âmbito de uma turma de 

alunos do 2° ano (Ensino Médio) da Escola Municipal Doutor Alfredo Lira, escola esta 

localizada no distrito de As Marias, cidade de Macaíba. Para tanto, usamos como fonte 

primária réplicas de imagens de um artista que produziu suas obras artísticas no período 

colonial: Albert Eckhout (1610-1665).  

Para sermos mais precisos, o recorte temporal da obra utilizada na nossa 

pesquisa corresponde ao momento da dominação holandesa no litoral nordestino, 

território então subordinado à Espanha entre os anos de 1580 e 1640. 

Um dos motivos que nos levou a optar pelo tema foi a intenção de trabalhar com 

a história indígena que desde 2008 se tornou obrigatória em todas as escolas da rede 

oficial de ensino do país, tanto públicas como privadas
3
. A partir de agora, confere-se o 

mesmo destaque ao ensino da história e cultura dos povos indígenas. Esta situação 

estimula e aguça a necessidade de se estabelecer uma reflexão-critica sobre a importante 
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alteração que se efetivou no sistema de ensino de história que exige a adoção de novos 

métodos, estratégias e ferramentas no exercício da profissão.  

Sem sombra de dúvidas, abriu-se a possibilidade para o reconhecimento da 

multiplicidade cultural da nossa sociedade e da importância de, enquanto educadores, 

formarmos modelos educativos e práticas pedagógicas que sanem as necessidades da 

educação dos brasileiros uniformemente. Sendo assim, é mais que necessário oferecer 

um programa adequado à realidade das minorias étnicas do país, revertendo, em grande 

medida, a visão deturpada e preconceituosa que ainda existe sobre as sociedades 

indígenas remanescentes
4
. 

Essas inquietações iniciais nos fizeram refletir também sobre as relações tão 

intimamente atreladas e pertinentes no espaço acadêmico atual onde existe a tão 

conhecida distinção hierárquica: Ensinar/Estudar história e Fazer/Produzir história. 

Distinções estas que, muitas vezes, ficam limitadas e enquadradas em dois pólos 

distintos, ou seja, as modalidades da Licenciatura e a do Bacharelado respectivamente.  

Para a transmissão daqueles temas aos alunos, adotamos como referência básica 

o próprio mundo do aluno, ou seja, as notícias dos telejornais, as telenovelas, filmes e 

propagandas uma vez que as visões acerca do indígena veiculadas através destes meios 

de comunicação são mais próximas, acessíveis, e que podem ser mais facilmente 

percebidas a partir das próprias vivências dos discentes (NEVES, 1980).  

No bojo destas assertivas, Abreu (2005) coloca que a história cultural tem 

procurado destacar as condições sociais e culturais de produção e recepção das imagens. 

Para ele essas questões são direcionadas para os ex-votos mineiros, os quais permitem a 

abordagem dos aspectos de produção e consumo de arte na sociedade mineira do século 

XVIII. 

Em seu trabalho faz o resgate das circunstâncias nas quais as imagens foram 

encomendadas, bem como o contexto material e o local onde se desejavam exibi-las. 

Ele salienta ainda para a necessidade de se conhecer como se difundia as formas de 

representação dessas imagens, seus pintores e a que público se destinavam. 
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Para Circe Bittencourt (2003), a reflexão sobre as ilustrações dos livros didáticos 

impõem-se como uma questão de suma importância no âmbito do ensino das disciplinas 

escolares pela função desempenhada no processo pedagógico. Levanta uma série de 

questões sobre as possíveis interpretações das populações indígenas ao longo da história 

ensinada no ensino primário e, também sobre os métodos para a apropriação de estudos 

que vinculem o texto à imagem possibilitando uma leitura critica do acervo icônico 

selecionado com fins didáticos. 

Em edições publicadas nos anos de 70 e 80 do século XIX e de autoria de 

religiosos, é perceptível o objetivo maior em destacar e ressaltar a importância histórica 

da obra missionária e civilizatória do trabalho de catequese. Nas obras didáticas 

analisadas por ela os grupos indígenas eram representados como “bárbaros”, e as cenas 

escolhidas para ilustrar o material eram, em sua maioria, exprimindo e reforçando a 

visão belicosa e selvagem das guerras e dos rituais antropofágicos, na contramão desse 

processo, os missionários eram representados como heróis e santos “mártires” da Igreja.  

Borges (2005), também busca enfatizar o uso de iconografia em diferentes níveis 

educacionais bem como as dificuldades encontradas pelos professores de história em 

explorar a rica relação entre história e imagens, sobretudo as fotografias. Sem 

desmerecer as fontes clássicas dos estudos históricos, toma a fotografia como síntese de 

elementos que podem realizar intermediações importantes na leitura e no resgate da 

memória histórica sobre os temas mais variados. 

Pensando a partir de Platão, ela coloca que a imagem deve ser olhada a partir da 

razão para que seu processo de percepção se faça mediante o diálogo entre os pólos do 

par verdade/falsidade (BORGES, 2005). Ela salienta para a necessidade de se entender 

que as imagens pertencem à ordem do simbólico.  

Também precisamos perceber que elas foram produzidas por diferentes 

sociedades e em diferentes épocas trazendo códigos oriundos da cultura que as 

produziram. Em suma, a imagem: 

[...] desperta sentimentos de medo, angústia, paixão e encanto. 

Resume e separa homens e mulheres, informa e celebra, reedita e 

produz comportamentos e valores. Comunica e simboliza. Representa 

(BORGES, 2005, p. 37). 

A autora fala ainda, dos riscos de usar tal recurso na escola uma vez que 

incorremos, erroneamente, em transmitir para os alunos que a imagem é o espelho real 
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do passado, ou seja, que ela é testemunho puro da realidade que ela apresenta em seu 

suporte.  

2 A prática 

Dessa forma, tomando por base as discussões realizadas até aqui, a utilização do 

recurso iconográfico dentro da sala de aula, deve ser feita buscando entendê-las dentro 

do contexto em que foram produzidas, idealizadas, sonhadas, e quais intenções e valores 

giram em torno delas.  

A obra previamente selecionada para a elaboração e a realização das atividades 

em sala faz menção à forma como o índio foi retratado em aquarelas e pinturas de um 

artista conhecido no período do Brasil colonial. É interessante deixar claro que aqui 

fizemos uma opção, tendo em vista que a vida produtiva de Albert Eckhout foi bastante 

prolixa, o que possibilita-nos a abertura de um leque bastante vasto de outras 

iconografias igualmente interessantes sobre o tema e que são facilmente passíveis de 

aplicação e utilização em outras atividades. 

A preferência pela referida gravura também foi pautada pelo recorte temporal-

temático adotado pelo currículo escolar de história concernente ao 2º ano da escola onde 

ministramos 16/h Aula no âmbito do estágio supervisionado do curso de história da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Antes de conhecermos e analisarmos a obra de Albert Eckhout delimitada no 

nosso trabalho faz-se necessário conhecer um pouco da trajetória da vida do artista, e 

entender também em que contexto histórico este se fez presente e atuante nos trópicos, 

eventos estes que estão intimamente ligados. É justamente sobre estes pontos que nos 

deteremos resumidamente a partir de agora. 

2.1 Os holandeses nos trópicos: Açúcar, poder e arte 

Com a morte do rei D. Sebastião no final do século XVI na Batalha de Alcácer-

Quibir contra os mouros no norte da África, deu-se por concretizado um velho sonho da 

coroa espanhola. Por não ter herdeiros diretos, o trono português passou a ser ocupado 

violentamente por Felipe II, rei da Espanha que era neto de D. Manuel, o venturoso, que 

organizara a esquadra de Pedro Álvares Cabral.   

A partir daí, deu-se início a fase da União da Península Ibérica, momento em 

que a Espanha incorporou Portugal ao seu território. Portugal ficou submetido ao 

domínio espanhol durante 60 anos. Consequentemente, nesse ínterim, o Brasil também 
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passou ao domínio espanhol, sofrendo mudanças na sua estrutura interna e no seu 

relacionamento internacional (MEDEIROS FILHO, 1998). 

Os países baixos (hoje Holanda, Bélgica e uma parte da França) eram dominados 

pela Espanha desde tempos remotos. Contudo, em 1572 estes iniciaram a luta pela sua 

autonomia o que foi concretizado finalmente em 1648. Esses fatores explicam a relação 

sincrética entre a união das coroas ibéricas e as invasões holandesas no território 

brasileiro.  

De um lado, os holandeses controlavam o transporte, a refinação e a distribuição 

do açúcar brasileiro. De outro, a Espanha, ao incorporar Portugal, passou a controlar 

também suas colônias, aproveitando-se dessa condição para tentar sufocar 

economicamente a Holanda, que havia conquistado recentemente a sua independência. 

Isso fez com que os comerciantes holandeses resolvessem buscar os produtos que 

costumavam negociar, ocupando as regiões onde eles eram produzidos. Por isso, era 

meta dos holandeses a dominação do litoral do Brasil.  

Os ataques holandeses patrocinados pela Companhia das Índias Ocidentais 

(WIC) foram dois. O primeiro deles aconteceu na cidade de São Salvador, então capital 

administrativa da colônia, todavia, esta primeira tentativa foi mal lograda tendo em vista 

a forte repressão implementada pelos portugueses. A segunda tentativa aconteceu em 

1630 na Capitânia mais rica do litoral brasileiro, a Capitânia de Pernambuco. O embate 

entre holandeses e colonos foi longo, todavia, os holandeses sagraram-se vencedores 

dando início a 60 anos de domínio holandês ao litoral brasileiro (de Sergipe ao 

Maranhão) (MEDEIROS FILHO, 1989). 

Para a Companhia das Índias Ocidentais (WIC) era interessante que houvesse no 

Brasil um governo que consolidasse a dominação holandesa, que obtivesse um bom 

relacionamento com os produtores de açúcar e administrasse o Nordeste de maneira 

coerente com seus interesses colonialistas. Para alcançar tais objetivos, o conde João 

Maurício Siegen de Nassau foi escolhido para administrar os negócios e interesses da 

Companhia das Índias Ocidentais (WIC) no Brasil.  

No governo de Nassau, que durou de 1637-1644, os senhores de engenho 

pernambucanos receberam vultosos empréstimos para investirem nas plantações, 

comprarem escravos, e reaparelhar seus engenhos. Nassau estabeleceu também um 

clima de tolerância religiosa, investiu na urbanização, na pavimentação e no 

embelezamento urbano de Recife. Homem extremamente culto estimulou ainda a vinda 
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para o Brasil de cientistas, botânicos, médicos, estudiosos e artistas, dentre eles Franz 

Jansz Post (1612-1680) e Albert Eckhout (1610-1665).  

Nascido no ano de 1610 na cidade de Groninga (Holanda), Albert Eckhout 

chegou ao Brasil ao lado de Frans Post no ano de 1637, na comitiva do administrador 

Mauricio de Nassau, e permaneceu no Nordeste até 1644. Enquanto pintor talentoso que 

era, Eckhout tinha por missão fazer um registro da paisagem brasileira, proporcionando, 

à Europa uma clara representação do Novo Mundo
5
.  

Neste ponto devemos saber que “antes de tudo, o olhar que ele dirigiu aos 

nativos da zona da mata de Pernambuco e Paraíba era o olhar do europeu maravilhado 

com o exótico, o olhar de quem buscava apreender o desconhecido a fim de mais 

facilmente dominá-lo (OLIVEIRA, 2000). Em suas vinte e uma telas, retratou os 

habitantes, a fauna e a flora com riqueza de detalhes, trabalhos artisticos estes que 

podem ser divididos entre nove obras etnográficas, onde são retratados os nativos e 

mestiços do Brasil, e doze natureza-mortas, onde são registrados vegetais em geral. 

Hoje, a quase totalidade das obras que Albert Eckhout pintou no Nordeste do Brasil 

pode ser vista no Museu Nacional de Copenhagen, Dinamarca.  

Ainda sobre a natureza das telas de Eckhout, Izabel dos Santos nos fala: 

As telas produzidas por Albert Eckhout não se destinavam à 

apreciação do grande público, em parte isso se devia as dimensões das 

próprias telas que haviam sido pintadas em tamanho natural bem 

como ao fato de terem sido produzidas apenas para a apreciação de 

Nassau e daqueles que integravam seu circulo de convívio, e com o 

intuito de decorar o Palácio de Friburgo, em Recife, ainda tinham a 

função de comprovar à Europa seiscentista a riqueza das terras sob 

domínio da Companhia das Índias Ocidentais (SANTOS, OLIVEIRA, 

2008, p. 6). 

Carla Oliveira, por sua vez, coloca que o processo descritivo que foi construido 

nas obras ditas “etnográficas” de Eckhout no Nordeste holandês, mais precisamente 

entre 1637 e 1644 , “representa, em última instância, a negação do Novo Mundo como 

unidade autônoma” (SANTOS, OLIVEIRA, 2008, p. 3). Em outras palavras, a 

                                                           
 

5
 A extensa produção artística desenvolvida por Eckhout e Post configuram-se enquanto as principais 

fontes de informações iconográficas sobre a América no momento da invasão holandesa ao Nordeste 
brasileiro. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Museu_Nacional_de_Copenhagen&action=edit&redlink=1
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progressiva europeização dos nativos da nova terra se dava gradativamente, ao mesmo 

tempo em que tais mudanças foram sendo incorporadas e refletidas nas obras do artista.  

As nove obras etnográficas de Albert Eckhout são: Dança dos Tarairiú; Índio 

Tarairiú; Índia Tarairiú; Mulher Tupi com Criança; Índio Tupi; Mameluca; Mestiço; 

Negra com Criança e por fim, Guerreiro Negro. Sendo que apenas seis delas evidenciam 

a progressiva aculturação indígena como afirma Izabel dos Santos e Carla Oliveira 

(2008).  

2.2 História colonial: uma nova lição sobre os indígenas 

Quando começamos a pesquisa com imagens na sala de aula, ainda no âmbito do 

Estágio Supervisionado I e II, tomamos por base a forma como o negro foi retratado no 

espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro no período imperial. Este recorte temático e 

temporal se deu por causa do conteúdo programático da escola onde realizamos estas 

atividades: Brasil Império. Contudo, no Estágio III, o recorte temporal passou a ser 

outro, no caso, Brasil Colônia. 

FIGURA 1: Mulher Tupi com Criança, óleo sobre tela (265 X 157 cm). 

 

FONTE://www.institutoricardobrennand.org.br/pinacoteca/eckhout/pint19.htm. Acesso em 

22, dez. 2013. 

 

http://www.institutoricardobrennand.org.br/pinacoteca/eckhout/pint19.htm
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Atrelados ao recorte temporal do Brasil colonial, trabalhamos as proposições 

concernentes a este dando ênfase à temática indígena em grande medida. As temáticas 

abordadas na sala de aula da escola onde realizamos o Estágio III foram: o processo 

histórico dos primeiros contatos entre portugueses e nativos, quais eram as tribos que 

ocupavam o nosso território, as formas de trabalho a que os índios foram submetidos e a 

identificação das raízes históricas dos estereótipos e preconceitos relacionados com a 

imagem indígena. Nesse sentido, por uma questão meramente metodológica e didática, 

concentramos nosso trabalho em apenas uma imagem de Albert Eckhout: Mulher Tupi 

com Criança  que se encontra logo acima.  

No âmbito metodológico, para introduzir o aluno na leitura da imagem, e em 

especial a adotada no nosso trabalho, os procedimentos utilizados por nós foram os 

mesmos sugeridos e aplicados por Bittencourt (2003). As atividades aplicadas 

dividiram-se em duas partes. O primeiro exercício consistiu numa folha com a imagem: 

Mulher Tupi com Criança separada da legenda escrita. Vale lembrar que esta atividade 

fazia parte do planejamento e seguia como recurso avaliativo da disciplina.  

Neste primeiro momento, os alunos do Ensino Médio se depararam com a 

ilustração, deixando fluir as relações entre as imagens a sua frente e outras imagens que 

já haviam tido contato em outros momentos e em outras experiências. Falaram de filmes 

e telenovelas que haviam assistido e que, de certa forma, haviam notado relação com a 

imagem; histórias contadas por pessoas mais velhas que envolviam índios, dentre 

outros. 

Partindo desta leitura inicial e “interna” da ilustração, os alunos começaram a 

especificar o seu conteúdo. Sugerindo tema, personagens, espaço, posturas, vestimentas, 

elementos diversos que eram frutos e ao mesmo tempo símbolos de uma época e que 

deixavam entrever elementos diversos do cotidiano social dos tipos humanos retratados. 

Tomando como base as percepções desses alunos, observamos que eles não se 

mantiveram passivos frente ao recurso iconográfico, uma vez que questionaram, 

indagaram e procuraram refletir sobre ele.  

Em seguida, concentramos e voltamos à atenção dos alunos para os elementos 

“externos” da imagem, direcionando a atividade para outros referenciais, ou seja, para a 

importância e o significado do documento como objeto do ofício do historiador, uma 

vez que, segundo Viotti: 
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Ao jovem só pode interessar a História na qual vibre o homem com 

seus problemas e anseios, aquela que busca no passado compreensão 

para o presente, mas que não abandona o sentido da especificidade do 

passado, fundamental para uma consciência verdadeiramente histórica 

(COSTA, 1963, p. 28). 

Foi a partir daí que exploramos todo o contexto da produção da imagem: “Como 

e por quem foi produzido? Para que e para quem se fez esta produção? Quando foi 

realizada?” (BITTENCOURT, 2003, p. 88). Questões estas que, segundo nossas 

impressões, fizeram os alunos refletirem sobre o conteúdo de história colonial e a sua 

relação com a imagem trabalhada. Ao ver o quadro Mulher Tupi com Criança de Albert 

Eckhout, foi incontrolável o nosso encantamento, todavia, devemos ter em mente que, 

como dito anteriormente, a tela foi produzida com um determinado objetivo de uso que 

não se assemelha em nada com o nosso.  

Em termos gerais, os alunos deram a seguinte descrição: a “nativa” embora 

apresente os seios à mostra veste um saiote branco preso por um nó na anca esquerda. 

Seus cabelos negros estão trançados sobre o busto. Sobre a cabeça há um cesto que 

recebe apoio da mão esquerda, vasilhame este onde contém alguns poucos utensílios do 

seu cotidiano. Com a mão direita, sustenta, ao mesmo tempo, uma criança mestiça em 

seu colo
6
 e uma cabaça. 

Ao fundo, podemos perceber que se trata de uma paisagem tipicamente colonial, 

uma casa de engenho em meio a um plantio de árvores frutíferas com muitas pessoas 

trabalhando na agricultura. Ao lado esquerdo do quadro, ocupando o primeiro plano, 

temos uma bananeira, planta exógena a terra brasileira, teve rápida difusão em nosso 

território, a ponto de ser considerada uma planta nativa. Também é possível a 

visualização de um sapo, anfíbio típico das áreas quentes e úmidas do Nordeste. 

A segunda atividade, tratou-se da exploração mais detalhada da referida 

imagem. Previamente, preparei em folhas de papel recortes da imagem que retratavam 

temáticas bastante específicas da relação entre história colonial e índios, especialmente 

sobre o seu trabalho e distribui aleatoriamente entre os alunos. Em seguida, passamos a 

explorar cada recorte através de discussão e aula expositiva. 

Considerações Finais 

                                                           
 

6
 Percebemos o traço da mestiçagem pela diferença do tom de pele da criança e da mãe índia.  
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No nosso trabalho, partimos do pressuposto de que se os alunos conseguissem 

fazer relações entre as imagens visuais dispostas com o conteúdo estudado em sala bem 

como com a sua própria realidade e cotidiano, eles gostariam da matéria e, 

consequentemente, assimilariam e aprenderiam história. Uma vez que na nossa 

concepção, ninguém aprende história sem fazer conexões entre presente e passado. Esse 

víeis norteador foi adotado desde o Estágio Supervisionado I e II, como dito 

anteriormente. 

Particularmente, no caso da turma tomada como objeto, percebemos que os 

objetivos que pautaram este trabalho foram amplamente alcançados. Todavia, a turma 

do Ensino Médio superou a do Ensino Fundamental
7
 em alguns pontos. Como exemplo, 

podemos relatar a presença de um maior grau de interesse e reflexão por parte dos 

alunos. Esse resultado positivo refletiu-se nas respostas escritas nos trabalhos aplicados, 

bem como nas perguntas e inquietações suscitadas pelos alunos no momento da 

explicação do conteúdo e nos debates intraclasse. 

No tocante à discussão da temática indígena, contatamos que os alunos se 

depararam com discussões totalmente novas ao seu campo de conhecimentos. Nas 

nossas aulas não reforçamos junto aos alunos a imagem do índio derrotado, mas 

enquanto ser que foi influenciado, mas que também influenciou. O silvícola foi 

exaurido, mas também exigiu, contestou e se revoltou contra a imposição de situações 

com as quais não estava acostumado e nem precisava. No entanto, a luta travada em 

prol dos ideais que achavam pertinentes a sua cultura, foi mal vista e mal interpretada 

pelos primeiros habitantes brancos do território brasileiro e pelos descendentes destes.  

O estudo possibilitou ainda a ampliação do conhecimento dos alunos para a 

percepção que imagem, em suas diferentes naturezas e utilizações, pode ser uma fonte 

histórica bastante profícua.  Isso por que ela segue os códigos pictóricos da época de sua 

produção, revelam gostos, valores estéticos, formas de ser e agir, usos e desusos de 

indivíduos e grupos do período de produção. 

Referências 
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 A turma-piloto tomada como base para a realização do Estágio Supervisionado II foi uma turma de 

alunos do 8º Ano (Ensino Fundamental) da Escola Estadual Floriano Cavalcante-Natal. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho é refletir conceitualmente a concepção do 

milenarismo nas profecias seiscentistas do padre Antônio Vieira (1608-1698), que em 

meio a restauração política lusitana (1640) escreveu a História do Futuro, obra que 

eleva Portugal ao status de centro do Mundo, povo eleito para a difusão planetária do 

cristianismo católico. Para tal, fundamentaremos nosso estudo a partir de dois 

contributos historiográficos: Cosmo, Caos e o Mundo que Virá e Na Senda do Milênio, 

autoria dada ao historiador Norman Cohn, que além de fornecer importantes subsídios 

bibliográficos, nos indica os instrumentos metodológicos com os quais podemos 

articular as dimensões políticas e teológicas de um escrito profético. Palavras-chaves: 

Antônio Vieira, Quinto Império, milenarismo. 
 

PALVRAS-CHAVE: Antônio Vieira, Quinto Império, milenarismo.  

 

A Tradição profética milenarista  

Para constituir nossa análise nos apoiaremos na contribuição deixada por 

Norman Cohn, por entendermos nela um dos primeiros esforços para transformação 

metodológica do objeto religioso. Com isso, temos em vista que o estudo das religiões 

tornou-se uma das chaves de análises imprescindível para se compreender as bases da 

sociedade e cultura portuguesa seiscentista. Dessa forma, pretendemos colocar no 

mesmo plano de investigação os aspectos teológicos, políticos e sociais que Antônio 

Vieira e a cultura ibérica produziu no século XVII. Isso, que se constitui enquanto um 

valioso exercício, será pautado em dois momentos chaves: no primeiro, percorreremos a 

concepção escatológica de milenarismo, perscrutando as bases de seu conceito e o seu 

desenvolvimento ao longo da história; e no segundo, entenderemos como as bases 

conceituais e algumas de suas condições comuns são reelaboradas pela profecia do 

jesuíta. 

Para compreendermos como se constituíram os elementos básicos da 

racionalidade escatológica milenarista, temos que recorrer a uma investigação das suas 
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primeiras matrizes teológicas. Para Norman Cohn, a invenção do “fim do mundo” não 

foi judaica ou cristã, como até então se acreditara, mas ocorreu entre 1500 e 1200 a.C. 

com o profeta Zoroastro. O eixo e a tese que o historiador inglês nos mostra, a partir de 

uma extensa análise documental, gira em torno da ideia que o zoroastrismo foi 

responsável por instituir uma noção de temporalidade linear e progressiva, 

transformando substancialmente as cosmologias judaico-cristãs. Para entender como se 

gestou toda essa transformação, o historiador procura desenvolver um raciocínio a partir 

das concepções de caos e cosmo, pois a sua configuração estrutura e dinamiza a 

construção das temporalidades religiosas.  

Cohn percebe que até o zoroastrismo, as religiões emolduravam o mundo 

enquanto permeado pelo cíclico combate entre a ordem (cosmo) e o caos. Essa acepção 

do tempo esteve profundamente ligada a construção de uma natureza mágica, uma 

entidade com vida própria e em uma hierarquia superior aos homens. Portanto, uma 

floresta ou um lago poderia representar pra essa cultura a própria manifestação divina. 

O Estado é então uma personificação orgânica do poder emanado de uma “ordem 

abrangente que incluía os movimentos do sol, da lua, das estrelas e a sucessão de 

estações” (COHN, 1996:16). Em suma, a leitura que sacerdotes ou oráculos faziam da 

providência e vontade divina eram retiradas dos movimentos cíclicos das estações, 

períodos de estiagem ou seca e, sobretudo, dos movimentos dos corpos celestes. Isso se 

transpôs a concepção temporal dessas sociedades, pela qual a observação de fatos como 

o nascimento e o pôr do sol foram entendido como alegorias para o tempo. Dessa forma, 

assim como o sol se põe e nasce, o tempo há de retornar a um mesmo ponto.  

Essa acepção cíclica do tempo esteve associada a um forte sentimento de 

imutabilidade (Ibidem: 15), pois no tempo só haveria dois estágios: a ordem e o caos 

(em outros termos, escuridão e a luz). A temporalidade das religiões pré-zoroástricas 

não conhecia fim, havendo de viver em um eterno ciclo. O cosmo seria dinamizado por 

um panteão de deuses, divindades dotadas de personalidade distintas e que 

costumeiramente entravam em conflito, o que incidiria sobre os homens. Como cada 

divindade representaria uma força da natureza física, os homens geralmente faziam a 

leitura dos seus deuses a partir das oscilações da natureza, no sentido em que um 

período de chuva poria assinalar a benção e a satisfação divina para com os homens. 

Nessa perspectiva, enquanto houvesse vitória em batalhas, prosperidades nas produções 

agrícolas ou estabilidade social era sinal divino de que a ordem estivera sob estabilidade 

nos céus. Mas quando as secas ou tempestades os assolassem era sinal que as forças 
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destrutivas do caos abalaram a ordem cósmica, um desacordo entre as suas divindades. 

O mundo então caminharia na eterna oscilação entre o cosmo e caos, uma interminável 

batalha.  

O mundo pensado por Zoroastro caminharia a um estado em que as forças do 

cosmo venceriam o caos e dariam início um tempo e espaço, onde reinariam o poder 

único e pleno de um plano espiritual ordenado. O que aqui estamos falando é de uma 

reinterpretação radical que o profeta realizou da versão iraniana do mito do combate. 

Isto é, o cosmo não era mais regido por um panteão de deuses, mas por um Deus (Ahura 

Mazda), dualizado pela força negativa de Arimâ. Essa transformação dualizou o 

combate entre o bem e o mal. O mundo concebido por Zoroastro não estaria mais 

caminhando interminavelmente para o combate entre a ordem e caos. O fim do combate 

seria então esperado, a vitória já teria um vencedor pré-determinado: Ahura Mazda. 

Familiar, isso? A obra de Cohn nos mostra como o cristianismo apropriou as noções de 

caos e cosmo zoroástricas, traduziu-as para outra realidade, alterando-lhe os 

personagens e as naturalizando como sua invenção.  

Mais do que instituir um conjunto de preceitos religiosos, a maior contribuição 

do profeta iraniano está em fundar uma estrutura escatológica e que dela puderam ser 

feitos inúmeros desdobramentos. Entre a gênese do mundo até o culminar do Juízo final 

existem enormes lacunas a serem preenchidas. Mais do que nunca a contribuição de 

Zoroastro abriu precedentes, pois o tempo ao sair da esfera da imutabilidade cíclica 

ampliou as novas formas de narrativa do futuro.  

Uma das mais conhecidas variantes da escatológica cristã é o milenarismo. No 

sentido estrito e comum do termo, fundamentado no capítulo XX do Apocalipse de 

João, podemos afirmar que o millenium pressupõe o período de mil anos anterior ao 

Julgamento Final, tempo em que Cristo surgirá e inaugurará um reino de paz e 

prosperidade. O millennium tornar-se-ia o momento da salvação dos fieis, período em 

que contemplariam a vitória do cosmo. No entanto, Norman Cohn, na obra Na Senda do 

Milênio, propõe uma releitura do conceito. Sob a qual a sua delimitação conceitual gira 

em torno de um tipo de salvacionismo. Assim, o autor perscruta suas condições básicas: 

a) colectiva, na medida em que deverá ser gozada pelos fiéis enquanto 

colectividade; 

b) terrena, na medida em que deverá ser realizada neste mundo e não 

em algum céu de outro mundo; 
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c) iminente, na medida em que será súbita e para breve 

d) total, na medida em que deverá transformar completamente a vida 

na terra, de forma que o novo estado de coisas não será apenas um 

aperfeiçoamento do que existe mas a própria perfeição; 

e) miraculosa, na medida em que deverá ser realizada por, ou com a 

ajuda de, agentes sobrenaturais. (COHN, 1980: 11) 

O historiador inglês ainda alerta que dentre os limites desses elementos existem 

margens para grandes variações. As diversas maneiras em compor o “millennium 

variam desde a agressividade mais violenta ao mais doce pacifismo e desde a 

espiritualidade mais etérea ao materialismo mais terreno; como também variam 

grandemente na sua composição e função social’’ (Ibidem:11-12). Nessa perspectiva, 

iremos adotar uma noção de milenarismo diferente do que é habitualmente feito por 

teólogos ortodoxos, no sentido que podemos entender movimentos milenaristas sem a 

necessidade de interpretações bíblicas precisas, o que nos permite enquadrar as 

vulgarizações que se fizeram presente durante o seu desenvolvimento. O autor nos 

mostra como cada interpretação bíblica é acompanhadas por questões e circunstâncias 

que se apresentaram historicamente, responsáveis por constituir diferentes projetos 

históricos. É por esse caminho que Cohn persegue algumas variantes do milenarismo, 

por ele também entenderemos como isso foi gestado nos tratados proféticos de Antônio 

Vieira. 

O milenarismo geralmente surge em condições de crise. Suas primeiras 

manifestações fizeram-se presentes nos séculos anteriores a institucionalização oficial 

da Igreja Romana. Os primeiros adeptos da crença sofreram com a perseguição e 

opressão romana. No momento em que tencionavam tais fragilidades, foram inflamados 

por uma profecia que se fundamentava na leitura do livro do capítulo XX do 

Apocalipse. Acreditavam que o mundo presenciaria a segunda vinda de Cristo, messias 

que fundaria um reino onde seus cidadãos seriam mártires ressuscitados com 

antecedência de mil anos a ressurreição final dos mortos. Cohn afirma que os 

milenaristas primitivos já havia feito uma leitura mais liberal do que literal
1
, pois 

acreditavam que os mártires já estariam ressuscitados, seriam os fiéis cristãos 

                                                           
 

1
 Entendemos liberal no sentido que a leitura feita pelos primeiros milenaristas já não a foi rigorosa, 

suas interpretações tendiam a referenciar os versículos 4, 5 e 6 isoladamente do restante do livro do 
Apocalipse. As variantes que se seguiram tenderam a maiores vulgarizações. 
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contemporâneos, o que os fariam acreditar que a volta de Cristo aconteceria em breve. 

Essa primeira perspectiva milenarista instigou articulações coletivas de fieis, pois 

lutavam contra as forças do caos, dado que seriam eles os mártires ressuscitados que 

combateria ao lado de Cristo para a consolidação do seu reino. Mas enquanto seu 

Messias não chegasse, teriam que iniciar sozinhos a batalha.  

Até o processo de solidificação da Igreja Romana essa reação milenarista foi 

fortemente difundida, possibilitando o crescimento do cristianismo. Em 313, inicia-se a 

harmonização entre o Cristianismo e o Império Romano. Constantino legaliza a religião, 

fato que o torna um Messias, figura saudada por oráculos Sibilianos Cristãos, período 

no qual a noção de Império passou a agregar certo valor escatológico – surge o mito do 

último imperador
2
. Quando oficializado o catolicismo como religião oficial romana, por 

Teodósio em 390, os milenaristas sofreram uma enfática desaprovação nos âmbitos de 

discussão teológica oficiais. Podemos pensar que eles representavam uma forte ameaça 

à consolidada Igreja Romana, ao passo que se tornaram ávidos contestadores da ordem 

e procuravam reagir coletivamente aos abusos e opressões sociais. Nesse sentido, a 

igreja procurou instituir outro tipo de perspectiva escatológica, sustentada nas 

contribuições de Orígenes, afirmando que o reino de Cristo não se materializaria em 

terra, mas nas almas dos fiéis. Agostinho ainda afirma que a interpretação do livro do 

Apocalipse deveria ser entendida somente enquanto uma alegoria figurativa, o reino de 

Cristo se formará em um plano unicamente espiritual. Portanto, a postura escatológica 

adotada entre os teólogos oficiais apontava para distanciamento da escatologia 

milenarista -- não se pode prever a volta de Cristo, somente esperar, buscando no âmago 

do interior a santidade divina. Durante esse período, em momentos pontuais de 

instabilidades, o milenarismo sobreviveu em leituras vulgares do livro do Apocalipse, 

pela qual derivou uma literatura denominada de Oráculos Sibilianos medievais. 

Diferente do que se consolidou no censo comum, o milenarismo medieval não 

ressurgiu fortemente em meados do ano mil, George Duby afirma que o tema provocou 

dispersas produções, ao ponto de enfatizar que a espera milenar passou despercebida na 

                                                           
 

2
 A mais antiga profecia sibiliana, a Tiburtina, tinha sido criada após a morte de Constantino, quando se 

é divido o império pelos seus dois filhos (Constante I e Constâncio II). Constante, que tinha se tornado 
um ávido defensor da fé de Nicéia e protetor de Atanásio, é morto. Nesse período o Império é 
governado pelo seu irmão, que se inclinava mais aos assuntos políticos do que teológicos. Os sibilianos 
enxergavam sob dúvidas esse novo período que se inicia narram um tempo em que Roma tinha sido 
usurpada por tiranos criminoso. Eis que surgirá um imperador, messias que estabelecerá a ordem divina 
em Roma, converterá os judeus e resguardará Jerusalém dos infiéis 
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sociedade medieval do século X (DUBY, 1967: 34-35). A grande expressão milenarista 

medieval tomou forma a partir do século XIII, momento em que se processavam 

profundas transformações na sociedade da Baixa Idade Média. Valemos destacar que a 

sociedade experimentou um alto crescimento demográfico, cidades medievais 

expandiram-se, cruzadas trouxeram grandes mobilizações sociais. No século XIV, a 

Peste Negra e seus danos a integridade humana inquietou a perspectiva de futuro dessa 

sociedade. Nesse momento, alguma transformação no cosmo parecia eminente. Uma 

reação comum, mas não unânime, foi o de desespero. Ora! Parecia que o demônio teria 

sido solto de seu aprisionamento de mil anos, o mundo estará sujeitado ao caos até o 

momento em que Deus separará o joio do trigo. 

Então surgiam os profetas, geralmente ex-padres do baixo clero, que difundiam e 

mobilizavam comunidades por uma postura ativista ou revolucionária. Estes homens, 

que clamam pela voz divina, geralmente foram pessoas articuladas e carismáticas, 

buscavam uma sociedade dispersa, indivíduos dissidentes, sensíveis a promessas e 

esperanças que lhes eram lançadas – “o milenarismo revolucionário tira suas forças 

duma população vivendo as margens da sociedade”
 
(COHN,1980:231). Suas projeções 

não se limitavam a melhorias objetivas. Toda paisagem de horror e angustia 

transformara-se em sinal, chamado, a iminência do reino de Cristo e seus mártires que 

ressurgiam para combater as forças do caos e dar início ao millennium. Um cataclismo 

que punha o mundo sob o prisma de uma transformação substancial e plena. 

Ao passo que essas transformações passaram a se tornar latentes na sociedade da 

Baixa Idade Média, uma nova postura epistemológica cravou sua marca para teologia 

cristã. Joaquim de Fiori propõe um método de exegese bíblica, que até então se limitava 

a interpretações morais e dogmáticas. Sua nova idéia consistia em uma diferente 

interpretação alegórica, pela qual se poderia compreender e prever o desenvolvimento 

da história. Essa postura trouxe teólogos e membros oficiais a repensarem o 

milenarismo, ao mesmo tempo em que a inserção do aristotelismo na nova teologia 

medieval possibilitou uma nova prática cristã, mais voltada às materialidade do mundo 

e as possibilidades que um cristão tem em operar sobre ela. Desde uma prática etérea 

até as mais agudas ações políticas, os limites que separavam a interioridade cristã e 

exterioridade mundana se despedaçavam, o novo cristão que se suplanta deve se 

congregar ao mundo para nele operar mudanças. O destino dos fieis na terra se 

despossui da passividade, os milenaristas não somente esperam pela vitória do cosmo, 
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mas procuram congregar-se a batalha, fazer parte de um processo que tende ao 

progresso.  

Entre os séculos XVI e XVII essa perspectiva é nitidamente assumida pela maior 

parte das ordens religiosas, a América tornou-se um chamado, sinal de um tempo que 

clamava por mudanças
 

(DELEMEAU,1997:201-216). Antônio Vieira como padre 

jesuíta, no seu voto de obediência a Companhia, assumiu essa postura. Toda a passagem 

de um jesuíta na terra é se não parte de um processo de consolidação do cristianismo 

pelo mundo. As próximas etapas do nosso estudo haverão de investigar a reelaboração 

das bases milenaristas por um profeta do século XVII, no sentido que iremos, 

primeiramente, verificar os critérios de delimitação conceitual proposto por Norman 

Cohn e, posteriormente, articulá-las às condições históricas que envolviam o nosso 

objeto de análise.  

Antônio Vieira e a profecia do Quinto Império 

Antônio Vieira afirma que o benefício do tempo carrega consigo a descoberta de 

novos fatos. À medida que o tempo decorre, as nebulosidades escatológicas vão se 

clareando, as paisagens do futuro tomam formas mais concretas. Incorre sobre essa 

proposição, um desdobramento da postura exegética de Joaquim de Fiori. Portanto, a 

interpretação bíblica deve ser entendida enquanto parte de um processo histórico, 

articulando-se ao fluxo contínuo do tempo. Elas são materializadas pelos filtros do 

presente, o que permite a um profeta moderno produzir uma interpretação mais 

adequada das profecias de Isaías, do que o próprio pudera fazer em seu tempo: 

Um pigmeu sobre um gigante pode ver mais que ele. Pigmeus nos 

reconhecemos em comparação daqueles gigantes que olharam antes de 

nós para as mesmas Escrituras. Eles sem nós viram muito mais do que 

nós pudéramos ver sem eles, mas nós, como viemos depois deles e 

sobre eles pelo benefício do tempo, vemos hoje o que eles viram e um 

pouco mais (VIEIRA, 2005:287).  

O profeta jesuíta do século XVII se dedicou a construir, entre 1649 e 1665, a 

História do Futuro, dividia entre os volumes: História do Futuro livro I e livro II 

(1664) e Livro Anteprimeiro (1665) Como um membro eclesiástico de uma ordem 

legalizada pela Igreja, a fundamentação em referências ortodoxas é uma moeda que 

legitima qualquer produção teológica oficial, por onde verificamos a referência e 

relação ao capítulo XX do Apocalipse. A partir dela o jesuíta faz uma releitura dos 
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cinco elementos conceituais milenaristas. A sua adaptação anunciava que o millenium 

dar-se-ia brevemente, em 1666, um ano após a sua última publicação
3
. Em um período 

de mil anos o mundo iniciará um processo de transformação substancial e pleno, o 

cristianismo se propagará até os confins da terra (total), eximindo todo o caos.  

A questão que se coloca em seguida é: sob quais formas o jesuíta pensou a 

constituição desse reino? Como se materializará em pleno século XVII? Uma das 

chaves de interpretação que o profeta seiscentista constituiu foi a profecia de Daniel, 

mais precisamente, a interpretação que o profeta fez do sonho de Nabucodonosor, cuja 

visão mostrava uma estátua humana feita em cinco materiais (os pés de barro e ferro, as 

pernas de ferro, o ventre e as coxas de cobre, o peito e os braços de metal e cabeça de 

ouro). Segundo Daniel elas simbolizavam a sucessão dos reinos, da cabeça aos pés, até 

que chegue o reino de ferro e barro. Após este último reino, Deus destruíra toda a 

estátua e deverá construir um reino indestrutível, para todo o sempre. Vieira acredita 

que Daniel não tivesse realizado uma interpretação adequada, devido às próprias 

condições do seu tempo, e assim propõe uma interpretação definitiva.  

O jesuíta inverte a lógica usada por Daniel, acredita que os reinos, denominados 

por ele de império, viriam a suceder dos pés a cabeça. O primeiro império seria o 

caldeu, sucedidos pelos persas, gregos e romanos. A cabeça, o último e quinto império, 

ainda seria uma incógnita, sua revelação se dará em pleno século XVII. Este terá a 

incumbência em inaugurar o millennium. Diferentes dos impérios anteriores, que 

viverem efemeramente seu apogeu, o Quinto Império materializará o poder divino para 

todo o sempre. Seus antecessores acreditavam poder dominar e expandir-se pelo mundo, 

mas não o fizeram porque o mundo ainda não tinha sido conhecido completamente. O 

mais novo império assim o fará, porque agora se tem o conhecimento de todos os 

continentes, a Europa, Ásia, África, América e Austral
4
. O Quinto Império cumprirá a 

ambição de expandir e consagrar-se por todo o mundo, seu ápice será alçado quando o 

                                                           
 

3
 Vejamos que a brevidade do millennium se articula a uma data significativa para alguns místicos do 

século XVII. Entre eles, os seguidores da cabala, por acreditar que a numerologia referente a 666 é 
significativa para entender o momento de aprisionamento do Diabo, certos que a seqüência dos 
números 6 representam a trindade maligna. 
4
 econhecemos Austral enquanto a atual Austrália. A descoberta oficial da Austrália foi realizada em 

1770 por James Cook, no entanto navegantes portugueses, tais como Cristóvão de Mendonça (1522) e 
Gomes de Sequeira(1525), já tinham feito os primeiros reconhecimentos do continente. (aqui seria 
interessante colocar de onde se retirou tal informação. 
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mundo e o império forem um só, um espaço sem fronteiras. Todos serão abraçados pela 

força divina, nesse período que se estende em um tempo de mil anos: 

Este é o sujeito da nossa História, e este o império que prometemos do 

Mundo. Tudo o que abraça o mar, tudo o que alumia o Sol, tudo o que 

cobre e rodeia o Sol, será sujeito a este Quinto Império; não por nome 

ou título fantástico, como todos os que até agora se chamaram 

impérios do Mundo, senão por domínio e sujeição verdadeira. Todos 

os reinos se unirão em um centro, todas as cabeças obedecerão a uma 

suprema cabeça, todas as coroas se rematarão em um só diadema, e 

esta será a peanha da cruz de Cristo.3 (VIEIRA, 2005:141) 

Vieira vai além e afirma que será Portugal que levará o status de vanguarda, 

tornar-se-ia o centro do Império, parte que coordenará a sua expansão, conclamando os 

portugueses para tal feito, incitando um movimento coletivo. Para tal, o autor afirma 

que o millenium será inaugurado quando as forças do cosmo intercederem sobre a 

ressurreição de um messias (miraculosa). Ora! Será D. João IV, ressurgido dos mortos, 

que conclamará os portugueses a esse feito. Maometanos, hereges (entre eles os 

protestantes), judeus e indígenas, toda humanidade congregará a uma só unidade (total), 

se renderão ao poderio fatalista de expansão divina – é o que Vieira denomina de Reino 

de Cristo consumado em terra (terrena).  

Portugal, palco do Mundo 

Visto as bases teológicas que fundamentam a ortodoxia de suas profecias, nos 

debruçaremos a constituir uma síntese das circunstâncias históricas que envolviam o 

padre durante a formulação de suas obras proféticas, percebendo como as noções de 

caos e cosmo e algumas das condições comuns da tradição milenarista emolduraram e 

possibilitaram o seu desdobramento no século XVII. Por meio delas, entenderemos 

como se agregou um projeto político e teológico. 

A primeira consideração a ser feita é a condição institucional pela qual 

circunscreve todo discurso jesuítico, o que já nos permite considerar uma proposição 

fundamental da Companhia de Jesus – propagar o evangelho por todo mundo, em 

qualquer lugar onde haja humanidade. Vieira articula-se a essa perspectiva que lhe é 

herdade desde Inácio de Loyola, fundador da instituição. Com o projeto de expansão 

planetário, a Companhia se valeu de uma forma, até então peculiar, em difundir o 

evangelho, isto é, dialogar com as diferentes dinâmicas políticas. Por isso é comum 
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encontrar, entre os séculos XVI e XVIII, a participação de jesuítas nos trâmites político-

administrativos por onde a Companhia atuou. Segundo Edgar Leite parte-se do 

princípio que a evangelização não é isolável das materializações humanas (LEITE, 

2001:11-22). O jesuíta não deve se isolar do mundo, mas procurar transformá-lo por 

entre as dinâmicas que são próprias dele – é o que consideraremos aqui como o cosmo 

jesuítico, estabelecimento de uma ordem cristã. Essa postura é um eixo fundamental das 

diversas ações jesuíticas, apresentando-se diferentemente nos espaços e realidades 

históricas por onde se difundiu, característica da flexibilidade e capacidade de 

negociação discursiva, legitimamente apoiada pelo centro da instituição. Sabemos que a 

sede da Companhia não se encontrava em terras lusas, o que nos faz questionar as 

razões que levaram Vieira a delimitar a coroa e Reino português enquanto centro do 

Quinto Império
5
. Isso só pode ser respondido se ingressarmos em uma análise que dê 

conta das demandas locais vividas pelo jesuíta. 

Vieira nasceu em Lisboa, em 1608, mudando-se para o Brasil quando ainda 

tinha seis anos de idade, pois seu pai teve de ocupar o cargo de escrivão do Tribunal de 

Relações. Quando criança estudou no colégio dos jesuítas de Salvador. Aos 15 anos fez 

escolha em ingressar como noviço na Companhia de Jesus, por onde estudou e se 

formou padre no ano de 1625. Quando já formado jesuíta, começou a conseguir 

notoriedade pela sua oratória. Nesse período, alguns dos seus sermões começaram a ser 

transcritos e divulgados pela colônia e pela Europa.  

Em 1640 dar-se o fim da União Ibérica, momento em que D. João IV ocupa a 

função de rei. Nesse período, o jesuíta recebe o convite de D.João IV, em 1641, para 

fazer parte de uma comissão diplomática. Quando desembarcou em Portugal, o padre 

teria conseguido angariar tamanho prestígio que logo fora nomeado embaixador e 

posteriormente pregador régio, período em que viaja pela Europa constituindo relações 

diplomáticas com os principais monarcas, destacando-se pelas negociações de paz entre 

                                                           
 

5
 Notemos que a idéia de atribuir um caráter místico-milenar a um reino ou império tinha se enraizado 

no cristianismo desde o século IV. O que nos chama a atenção é que entre as décadas de 1640-50, na 
Inglaterra, Cristhoper Feake tinha conduzindo uma interpretação do livro de Daniel semelhante a que 
Vieira fez com Portugal. Nesse caso, pensou em uma quinta monarquia, Fifty Monarquy, governada pelo 
exército de Cristo. Esta porá fim à monarquia Stuart e consolidará um reino que liderará um ataque aos 
profanos católicos, expandindo o protestantismo por toda a terra. Resguardada as peculiaridades, 
vejamos as semelhanças com o caso português de Antônio Vieira. No caso havemos de destacar que a 
doutrina milenarista inglês obteve um maior êxito, conseguindo reunir cerca de 40.000 seguidores. Ver: 
(REIS, 1999) 
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a Holanda e Portugal nos litorais brasileiros
6
, além da difusão de alguns dos seus 

sermões.  

O lisbonense criado em terras baianas esteve mergulhado em um decisivo 

processo de restauração política portuguesa, o que parece ter marcado sua atuação 

enquanto jesuíta. Para entendermos melhor como o contexto de restauração se 

processou no discurso do padre, retomaremos a análise das circunstâncias históricas da 

união das coroas portuguesas castelhanas. Segundo Norman Cohn, algumas das 

condições comuns do milenarismo foram as fragilidade econômica ou social por onde a 

escatologia se difundiu. Notemos que entre 1580-1640, período sob o regime 

Habsburgo, Portugal experimentou um significativo retrocesso econômico, político e 

bélico. A União Ibérica tinha solapou as pretensões de expansão lusitana, apagando o 

brio do status de vanguarda imperial alçado entre o final do século XVI e primeira 

metade do século XVI.  

Nesse período de desolação, surgem manifestações milenaristas, descritas pelo 

contemporâneo quinhentista Manuel Calado
7
: “E assim os portugueses, que se 

prezavam de o ser, traziam as mãos cheias destas papeladas, a quem chamavam 

profecias do Bandarra, de S. Isidoro, de Fernão Gomes, de S. Tomé, e outros 

semelhantes” (CALADO, Manuel apud PALACIN,1986: .31). Esses profetas tinham 

raízes na aparição de Cristo a Afonso Henriques, na véspera da batalha em Ourique, que 

em visão tinha lhe prometido que guardaria para Portugal um futuro glorioso, liderado 

por um messias, cuja existência seria essencial para os planos divinos
8
. Os 

                                                           
 

6
 O conflito iniciou-se sob o contexto da União Ibérica (1580-1640), quando  Portugal e as suas colônias 

estiveram circunscritos sob o domínio Habsburgo, o que fez romper a relação comercial entre 
Companhia das índias Orientais e a colônia lusa culminando em invasões e disputas armadas. Mesmo 
após o fim da União Ibérica a presença holandesa no litoral permaneceu até o ano de 1654. O conflito 
trouxe, além dos danos humanos inestimáveis, o afastamento de Portugal no circuito do mercado 
açucareiro.  
7
 A primeira obra a abordar a lenda de Afonso Henriques foi a crônica de Fr. Bernardo de Brito, o que 

tornou possível alguns do seus desdobramentos, como o sebastianismo . Em 1642-44, o padre J. 
Vasconcelos reuniu algumas manifestações, entre elas a de Manuel Calado. 
8
 A trancendentalidade do reino português foi germinada no século XII. A lenda de D. Afonso Henriques 

é uma importante contribuição para fundamentação profética de Vieira. O ilustre personagem foi então 
reconhecido oficialmente como primeiro rei português e que por suas façanhas recebeu o título de 
Conquistador ou o Fundador. Sua importância reside no fato que o rei lutou pelo reconhecimento da 
independência monárquica de Portugal, só concedido pelo Santo Pontífice em 1179 por intermédio da 
bula Manifestis Probatum. A lendária batalha de Ourique se revestiu de um caráter mítico, pois a partir 
dela D.Afonso Henriques se proclamaria Rex Portugallensis (Rei dos portugueses). Nisso esteve investido 
um logo processo interno de reforma política. Não queremos nos aprofundar por essa via de análise, 
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desdobramentos dessa lenda possibilitaram o surgimento do sebastianismo. Alguns 

esperaram o retorno de D. Sebastião ou mesmo o aparecimento de um novo rei, um 

messias que haveria de salvar Portugal. Na década de 1640 as esperanças foram 

materializadas quando D. João IV restaurou a independência portuguesa. A sociedade 

portuguesa viveu a euforia pelo fim da União Ibérica, alguns identificavam o novo rei 

como o messias encoberto. Vieira compartilha desse sentimento e formula alguns dos 

seus principais sermões de exaltação portuguesa, tornando-se ferramenta para o projeto 

de restauração português.  

No ano de 1649, o jesuíta dá início ao seu grande projeto. Com o apoio da Coroa 

e um notável prestígio político, a História do Futuro parecia ter surgido enquanto uma 

obra encomendada pelo monarca, mas Vieira não a desenvolve, os deveres enquanto 

pregador régio o fez colocar em segundo plano a sua profecia. Nesse momento 

poderíamos pensar uma obra que refutasse o caráter transcendental da Coroa 

portuguesa, legitimando o poder real. Nessa mesma década, as pregações de Vieira em 

Portugal levaram diversas pessoas a lotar as missas por onde passara. Ao lado de um 

clamor que crescia pelo orador jesuíta, houvesse quem não gostasse do teor de seus 

sermões, principalmente os que se dirigiam aos judeus, dado que o jesuíta sempre 

defenderá a condição de salvação judia. Essas pessoas, geralmente padres dominicanos, 

articularam-se por acessar o sistema inquisitorial, sob a acusação de que Vieira estaria 

difundindo um semitismo profano. A pressão por parte do clero foi salvaguardado 

devido ao prestígio que Vieira tinha com o rei português, mas em contrapartida teria que 

voltar ao Brasil, no ano de 1652, coordenando as missões do norte
9
 até que 

supostamente os ânimos se acalmassem.  

Mesmo sob percalços, o mundo de Vieira parecia caminhar a um determinado 

progresso, aquilo era parte de um processo de restauração. Foi então que em 1556 o 

caos assola os planos de desenvolvimento. Enquanto estava na missão recebe a notícia 

que D. João IV teria falecido. O seu mundo soia, o processo de restauração política 

                                                                                                                                                                          
 

mas não podemos deixar escapar a importância desse evento para a consolidação do caráter 
eminentemente profético que esteve associado a formação da Coroa Portuguesa. 
9
 No período em que esteve a frente das missões do norte, 1652-1661, Vieira procurou conter as 

pressões coloniais por escravização indígena. D. João IV já tinha assumido uma postura em defesa da 
liberdade indígena, mas a ilegalidade da escravidão não freou as necessidades da produção colonial. 
Também experimentou os desarranjos e a fragilidade do sistema administrativo colonial, percebeu que 
as fronteiras portuguesas no Novo Mundo clamavam pela instituição de uma ordem.  
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portuguesa estava ameaçado, todo o esforço empregado pela consolidação de um 

projeto político poderia se esvair. Em 1659, em uma carta escrita ao Padre André 

Fernandes, intitulada de Esperanças de Portugal, profetiza a ressurreição do Rei D. 

João IV, nela o autor sustenta sua argumentação no mito da aparição de Cristo a Afonso 

Henriques, citando explicitamente o profeta Bandarra. Podemos imaginar a angústia e 

ansiedade que o jesuíta tinha em retornar para Lisboa. Seu retorno só foi dado em 1661, 

quando D. Luísa de Gusmão (viúva de D. João IV) já tinha ocupado a regência da 

coroa, tempo que deveria permanecer até a maioridade do seu filho. Neste momento 

chave, Vieira reconquista o seu prestígio, tornando-se confessor da rainha, voltando a 

articular-se politicamente e a dar continuidade ao projeto iniciado pelo antigo rei, o que 

não durou por muito tempo. Em 1662, D. Afonso VI antecede seu reinado, aplicando 

um golpe, apoiado por alguns condes da corte, afastando sua mãe dos assuntos públicos. 

O então novo rei não concede apoio a Vieira, que se vê desprotegido e suscetível aos 

ataques inquisitoriais dos dominicanos.  

Neste momento de fragilidade, o autor dos famosos Sermões, diplomata, 

missionário e figura carismática se vê acuado, diante de um Portugal sem o brio do 

futuro. Então lhe retorna a idéia de terminar o seu antigo projeto, aquele iniciado no ano 

de 1649. As circunstâncias são outras, seu prestígio entre alguns membros eclesiásticos 

e da corte não estava em alta. Mas o intelectual jesuíta soubera como ninguém que o seu 

carisma entre a sociedade leiga ainda permanecera vivo, sabia também que ainda era 

latente aquele mesmo sentimento de transcendentalidade com que se deparou na década 

de 1640. Cohn nos chama atenção para as características comuns de profetas: eram 

homens carismáticos, articulados e com boa persuasão, sem eles a capacidade de 

difusão popular é comprometida. Neste momento, seus esforços centram-se no 

desenvolvimento da História do Futuro. Para tal, o autor procura fundamentar pela 

ortodoxia das interpretações bíblicas, a proposição de que o reino de Cristo possui 

dimensões temporais e há de se materializar em Portugal, uma comunidade abençoada e 

eleita por Deus para cumprir os desígnios da salvação planetária. 

O intuito de Vieira em publicar e difundir seu livro massivamente é claro e 

reconhecido pelo próprio autor. O seguinte volume, o Livro Anteprimeiro, escrito em 

1665, traz claro essa perspectiva. A obra o serve como um estudo introdutório, pois se 

destinava a um público maior, sem profundos conhecimentos teológicos. O 

lusocentrismo toma a dimensão de conclamação. Portugal será vanguarda e centro do 

projeto iniciado por Loyola, palco de um teatro, onde todos haverão de atuar. 
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Lembremos que estamos a um ano do millennium, a eminência da profecia, assim como 

a conclamação coletiva, tem por intuito criar uma ansiedade, um estado de espera, 

promover uma determinada agitação social, bases para um milenarismo ativista: 

“Portugal será o assunto, Portugal o centro, Portugal o teatro, Portugal o princípio e 

fim destas maravilhas; e os instrumentos prodigiosos delas os Portugueses” (VIEIRA, 

2005:135). A função social, elemento fundamental na tradição milenarista, aqui toma 

dimensão política e ativista, conclama-se uma unidade coletiva e popularmente 

articulada. 

Tendo conclamado uma mobilização portuguesa, a ressurreição de D. João IV, 

prevista para 1666, haveria de inaugurar a expansão portuguesa pelo mundo por meio 

da condição de domínio perante as outras unidades políticas externas – “Todos os reinos 

se unirão em um centro, todas as cabeças obedecerão a uma suprema cabeça” (VIEIRA, 

2005:141). A concepção política imperial agregada a sua profecia nos indica a relação 

entre o contexto de expansão ultramarina e as tentativas de consolidação portuguesa 

enquanto potência européia. O Quinto Império agrega o processo de restauração 

imperial reencetado por D. João IV, o desenvolvimento imperial ultramarino é chave 

para a expansão do cristianismo pelo mundo. Enquanto Portugal não alçar uma 

condição de potência na Europa, o cristianismo não haveria de se expandir. As 

estratégias que o profeta jesuíta pensou para tal feito é o desenvolvimento econômico e 

expansionista do centro do Quinto Império, condição necessária para que se alce a 

centralidade política européia. Antônio Vieira não isola as perspectivas políticas e 

religiosas, a evangelização é articulada a um sistema monárquico imperial, isto é, a 

constituição de um regime político fortemente centralizado é também chave para o 

desenvolvimento religioso universal. Por isso podemos afirmar que Antônio Vieira 

defende veementemente o rígido controle das colônias portuguesas ultramarinas, são 

eles os sustentáculos para o desenvolvimento português e cristão.  

O jesuíta não aprofunda e nem pontua com mais especificidade a estrutura e 

organização do futuro império. Sabemos que o seu objetivo era dar continuidade aos 

volumes da História do Futuro, acompanhando os feitos que se seguiram após o ano de 

1666. No entanto, um golpe derradeiro e seco lhe afeta. Em 1665 os inquisitores 

condenam-lhe a prisão domiciliar, o impedem de transitar por Portugal, vetando toda a 

sua capacidade de articulação popular. Vieira ficou à espera da ressurreição de D. João 

IV, mas até onde se sabe o rei não ressuscitou ou nem um homem se fez passar por ele. 
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Depois de então, todos os esforços de Vieira para a materialização do Quinto Império se 

restringiram a escrita da Claves Prophetarum.  
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REPRESENTAÇÕES E SENSIBILIDADES: OS CIGANOS EM CAMPINA 

GRANDE 
 

Gilmara Tavares Batista
1
 

 

Resumo: Os ciganos ganharam destaque em matérias jornalísticas de periódicos 

campinenses e tiveram seu cotidiano narrado ao experimentaram a cidade. 

Pretendemos articular uma possível história dos ciganos em Campina Grande, tendo 

em vista um imaginário social construído em torno destes sujeitos, que podem ser 

analisados a partir das fontes que elencamos para estudo: os relatos orais de memória 

e os jornais impressos, suportes que nos permitem analisar as práticas culturais e de 

sociabilidade dos ciganos nesta cidade. A quantidade de publicações em torno deste 

tema aumentou nas áreas acadêmicas de história, antropologia, sociologia, linguística 

e educação. Contudo, o que vemos é que as documentações ainda são escassas e –os 

ciganos foram, durante muito tempo, invisibilizados na história escrita do Brasil. Nesse 

sentido, motivados por uma história cultural do urbano (PESAVENTO, 1995; 2003), 

pensando em uma relação entre as memórias, sensações e o tempo passado, 

pretendemos investigar como se constituíram sensibilidades e um imaginário dos 

ciganos e sobre os ciganos que passaram por esta cidade, assim como os que desta 

cidade fizeram morada - mesmo que como lugar de suporte para o nomadismo -, já que 

estes sujeitos construíram redes de sociabilidades entre si e entre não ciganos, e 

tiveram suas práticas culturais (CERTEAU, 2007; 2008) representadas (CHARTIER, 

2002) nos discursos jornalísticos e nos relatos orais de memória (MONTENEGRO, 

2010).  

 

Palavras chave: Ciganos, Cidade, Representações, Sensibilidades. 

 

 ¡Oh ciudad de los gitanos! 

Em las esquinas banderas. 

La luna y la calabaza 

con las guindas em conserva. 

¡Oh ciudad de los gitanos! 

                                                           
 

1
 Este artigo faz parte da pesquisa de mestrado, que está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós 

Graduação em História – UFCG, e orientada pelo professor Antônio Clarindo Barbosa de Souza, que 
integra o corpo docente da linha de pesquisa “Cultura e Cidades”.  
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¿Quién te vio y no te recuerda? 

Ciudad de dolor y almizcle, 

con las torres de canela
2
. 

Cartografando trajetórias e histórias de vidas de ciganos em Campina Grande, 

percebemos que várias pesquisas sobre a temática – em outras regiões brasileiras - são 

elaborados por pesquisadores de diversas áreas de estudo, que nesse sentido, atribuem 

valores e ideias acerca dos ciganos de formas diferenciadas, nos proporcionando outras 

formas de pensar o tema. 

Quando iniciamos o apanhado documental em busca destas trajetórias, 

observamos que até recentemente este grupo étnico3, foi invizibilizado pelo olhar do 

historiador nas pesquisas cientificas. Ao preconceito que os atinge, foram acrescentado 

o fascínio, o medo, que nos dias de hoje ainda podem ser percebidos não apenas no 

Brasil4. Logo, pensamos que a publicização e divulgação da história e cultura destes 

povos, são fatores importantes para esclarecimento da sociedade sobre os ciganos, o que 

pode contribuir para uma desconstrução de imagens estereotipadas, construídas 

historicamente.  

Nesse sentido, assinalamos que uma das áreas que mais tem contribuído para os 

estudos que tratam sobre os ciganos, no Brasil, tem sido a Antropologia, cujas leituras 

são essenciais para o nosso estudo, já que se revelaram como principais fontes 

bibliográficas. Entre os temas abordados, os mais frequentes são: cultura, incluindo aí as 

críticas e reflexões relacionadas à inserção de ciganos na sociedade não cigana; questões 

identitárias, étnicas e de políticas públicas de reconhecimento étnico e educacionais, 

assim como acessibilidade aos serviços básicos da saúde e em alguns casos, de moradia.  

                                                           
 

2
 Trecho extraído do Romance de la Guarda Civil Española, que é um dos poemas que compõem o livro 

Romancero Gitano escrito por Frederico García Lorca, escritor espanhol, entre 1924-1927. O poema 
aponta para um possível caso de ataque da Guarda Civil espanhola a um povoado cigano durante um 
festejo religioso, sendo a Guarda, uma das forças que ameaçaram as culturas ciganas em Andaluzia-
Espanha.   
3
 Ver: BARTH, Frederic. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTGNAT, P; FENART-STREIFF, J. Teorias da 

Etnicidade. São Paulo: Difel, 1998. Em que os autores discutem a ideia de que um grupo étnico define-se 
por serem culturalmente diferenciados de outros, “as diferenças culturais podem permanecer apesar do 
contato inter-étnico e da interdependência dos grupos (BARTH, 1998, p. 188). 
4
 Sobre o tema: Os Ciganos e as Políticas de Reconhecimento: Desafios Contemporâneos, ABA, 2013. 

Disponível em: http://migre.me/gm9bS. Em que é possível observar que “Os ciganos são a minoria 
étnica mais vulnerável à discriminação nos 27 Estados membros da União Europeia (...). Considerados 
"hóspedes indesejados" (...) os ciganos convivem secularmente com o preconceito, a estigmatização e a 
exclusão social”. 

http://migre.me/gm9bS
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A fim de construir a nossa narrativa historiográfica, pensando a questão das 

representações
5
 e das sensibilidades

6
, buscamos nas fontes, registros de outros tempos, 

que nos apontam fragmentos dessa história que pretendemos montar. As peças deste 

quebra cabeça estão sendo investigadas em jornais
7
 que circulavam na cidade entre as 

décadas de 1960-1990, bem como os relatos orais de memória de ciganos (os que 

estiveram de passagem, assim como os que ainda moram nesta cidade) e de não 

ciganos, com quem mantiveram laços de sociabilidade.  

Consideramos, por conseguinte, que “a sensibilidade consegue, pela evocação 

ou pelo rememorar de uma sensação, reproduzir a experiência do vivido, reconfigurado 

pela presença do sentimento” (PESAVENTO, 2007, p. 13). A pesquisa historiográfica 

aponta para diferenciadas leituras sobre os ciganos, não só referentes às temáticas, mas 

também às fontes, à metodologia e às formas de abordar o tema.  

Quando, em conversas informais, falamos sobre a existência de ciganos na 

região paraibana, surgem frequentemente referencias aos ciganos que moram em uma 

comunidade cigana, na cidade de Sousa, no Sertão do estado da Paraíba. Nesse sentido, 

vários pesquisadores8 já se debruçaram em análises acerca dos ciganos nesta região. O 

pesquisador Frans Moonen, em um de seus escritos, convocou historiadores a 

escreverem a história dos ciganos na Paraíba, pontuando a necessidade de “esclarecer 

melhor a população não-cigana sobre esta minoria étnica esquecida” (MOONEN, 1996, 

p. 138).  

Em Anticiganismo: os ciganos na Europa e no Brasil (2008), este autor aponta, a 

partir de extensa documentação (mesmo que às vezes sem referências completas, 

dificultando a análise do leitor) como os ciganos foram se dispersando pela Europa em 

migrações desde meados dos séculos XIII até os dias atuais. Ele observa, sobretudo, as 

publicações realizadas por parte dos estados, de leis e políticas anticiganas (que iam 

desde prisões, chibatadas em praça pública, expulsão, degredo, proibição de entrada em 

                                                           
 

5
 CHARTIER, Roger. A História Cultural. Entre práticas e representações. 2 ed. Difel, 2002. 

6
 PESAVENTO, Sandra Jatahy. LANGUE, Frédérique. Sensibilidades na história: memórias singulares e 

identidades sociais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007. 
7
 Os jornais pesquisados são o Diário da Borborema, Jornal da Paraíba e Gazeta do Sertão. 

8
 SIQUEIRA, Robson de Araujo. Os calon do município de Sousa-PB: dinâmicas ciganas e transformações 

culturais. Dissertação de mestrado. Recife – PE, 2012. RODRIGUES, Janine Marta Coelho. A formação 
dos(as) professores(as) frente a diversidade: a questão dos ciganos. João Pessoa, Mídia Ed. 2012. NERY, 
Inalva Bezerra. ARAÚJO, Rute Pereira Alves de. Políticas de currículo e diversidade - desafios no processo 
de inclusão escolar de educandos ciganos. 2011; entre outros.  
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alguns países, deportações, até a morte), que em geral tinham o mesmo fim: suprimir os 

ciganos de onde estivessem.  

A nossa pretensão não é de apenas explicar a origem dessa etnia no Brasil ou na 

Paraíba, mas materializar essa história a partir da escrita sobre o passado destes, 

percebendo o sentido que teve essa trajetória dos ciganos na cidade, o que é possível ao 

historiador. Com a contribuição da história cultural
9
, é possível reapresentar práticas 

culturais do passado, considerando que “ao trazer o passado para o presente precisa dar 

a ver esta diferença no tempo, ao recriar uma temporalidade, (...) temporalidade esta 

onde estejam contidas as formas de ver e sentir dos homens de uma outra época” 

(PESAVENTO, 2007, p. 15). 

O historiador se preocupa com a questão da temporalidade, das mudanças e das 

trajetórias do objeto de estudo no tempo. Schwarcz (2000) acerca das relações, entre 

antropologia e história, aponta trabalhos recentes que mostram estas relações: 

Da parte da história parece chamar atenção o uso de conceitos e 

domínios como a cultura, a estrutura, as noções de símbolo e mito. 

Isso para não falarmos das tentativas mais imediatas, por parte da 

Nova História, de retomar a noção de sincronia e combina-la com a 

ideia de longa-duração. Já no interior do campo da antropologia, 

alguns autores tem procurado introduzir a História em suas análises, 

revendo antigas práticas que buscaram entender o trabalho empírico 

como o método privilegiado – e sincrônico -, quase que definidor da 

disciplina (p. 11). 

Com o avanço dos estudos historiográficos com ênfase numa história cultural, 

vemos que as aproximações com a antropologia ficaram ainda mais estreitas, causando 

efeitos com relação aos procedimentos de pesquisa, como no caso a participação cada 

vez mais frequente de historiadores no “campo” de pesquisa e se afastando da ideia de 

que o objeto estudado deve estar distante do pesquisador. Além dos novos objetos 

estudados, tanto pela história como pela antropologia enfatizamos, ainda seguindo 

apontamentos de Schwarcz, que mesmo frágeis estas divisões “ainda mais rígidas, 

concretizaram-se, guardando para a história o reino da diacronia e do tempo; para a 

antropologia, o lugar da sincronia e da estrutura” (SCHWARCZ, 2000, p. 13). 

                                                           
 

9
 RIOUX, Jean-Pierre. SIRINELLI, Jean-François. Para uma história cultural. Lisboa, Editorial Estampa: 

1998. 
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As alterações ocorridas no âmbito da História, entre as décadas de 70 e 80 do 

século passado, trouxeram indagações sobre os regimes de verdades existentes no 

modelo de produção da história, especialmente a história totalizante. Podemos dizer que 

existe uma considerável produção acadêmica relativa ao tema dos ciganos no Brasil.  

Ainda no que se refere à produção sobre o tema, na Paraíba, a pesquisadora 

Maria Patrícia Lopes Goldfarb(2004) em: O “tempo de atrás”: um estudo da 

construção da identidade cigana em Sousa-PB, apresenta um estudo acerca do caso dos 

ciganos sedentarizados a partir do olhar do sociólogo
10

. Propondo a análise sobre a 

construção da identidade cigana, a partir do processo de diferenciação social, a autora 

toma por base elementos que afirmam a “ciganidade” do grupo, como a língua calé e o 

passado nômade constantemente rememorado. Quanto à sedentarização a autora aponta 

que: 

A sedentarização e a criação de uma “comunidade cigana” baseou-se 

na articulação de alianças entre líderes e um poder paternalista, com 

atitudes assistenciais asseguradas por políticos locais, desenvolvendo 

assim formas de fixação e estratégias de poder. As áreas onde se 

localizam os grupos foram parcialmente doadas por tais políticos, 

embora quase ninguém possua documentação correspondente 

(GOLDFARB, 2004, p. 32). 

Em trabalho mais cuidadoso, se diferenciando das análises de Frans Moonen, 

Goldfarb (2004) traz ainda novas perspectivas para pensarmos os estudos sobre os 

ciganos, expandindo o leque de problemáticas, neste caso, referindo-se às questões 

sobre memória, já que é um dos objetivos da autora perceber como “os grupos ciganos 

fazem uso da memória para pensar e conceituar o seu tempo presente (de 

sedentarização) e o seu passado (de nomadismo)” (GOLDFARB, 2004, p. 37). Nesse 

sentido, é perceptível a preocupação da autora em estudar a situação atual dos grupos 

ciganos moradores de Sousa.  

Há ainda os trabalhos efetuados pela historiadora Inalva Bezerra Nery, em 

pesquisas também desenvolvidas na cidade de Sousa, tendo como foco a questão de 

politicas publicas educacionais, pontuando como se da os processos de inclusão e de 

                                                           
 

10
 Segundo a autora não foi possível fazer a investigação ampliando o leque de grupos e lugares na 

Paraíba, uma vez que a tentativa de fazer contatos com os grupos ciganos residentes nas cidades de 
Patos e Marizópolis, não foi possível devido à hostilidade entre estes e os grupos de Sousa (GOLDFARB, 
2004, p. 30).  
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exclusão escolar de ciganos. A autora é clara quando aponta a importância da educação 

quando se trata de questões de igualdade no Brasil, apontando que “A educação é a 

ponte que integra o cidadão a sociedade, é dever do Estado, portanto fazer cumprir as 

leis estabelecidas na educação a partir de uma reflexão sobre os currículos que se 

adéqua a realidade não só de negros e índios mais também dos ciganos” (NERY, 2011, 

p. 13). 

Os trabalhos sobre os ciganos na Paraíba são, em sua maioria, restritos a análises 

e contribuições efetivadas prioritariamente por sociólogos e antropólogos. Colocamo-

nos neste debate, partindo do pressuposto que, enquanto historiadores culturais 

poderemos investigar - tomando como ponto de partida as fontes existentes - como foi 

construída historicamente imagens e representações de ciganos na cidade de Campina 

Grande, travando diálogos também com a historiografia sobre ciganos, que tem crescido 

nos últimos anos
11

.  

Uma etnia que se encontra dispersa por todo o mundo, tendo passado em 

peregrinações12 por diferentes países e em diferentes contextos temporais: 

Pérsia, armênia, Ásia menor, Grécia, Romênia, Hungria, Boemia, [...] 

para um lado; Países-Baixos, Inglaterra e Escócia pra outro; França, 

Itália, Espanha e Portugal numa terceira direção. Finalmente, deste 

último país vieram para o Brasil nos séculos XVII e XVIII, sobretudo, 

para o Maranhão, o Ceará, a Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro. 

Espalharam-se posteriormente pelas outras capitanias. Estas se 

transformaram em províncias do império e estados da republica, por 

onde ainda em nossos dias eles rolam para cima e para baixo 

(BARROSO in MOTA, 2004, p. 211).  

                                                           
 

11
 Geraldo Pieroni em seu livro Vadios e Ciganos, Heréticos e Bruxas (2006), aborda o tema no período 

colonial, traçando um panorama do degredo dos ciganos para o Brasil e identificando alguns ciganos 
que permaneceram no Nordeste. Na dissertação de mestrado Cidades de Portas Fechadas: A 
Intolerância Contra os Ciganos na Organização Urbana na Primeira República (2007), a historiadora 
Isabel Cristina Borges expõe traços da trajetória dos ciganos em Minas Gerais nas últimas décadas do 
século XIX.  Já partindo para uma análise linguístico-cultural, Cristina da Costa Pereira, em Os Ciganos 
ainda estão na estrada (2009), ainda que metodologicamente a autora se aproxime dos pesquisadores 
que busquem a origem dos ciganos, típico das análises do século XIX, ela assinala que a etnia cigana tem 
estrutura linguística que é básica, o Romani e seus dialetos como o Caló, sendo, portanto, a 
característica linguístico-cultural que confirma sua etnicidade. 
12

 Ver: CHINA, José B. D’Oliveira. Os ciganos no Brasil. (Subsídios históricos, ethnographicos e 
lingüísticos). Imprensa Official do Estado. São Paulo, 1936. E também: TEIXEIRA, Rodrigo Correa. Ciganos 
no Brasil: Uma breve história. Belo Horizonte: Crisálida, 2009. 
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Gustavo Barroso (2004) demonstra preocupação de saber como os ciganos se 

originaram e como chegaram ao Brasil. Revela que há séculos os ciganos vagueiam 

pelo mundo, e que estas andanças foram momentos de perseguições também. Assinala 

características do governo de D. João V quando este proibiu os ciganos de praticarem 

sua cultura, logo após este governo, vieram as leis e os mandatos de degredos para as 

colônias portuguesas. Entre estes ciganos enviados para o Brasil temos a figura - 

bastante lembrada em textos sobre os ciganos no Brasil - do João de Torres, que teria 

sido o primeiro cigano a chegar ao Brasil juntamente com sua família. Nota-se a partir 

das leituras realizadas, que esta preocupação com a origem dos ciganos não é apenas 

deste autor. 

Grupos de ciganos já estiveram circulando em outros tempos, por Campina 

Grande - Paraíba, assim como em outras regiões circunvizinhas, sendo alvo de discursos 

diferenciados que contribuíram para a construção de representações acerca destes 

sujeitos. Por isso o nosso intuito de documentar uma possível história dos ciganos, 

atentando especialmente para as relações estabelecidas nesta cidade.  

Durante a pesquisa que estamos desenvolvendo, foi possível conhecer pessoas 

de etnia cigana
13

, que vivem em Campina Grande. Destas, a maior parte se diz de etnia 

Calon, mas também encontramos ciganos de etnia Kalderash. Não encontramos ainda 

outras pessoas desta etnia, que pertençam a outras divisões em que se encontram hoje 

no Brasil como Sinthi ou Roms. Portanto, até o momento, só nos é possível tecer 

afirmações acerca dos ciganos calon
14

, que são os personagens encontrados e 

representados nas páginas dos jornais da cidade. 

Há nos discursos institucionais, em Campina Grande, a produção de ideias de 

uma cidade moderna, ordeira e bem desenvolvida, o que contrasta com muitas 

experiências reais vivenciadas por seus habitantes, sobretudo os populares. Porém, são 

os habitantes das cidades que atribuem novos sentidos ao viver urbano.  E nesse sentido, 

                                                           
 

13
 Entre os grupos ciganos, no Brasil, temos: os Calon, os Sinti e os Roms. Da Peninsula Ibérica, vieram 

para o Brasil, os Calons, cujo dialeto falado é o caló ou calé, sendo que os ciganos pesquisados em 
Campina Grande, em sua maioria, falam o chibi, mais uma variação linguística do Romani (“língua 
cigana”). Ver: TEIXEIRA, Rodrigo Corrêa. Ciganos no Brasil. Uma breve história. Crisálida, Belo 
Horizonte,2ª ed. 2009.   
14

 Sobre isto, o que podemos afirmar até o momento é que os ciganos com os quais tivemos contato, de 
etnia kalderash não quiseram falar sobre suas vidas e práticas culturais. Lembremos que, pensar os 
ciganos enquanto uma etnia de cultura única é correr o risco de generalizar, já que são grupos 
diversificados e heterogêneos em suas práticas. 
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“como regra geral de uma história cultural urbana, cabe lembrar que todo esforço para 

desvelar representações passadas é urna leitura entre possíveis” (PESAVENTO, 1995, 

p. 287). Com a história cultural do urbano, podemos expandir nossa perspectiva de 

análise, tendo em vista as representações sociais que emergem nas sociabilidades 

cotidianas no passado. 

Os ciganos em Campina Grande já não vivem mais em acampamentos, não são 

nômades. Não lutam por políticas públicas nem programas sociais do governo para 

sobreviverem (diferente do que acontece em Sousa), em sua maioria, são pessoas que 

tem estabilidade profissional, estudam e mantem residências fixas em bairros da cidade. 

Mas as nossas análises não se propõem a averiguar as condições de vida dos ciganos na 

contemporaneidade, mesmo entendendo que a história seja prática social que “trata de 

fatos que despertam fortes ecos na atualidade” (LANGUE, 2006, p. 23).  

A nossa preocupação, para esta pesquisa, é pontuar como foram criadas imagens 

sobre os ciganos, no passado. Imagens estas que contribuem para discursos 

preconceituosos a respeito dos ciganos nesta cidade, em dias atuais. Imagens criadas em 

torno de mitos e lendas, muitas vezes atreladas às ficções e histórias literárias que 

narraram formas de ser cigano. A aparência física remete à beleza ou às vezes à sujeira, 

tanto no que se refere à mulher cigana quanto ao homem cigano, estendendo também às 

crianças. Nos relatos orais de não ciganos, temos algumas indicações de imagens 

representadas nas falas dos colaboradores, sobre os ciganos que circularam por 

Campina Grande.  

As lembranças sensíveis de não ciganos giram – entre outras imagens - em torno 

da beleza feminina e masculina com referências aos aspectos físicos, às festas alegres e 

às vestimentas coloridas como podemos perceber a partir do relato de um de nossos 

colaboradores: “Eu conheci todos cinco, era uns ciganão alto moreno... tipão tinha uns 

mais baixinho magrinho (...) (MOTTA, 2011). Já um outro colaborador lembra que as 

mulheres “vestiam uns vestidão né, lindas, lindas mulher,  num sei quantas tinham... não 

sei quantas não (...) aí os ciganos faziam festa lá... eu escutava tocar violão (MORAIS, 

2011).  

A partir destas experiências individuais e narradas, podemos observar 

representações dos ciganos baseadas em relações que foram estabelecidas em momentos 

de aproximação. Narrativas banhadas de uma sensibilidade que demonstram 

sentimentos de curiosidade e de encantamento. Estas sensações podem ser 

historicizadas, logo, “os homens aprendem a sentir e a pensar, ou seja, a traduzir o 
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mundo em razões e sentimentos através da sua inserção no mundo social 

(PESAVENTO, 2007, p 14)”. O trabalho com os relatos orais de memória nos 

proporcionam pensar que as palavras têm marcas de historicidade
15

 e que as 

sensibilidades materializadas nelas “podem ser nomeadas como evidencias do sensível, 

da experiência sensível de viver” (FLECK, 2006, p. 219).  

Nos jornais
16

, as imagens referem-se à precariedade de vida que os ciganos 

teriam, ao acamparem na cidade; eram com frequência, tidos como pessoas violentas e 

que não mereciam confiança por parte da sociedade campinense. Atrelados a isso, 

seguem outras imagens como as que os apontaram como ladrões, ludibriadores e 

perturbadores da ordem local. Este tipo de imagem, se tornou cena comum em várias 

cidades brasileiras, inclusive, como aponta Rodrigo Teixeira, ressaltando que eles 

foram: “Infantilizados e apontados como vagabundos e bárbaros, os nômades enquanto 

forasteiros eram potencialmente depredadores e desestabilizadores da ordem publica” 

(TEIXEIRA, 2009, p. 117).  

Os ciganos que passaram por Campina Grande foram alvos de inúmeros 

discursos. Em momentos mais intensos de suas vivencias na cidade (como na década de 

1980) eles foram adjetivados de maneiras estereotipadas pelos jornais da época 

estudada, sendo alvos de um jornalismo quase novelísticos. Estes jornais levavam aos 

leitores as cenas cotidianas dos populares e, no caso dos ciganos, contando-as como um 

caso a ser acompanhado diariamente.  

Historicamente, os ciganos foram representados numa multiplicidade de formas 

e percebemos em outros estudos realizados no Brasil. Estudos que relatam histórias de 

ciganos nas cidades, as perseguições e as formas de tratamento diferenciado, sobretudo, 

por parte das elites locais, foram práticas comuns no Brasil em momentos históricos 

diferenciados.  

Importante para nós é perceber que “o passado encerra uma experiência singular 

de percepção e representação do mundo, mas os registros que ficaram, e que é preciso 

saber ler, nos permitem ir além da lacuna, do vazio, do silêncio” (PESAVENTO, 2007, 

                                                           
 

15
 FLECK, Eliane Cristina Deckmann. Cartografia da sensibilidade: a arte de viver no campo do outro 

(Brasil, séculos XVI e XVII). In: ERTZOGUE, Marina Haizenreder. & PARENTE, Temis Gomes. (Orgs.) 
História e sensibilidade. Brasília: Paralelo 15, 2006. 
16

 Entre os jornais pesquisados para este artigo, escolhemos as matérias escritas nestes: Diário da 
Borborema, 23 de outubro de 1989; Jornal da Paraíba, 26 de outubro de 1989; 3 de dezembro de 1994 e 
13 de junho de 1972. 
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p. 21). E nesse sentido é que estamos tentando montar estes trajetos, pensando como os 

ciganos usaram a cidade, transformaram espaços urbanos, se socializaram com os 

demais membros dos grupos e com a sociedade não cigana. Entendemos que estas 

trajetórias de vidas, quando historicizadas, possam contribuir na desconstrução de certos 

preconceitos existentes por falta de conhecimento. 
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JUVENTUDE: PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 
 

Glauber Paiva da Silva (UEPB)1 

Leandro Neves Diniz (UEPB)2 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir sobre  juventude no contexto da 

educação na contemporaneidade a partir de relatos de experiência com jovens do 

ensino médio. Esta proposta faz parte das ações do projeto de extensão 

intitulado Juventude, Cidadania e Diversidade Cultural no Cenário Contemporâneo: 

Educação e Direitos Humanos, cuja   proposta girava em torno das problemáticas 

pelas quais os jovens contemporâneos se veem envoltos, tais como violência escolar, 

gravidez na adolescência, profissões, cidadania entre outros, visando discutir estas 

temáticas no seu meio escolar. Trabalhamos a partir dos pressupostos de ARIÈS (1981) 

DAYRELL (2007) e DAMASCENO (2006). Utilizamos questionários realizados com 

alunos do 3° ano do ensino médio da Escola E. E. F. M. Sólon de Lucena em Campina 

Grande - PB. Consideramos que no contexto escolar é importante discutir as questões 

em torno destas problemáticas tendo em vista a ausência de maior conhecimento dos 

alunos com relação aos temas abordados, por fim, nossa expectativa é que haja 

mudanças com relação às concepções dessas temáticas com os jovens, já que é 

necessário que eles entendam e discutam esses percalços que farão parte cedo ou tarde 

da sua vida. Enfim, as discussões tendem a leva-los a refletir e a escolherem melhor as 

suas decisões para seu o futuro. 

 

Palavras-chave: Contemporaneidade. Juventude. Problemas sociais. 

 

INTRODUÇÃO: 

Esse artigo intitulado, Juventude: Perspectivas e desafios na educação 

contemporânea, trás consigo uma discussão voltada à juventude e suas várias 

identidades, como também a necessidade de expor e debater pontos relevantes de 

                                                           
 

1
 Aluno do Curso de História da Universidade Estadual da Paraíba. Pesquisador do Projeto de Extensão 

Juventude, Cidadania e Diversidade Cultural no Cenário Contemporâneo: Educação e Direitos Humanos. 
E-mail: Glauber_xereta@hotmail.com Endereço para acessar este CV: 
http://lattes.cnpq.br/5047308614809382 
2
 Aluno do Curso de História da Universidade Estadual da Paraíba. Pesquisador do Projeto de Extensão 

Juventude, Cidadania e Diversidade Cultural no Cenário Contemporâneo: Educação e Direitos Humanos. 
E-mail: leandro_ndiniz@hotmail.com Endereço para acessar este CV: 
http://lattes.cnpq.br/3748302814199647 



 

  706 

 

anseios, dúvidas e necessidades da juventude na sociedade globalizada atual e sua 

multiplicidade cultural.  

Em escolas é comum observarmos separações entre os próprios alunos, 

multifacetadas em tribos urbanas ou grupos de afinidades, estes espaços são essenciais 

para constituir a alteridade entre os seus diferentes, aproximando este âmbito da 

realidade social. O convívio mutuo dessas tribos urbanas em um ambiente único e 

fechado como nas escolas, dão mostra a juventude de como o mundo se estende a 

respeito, de múltiplas diferenças e identidades.  

A juventude será um dia a população adulta do nosso país e a necessidade de 

estudarmos como eles pensam ou o que as escolas têm passado de pontos importantes 

para o jovem é imprescindível. Temas como sexo, drogas, bullying e mercado de 

trabalho são corriqueiros na vida deles, e observar a visão sobre estes assuntos comum a 

vivencia dos próprios jovens é fundamental. 

A partir de diversos temas como estes, recorrentes em uma juventude de 

diferenças na escola buscaremos compreender o discurso da vivencia dos próprios, além 

de instruí-los para partilhar dessas experiências propostas pelos temas selecionados. 

Fazendo um percurso historiográfico, traçaremos uma linearidade do surgimento 

da categoria de jovem seguindo os estudos de Ariès (1981), onde ele apresenta o 

surgimento no século XV, passando por Rousseau, onde sua teoria se consolida no 

século XIX, chegando aos contemporâneos como Pais (1993), Melucci (1997) e outros 

especialistas em analisar a juventude e suas perspectivas. 

A metodologia utilizada até o momento busca analisar essa juventude e suas 

preferências, a partir dos relatos dos próprios alunos que foram sujeitos da pesquisa, em 

um lócus escolar. Nossa proposta foi observar o seu jeito de viver e suas preferências a 

partir de questionários utilizados na turma e logo após analisados. Dessa forma 

podemos em curto período perceber as várias misturas que uma sala de aula pode ter, e 

as diferenças latentes entre pessoas que moram até mesmo nas mesmas cidades. 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA: 

Neste artigo trabalharemos com a juventude a partir da visão de mundo deles 

sobre determinados problemas sócias, no entanto inicialmente deveremos aprofundar a 

discussão sobre esta categoria e assim partiremos do conceito de juventude proposto por 

Philippe Ariès. Segundo o autor a juventude surge como categoria a partir do século 

XV, antes disso não havia uma diferenciação entre a fase da infância e a fase adulta, não 
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havendo uma divisão entre infância, adolescência e a fase adulta como conhecemos 

hoje. 

É nesse momento que Ariès aponta para a questão do ensino naquela época, por 

não ter uma organização educacional e não ser tão bem difundido entre todas as classes 

da sociedade europeia possibilitava uma forma de aprendizado aonde as crianças com 

idade de 6 a 8 anos iam para casas de outros onde se tornavam aprendizes, tal como o 

oficio de artesão. É a partir dos humanistas e religiosos do século XV que se difunde 

teoricamente e na prática a distinção das fases de infância, juventude e adulto. 

No século XIX temos a difusão dos conceitos apresentados na obra Emílio, de 

Rousseau, onde o autor teoriza a concepção moderna de adolescência, apresentando 

segundo ele, como uma fase turbulenta de paixões irracionais necessitando de uma 

vigilância e enclausuramento por parte dos adultos. (ROUSSEAU) 

Com o advento do século XX vemos surgir uma dualidade de vertentes, a 

primeira denominada geracional, cuja influencia estar ligada a sociologia funcionalista 

da década de 60, já a segunda vertente é conhecida como classista. 

A teoria geracional fundamenta-se em um conceito de geração social onde 

resulta em uma forma de continuidade e descontinuidade de valores intergeracionais, 

assim os jovens se tornam objeto de atenção quando ameaçam uma ruptura com a 

continuidade social, podemos exemplificar quando ocorrem manifestações lideradas 

pelos mesmos que nesse sentido seria uma ameaça para a sociedade ou quando os 

jovens estão envolvidos com drogas ou vícios em geral provocando uma ameaça para se 

próprio. 

Abordando o jovem no sentido de “problemas sociais” a vertente geracional 

aponta certa unidade acerca da categoria. Assim podemos conotar uma semelhança da 

visão de Rousseau, onde a juventude é classificada como uma fase turbulenta da vida, 

com a ruptura da continuidade social salientada na teoria geracional.  

Diferentemente dessa visão, a concepção classista considera a juventude a partir 

de sua diversidade. Ela tem como seu principal atributo constituir os jovens a partir de 

situações ou meios sociais diferentes, assim sintetizando ela, considera o jovem de 

acordo com a sua classe social, valorizando a sua realidade e o seu meio. A 

caracterização da diversidade da juventude ocorre dessa maneira pela apropriação das 

variadas culturas dos adultos. 

Desse modo abordaremos a realidade dos sujeitos da pesquisa, de acordo com 

essas duas teorias, pois assim não poderemos abrir mão dessa dualidade, pois não 
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podemos desconsiderar os jovens associados aos problemas sociais nem tão pouco 

atrelados a uma conjuntura de diversidade sócio-cultural, para visualizarmos melhor os 

nossos objetivos buscados. 

DISCUSSÃO: 

A pesquisa foi levantada através de questionários, que apontariam para um norte 

com base nos principais temas escolhido sobre juventude. Assim foram coletados dados 

relevantes sobre esses alunos, como também foram perguntados sobre suas escolhas a 

respeito de alguns temas. O propósito desses questionários seria saber as principais 

necessidades da turma. 

A analise da pesquisa ocorreu com a turma de 3°Ano do ensino médio da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sólon de Lucena. Dessa forma podemos 

observar como esses alunos pensam e quais suas escolhas para diversos temas 

decorridos sobre a juventude. E a partir dessa analise dos questionários chegamos ao 

resultado desse artigo; assim vejamos o perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Idade 

 

Etnia 
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Religião: 

 

Os alunos do terceiro ano também responderam sobre as cidades que moravam e 

foram perguntados se já trabalham. Entre suas respostas ficou evidenciado que a 

maioria é proeminente da cidade onde a escola é localizada, assim 25 responderam que 

são de Campina Grande, e apenas 6 deles responderam que moram em outra cidade, 

mas precisamente na cidade de Lagoa Seca.  
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Sobre eles trabalharem a grande parte relatou que não (25 alunos), já uma 

minoria disse que trabalhavam (6 Alunos). O trabalho no ultimo ano do ensino médio 

pode ocasionar problemas graves para esses estudantes que anseiam pelo acesso aos 

cursos superiores, pois a carga horária de estudos diminui, e como todos sabem estar 

capacitado para fazer as provas de ingresso na universidade, é essencial para alcançar 

esse objetivo. 

Perguntas de cunho mais pessoal também foram feitas aos alunos concluintes do 

ensino médio, assim perguntados sobre os seus tipos de lazer em seus dia-a-dia, A. S. 

M. de 17 anos respondeu da seguinte maneira: “Sair com os amigos, lanchar, festas, 

cinemas, etc.”. A grande parte dos alunos tenderam a responder de forma similar, 

deixando evidente que a maioria dos jovens preferem sair acompanhado pelos amigos, e 

que festas e cinemas são as principais fontes de diversão.  

Em relação a juventude e como eles próprios se veem foram feitas quatro 

perguntas. Dessa forma todos responderam perguntas como: o que é ser jovem; como 

veem o jovem atualmente, qual a importância do jovem para a sociedade e quais os 

problemas vistos com mais frequência na nossa juventude. 

 Sobre o que é ser jovem, três respostas chamaram grande atenção. L. M. de 18 

anos disse: “É aproveitar a vida de modo correto”. Seguindo um pensamento diferente, 

B. G. V. de 18 anos respondeu: “É fazer tudo sem pensar em consequências”.  Com 

outra concepção, A. S. M. comentou: “É um processo de amadurecimento para a vida 

adulta”. Após analisar essas respostas, podemos observar como os nossos jovens 

pensam de várias formas sobre eles mesmos. Enquanto um diz que aproveitar a vida de 

maneira correta é necessário, outro relata que esse é o momento de curtir sem pensar no 

que as suas atitudes podem ocasionar, e por fim outro ainda pensa que esse é o 

momento certo de amadurecer para a vida adulta. A diversidade de pensamentos que os 

jovens têm sobre si mesmo é evidente, alguns para o amadurecimento e outros para a 

irresponsabilidade.   

Como eles veem o jovem atualmente, foi respondido da seguinte maneira por D. 

M. L. S. de 17 anos: “Despreocupado com a vida e com o futuro”. Seguindo pela 

mesma linha, K. K. S. O. de 17 anos comentou: “Sem responsabilidades”. Fazendo uma 

ligação destas respostas, podemos enxergar nos jovens uma dificuldade com relação ao 

mundo do mercado de trabalho que está aberto a grandes oportunidades para uma 

mudança de vida e expectativas de uma vida agradável, podendo ser uma possibilidade 

de superar toda esse ostracismo, no entanto, sem o interesse devido às oportunidades 
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passam e com ela os sonhos uma vez desejados, assim a necessidade dos jovens 

despertarem-se para a realidade de desafios é essencial para uma boa formação, e 

futuramente um bom emprego. 

A terceira pergunta sobre juventude foi formulada visando à importância do 

jovem para a sociedade, nessa perspectiva S. T. G. S. de 17 anos falou: “O jovem é o 

espelho pelo qual a sociedade vai se transformar”. Já L. M. de 18 anos, disse: “Somos 

nos que devemos mostra o exemplo, e exercer nossos direitos.” A juventude é sem 

duvida importantíssima para a sociedade, além de ser a próxima geração adulta eles 

podem sim transformar certos pontos da sociedade. Começar desde a juventude com 

pensamentos de mudança, e exercer seus diretos, como por exemplo, na hora de uma 

eleição para lideres governamentais, é sem dúvida fundamental.  

Quais os problemas mais frequentes dos jovens em nossa sociedade foi a ultima 

questão levantada sobre juventude. Assim E. A. S. B. de 17 anos respondeu: “A 

mortalidade, drogas, crime, abandono e indecisão e isso tudo levando ao “medo” de 

crescer”. Além desses ditos vários outros foram citados como: álcool, má influencia, 

promiscuidade, sedentarismo, gravidez indesejada, etc. Enfim podemos perceber que 

existem várias dificuldades e eles são conscientes disso. Cabe aos mesmos agora, 

tentarem se desvincular desses problemas presentes na nossa sociedade, e focarem suas 

atenções em outras atividades mais proveitosas e que gerem oportunidades para um 

futuro melhor.  

A colaboração dos alunos também focou em pontos corriqueiros da vida dos 

jovens como, se eles têm acesso à internet, quais os estilos musicais que mais faziam o 

seu perfil, e se já tinham presenciado discriminação. Ao analisarmos os questionários 

podemos perceber que praticamente toda a turma tem acesso a internet e as redes sociais 

(30 alunos) e apenas 1 aluno não partilhava do mundo virtual. Já o perfil musical que 

mais se assemelham com eles é o rock, todavia vários outros gostos musicais foram 

relatados nos questionários, como: Gospel, MPB, Internacionais, Sertanejo, Forró, Pop, 

eletrônico, samba, pagode, axé, funk, e Reggae.  

Em relação a eles terem presenciado discriminação, 24 alunos respondeu que 

sim e outros 6 que nunca tinham visto. Nos casos relatados a maioria diz ter presenciado 

cenas de discriminação contra homossexuais, contra negros e contra pessoas de baixas 

condições financeiras. Nos seus discursos eles são contra o preconceito e relatam que as 

pessoas que assim o fazem, não sabem respeitar o próximo nem a diversidade existente 

em uma sociedade.   
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No final perguntamos quais temas mais os chamavam atenção, e quais eles 

tinham mais interesses para que fossem discutidos e trabalhados nas escolas. Assim os 

temas sugeridos foram: Violência na escola (Bullying), Cidadania, Direitos Humanos e 

respeito, Gravidez na Juventude, Profissões, e Todas as opções sugeridas. 

   

Dessa forma, com a escolha deles podemos observar as suas 

necessidades em temáticas não abordadas em sala de aula. Com isso 

podemos verificar o que a escola vem fazendo para atender as expectativas ou 

não, desses jovens ao quais aplicamos os questionários. 

RESULTADOS: 

Através das respostas dos questionários conseguimos observar as necessidades 

mais frequentes do nosso grupo de jovens, sujeitos da pesquisa, se tratando de uma 

parcela rica em diversidades sócio-culturais encontramos vários pontos de vista acerca 

do que se foi abordado. 

Pelo que podemos observar em uma parcela dos questionários analisados, muitos 

dos jovens ainda se prendem a observa-los em um estado de descrédito diante da 

sociedade. Muito disso é ocasionado pela falta de políticas públicas que possibilite uma 

melhor inserção deles na sociedade, onde consigam estimular, movimentar e que 

retirem eles de forma ativa desse estado de estagnação recorrente. Esta visão vem da 

teoria geracional bastante comum na vida dos jovens, sentida a partir de comentários e 
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opiniões que atribuam os jovens aos problemas sociais ou em um estado de risco para a 

harmonia da sociedade. 

Um meio de superar esses problemas enfrentados cotidianamente pelos jovens 

seria através dos grupos culturais, tal como grupos de danças, religiosos, esportivos, 

folclóricos, escolares, onde esses ambitos possibilitaria uma participação ativa desses 

jovens, saindo da rotina e consequentemente construindo uma identidade positiva, 

afastando-os das drogas, criminalidades e demais problemas típicos da idade.  

Seguindo pela outra vertente observada na analise dos questionários onde os 

jovens tem uma visão melhor quanto à vida e o futuro, podemos perceber que apesar da 

sua esperança de um futuro melhor eles ainda passam por problemas e necessidades que 

todos os outros jovens passam, necessitando assim também de uma atenção do poder 

público, principalmente nas escolas que são os lugares de maior frequência 

cotidianamente para a sua formação dos conhecimentos. 

Esta visão aproxima-se mais da vertente classista, onde considera-se o jovem a 

partir dos meios sociais diferentes, não seguindo por uma unidade e sim por uma 

diversidade da juventude. 

A partir disso o artigo tentou mostrar como a juventude estar envolvida nesse 

meio de questionamentos e também como a escola deixa lacunas no trabalho de 

orientação em relação às problemáticas bastante comuns aos jovens e suas incertezas ao 

futuro; um exemplo seria na escolha futura da sua profissão ou carreira acadêmica que 

venha a perfazer. 
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RESUMO: Este trabalho é fruto de um esforço inicial de pesquisa, financiada pelo 

PIBIC/ CNPq, sobre a percepção da população da cidade de Campina Grande-PB 

acerca do embate e da busca de soluções alternativas para a problemática da violência 

urbana, tendo em vista que o crescimento das cidades consideradas de porte médio vem 

intensificando diversos problemas. Nesse sentido, o nosso objetivo é fazer algumas 

reflexões acerca dessas questões. Diante do cenário apresentado, temos percebido que 

o crescimento dos municípios médios, como é o caso de Campina Grande, vem 

ocorrendo nos últimos anos um forte investimento no setor de imóveis através da 

construção de condomínios privados, sejam eles horizontais ou verticais. Por outro 

lado, a adesão a um estilo de vida em condomínios privados, principalmente por parte 

das camadas médias, tem servido como forma alternativa para a questão relativa ao 

problema da segurança pública, já que se considera que casas e edifícios fora dos 

condomínios fechados e sem o aparato da segurança particular e o uso de 

equipamentos de proteção, como cercas elétricas, câmeras e portões eletrônicos estão 

mais vulneráveis e suscetíveis a assaltos, sequestros etc. Assim, tais estratégias de 

proteção contra a violência urbana mostram que a adoção de um estilo de vida em 

“enclaves fortificados” pelas classes mais favorecidas, conduz a uma espécie de 

“desresponsabilização” do Estado, já que a adesão a esses estabelecimentos de 

moradia privados são formas “individualistas” que visam a proteção dos indivíduos 

que residem em espaços privados e frequentam espaços semi-públicos (por exemplo, 

shopping centers). No outro extremo, o espaço público (ruas e praças) é visto como 

espaço onde o perigo é constante, sendo assim, rejeitados por alguns indivíduos para a 

sociabilidade e a convivência cotidiana. Dessa forma, a pesquisa em questão está 

pautada em uma metodologia quali-quantitativa, visando a identificação de 

condomínios privados em alguns bairros da cidade campinense, a realização de 

entrevistas com alguns moradores desses condomínios, buscando apreender as 

estratégias de proteção adotados por eles através das formas de residência e das 
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práticas de lazer. Analisaremos, assim, as formas de (re) significação do espaço urbano 

da cidade de Campina Grande durante o período de 2004 a 2013. 

 

Palavras-chave: percepção, soluções, violência urbana, condomínios privados. 

 

INTRODUÇÃO 

A população brasileira, nas últimas décadas, cresceu consideravelmente em 

termos de números de habitantes, de acordo com o IBGE. Segundo este instituto, até 

meados de 1960 a população se concentrava na zona rural, chegando em 2013 à 

ocupação de 84% de habitantes vivendo nas cidades concomitantemente com o processo 

de urbanização (SILVA, 2013). Pensemos esse crescimento populacional residindo em 

cidades não apenas em termos de números, mas em processos culturais historicamente 

construídos pelos atores sociais.  

Um primeiro ponto que podemos destacar é que, em meio a esse crescimento do 

número de pessoas residindo em cidades, “esse novo” estilo de vida trouxe, sem sombra 

de dúvidas, diversos desafios a serem enfrentados e que nos ajudam a refletir sobre o 

modo pelo qual esse espaço se configura ao longo do tempo. O cenário demográfico no 

qual as cidades brasileiras se apresentam, têm apontado para a necessidade de se olhar 

atentamente para as questões de moradia e segurança pública. 

No tocante a questão da moradia, grande parcela da população brasileira que 

reside nas cidades do país ainda carece de habitações próprias, e quando as tem, muitas 

vezes está em condições precárias, tais como infraestrutura inadequada, sem água 

encanada, rede de esgoto, pavimentação, segurança, espaços para lazer etc. A título de 

exemplo, a cidade de Campina Grande- PB (lócus da nossa pesquisa) possuía no ano de 

2010, hoje cerca de 385.215 habitantes, dos quais cerca de 26, 2% residiam em 

domicílios com saneamento semi-adequado e 2,4 % em domicílios com saneamento 

inadequados. Isso mostra que apesar de muitos indivíduos, cerca de 71,1 %, vivem em 

condições adequadas de saneamento básico, muitos moradores ainda não são atendidos 

pelas políticas públicas desse tipo. (IBGE, 2010) 

No outro extremo, a segurança pública é evidenciada pelas altas taxas de 

violência e criminalidade que vem se configurando e ganhando forma na 

contemporaneidade. Na sua forma expressiva do homicídio, Silva (2013) nos lembra 

que 
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as taxas nacionais de homicídios são de 26.2 pessoas assassinadas por 

ano para cada grupo de cem mil habitantes. A título comparativo, os 

Estados Unidos, onde existem mais de 270 milhões de armas em mãos 

privadas, ostentam taxas de 2,5 casos por grupos de cem mil 

habitantes. No Brasil são 15 milhões de armas em mãos privadas. 

Nesse sentido, percebemos que essa relação entre moradia e violência na 

sociedade brasileira se apresenta como um campo de análise bastante frutífero. Desse 

modo, apresentaremos algumas reflexões iniciais de um projeto de pesquisa financiado 

pelo PIBIC/CNPq sobre o modo pelo qual as percepções da violência urbana por parte 

de indivíduos que escolhem adotar um novo estilo de vida em condomínios privados 

como estratégia de proteção contra a violência ajudam a (re) configurar e (re) significar 

o espaço urbano da cidade de Campina Grande-PB, tendo como recorte temporal o 

período de 2004 e 2013. 

PERCEPÇÕES DA VIOLÊNCIA URBANA E (RE) SIGNIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO 

Tereza Caldeira (2003) em estudo sobre as cidades de muros, tomando como 

lócus a cidade de São Paulo considera que a combinação entre a violência e medo, 

juntamente com processos de mudança social produzem novas formas de segregar o 

espaço, de modo que distintos grupos sociais, tais como as classes mais altas com poder 

de influência política usam das percepções que têm da violência expressas/reveladas 

através dos crimes e o medo que está associado a isso, como justificativa do uso de 

aparatos protetores, mas que ao mesmo tempo produzem uma violência que se desejava 

evitar, qual seja, uma violência que se revela através da segregação social, que separa os 

que estão nos domínios dos condomínios, que se consideram “gente de bem”, dos que 

estão no espaço além dos muros dos enclaves fortificados, por sua vez vistos de maneira 

estigmatizada, como fontes de medo e de perigo, e que por tais razões devem ser 

evitados. 

Diante desse cenário, pensar as percepções da violência dos moradores de 

condomínios (horizontais e verticais) privados de Campina Grande é refletir sobre o 

modo pelo qual os indivíduos conceituam e percebem esse fenômeno, e 

consequentemente ajudam a promover formas de (re) ocupar e (re) significar o espaço 

urbano campinense.  Nesse sentido, é preciso que estejamos atentos para mergulhar nas 

teorias acerca da relação entre percepção e (re) significação do espaço urbano. 
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Martuccelli (1999) ao refletir a violência na condição moderna aponta para os 

diferentes significados desta na vida contemporânea (p.157). Se durante um tempo da 

história a violência esteve relacionada à obtenção de reformas na sociedade, e também 

às transformações dos regimes políticos, essa representação “positiva” da violência 

enfatizada por seu caráter político, progressivamente essa representação vai se 

fragmentando. O autor aponta que esse enfraquecimento político da violência vai se 

reconfigurando, e vai ganhando espaço a ênfase de sua espetacularização, ao mesmo 

tempo em que os indivíduos diante de diversas situações de violência se sentem cada 

vez mais expostos aos novos perigos advindos da própria realização da modernidade (p. 

160).  Tal condição está relacionada a um aumento do sentimento de insegurança, cujas 

causas são múltiplas. 

Outro estudo mostra que a sensação de insegurança presente na 

contemporaneidade se dá pela percepção a uma tendência do crescimento dos números 

de crimes. Entretanto, essa tendência reflete outra coisa, uma “maior inclinação dos 

cidadãos em denunciar os crimes de que foram vítimas” (ADORNO, 1998, p. 29). 

Por isso quando se constata nas várias análises realizadas pelo Mapa da 

Violência entre os anos de 2004 e 2010, que “Campina Grande teve um crescimento no 

número de homicídios da ordem de 47 %, saltando da 454ª posição para a 181 ª 

posição entre as cidades mais violentas do país” (SILVA, 2013). Mas é preciso levar 

em conta que a relativa estabilidade da taxa nacional é de 26 casos por grupo de 100 mil 

habitantes, enquanto que na cidade campinense atingiu 48,1 casos por 100 mil 

habitantes e se revela um dado preocupante, mas se faz necessário também pensar que 

este aumento do número de casos de homicídios na referida cidade tem relação com as 

dinâmicas das transformações urbanas ocorridas nas últimas décadas no Brasil, 

inclusive com a expansão de novas formas de crime organizado, circulação de armas, 

drogas, disputas interpessoais etc. (os casos de homicídios são obrigatoriamente 

catalogados, pois o morto tem que ser levado para que seja feito autopsia no IML). 

Ao pensarmos o fenômeno da violência como sendo um dos grandes desafios a 

ser enfrentado pela sociedade brasileira, sobretudo pela população de Campina Grande, 

precisamos nos esforçar para entender sua relação com outra categoria importante para 

o nosso estudo: o medo. 

De acordo com Bauman (2008) a difusão e (re) produção da sensação do medo e 

do sentimento de insegurança se relacionam com os altos índices de criminalidade que 

são divulgados cotidianamente e espetacularizados pelas diversas mídias de 
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comunicação. Uma delas, a mídia policialesca, procura através de seus veículos 

divulgar histórias relativas a crimes, que ganha destaque no cotidiano dos indivíduos 

(CORRÊA). 

Olha, um pedreiro, ele foi perseguido. Ele foi espancado e morto no 

bairro das Malvinas, em Campina Grande. Testemunhas disseram que 

ele bebia tava dando uma ‘beiçada no goró’. E discutiu com amigos, 

certo, por causa de um telefone celular. Falar que o aparelho não vale 

nem ‘cem conto’. Por que o ‘caba’ discutir por causa de um telefone? 

Pode valer o que for a vida tem mais valor [...] (Correio Verdade, 

2013). 

 Essa espetacularização da violência e do medo reproduzido através do 

discurso do apresentador do programa Correio Verdade
3
, Samuca Duarte, e o modo pelo 

qual ele usa termos típicos da região paraibana, como por exemplo, beiçada no goró 

(ingerindo bebida alcoólica), cem conto (cem reais), juntamente com a ênfase sobre o 

modo pelo qual a vítima foi perseguida, espancada e morta por seus algozes por causa 

de um celular, segundo as testemunhas, nos ajudam a refletir sobre aquilo que Bauman 

(2008) denomina de indústria do medo, que se constitui como um poder difuso que 

proclama, através de suas fontes e mecanismos, seus discursos
4
, impondo-se como a 

verdadeira face da realidade, em que os indivíduos captam e introjetam, em certo 

sentido, suas mensagens. E sua eficácia se constitui um poder simbólico aos moldes de 

Bourdieu (1999) 

[...] como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e 

de fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo, 

portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força. 

Assim, a partir da análise do (s) discurso (s) jornalístico (s) sobre violência e que 

ajuda a promover o medo social, compartilhamos com Corrêa (2008) ao conjugar as 

narrativas jornalísticas sobre a incidência de crimes na sociedade brasileira a uma 

construção do medo no imaginário social, pensado como o modo pelo qual os 

                                                           
 

3
 O Programa Correio Verdade é apresentado de segunda a sábado, às 12 h 10 pelo apresentador 

Samuca Duarte, e transmitido pela TV Correio afiliada da Rede Record, e que exibe matérias de caráter 
policialesco, anunciando aspectos relativos à violência e criminalidade no território paraibano. 
4
 Ver também: FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso.  São Paulo, Loyola, 1996. 

http://www.eca.usp.br/nucleos/Ciencias.Linguagem/Foucault_ordemdodiscurso.pdf
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indivíduos narram à noção de medo, na medida em que procura atribuir sentido (s) a 

determinados processos (p.21). 

Diante de tais argumentos, o modo pelo qual os indivíduos percebem a 

violência, as visões e os discursos que são produzidos acerca de tal fenômeno, e ainda, 

as difusões desses elementos em torno da violência no espaço urbano contribuem para 

que novas formas de ocupação do espaço urbano sejam efetivadas. Desse modo, como 

exposto em linhas anteriores, o espaço urbano, pensado como o lugar das práticas 

sociais e das relações que os indivíduos estabelecem entre si nos mais variados grupos, 

nos ajudam a pensar as relações de proximidades e de distanciamentos. 

Pensando nisso, o modo pelo qual os diversos grupos percebem, praticam 

(CERTEAU, 1998) e representam o espaço urbano, estará configurado de maneira 

diversa para e por esses grupos. Por isso é possível constatar através das práticas 

sociais, que alguns grupos frequentam determinados espaços da cidade em detrimento 

de outros. 

Um exemplo dessa relação diz respeito à prática do espaço público pelos 

indivíduos. DaMatta (1991) salienta que o espaço da rua é o lugar do movimento e em 

está em constante mudança. O espaço público é aquele que é administrado pelo poder 

estatal, e que em tese deveria ser seguro, quando pensamos em termos de segurança, no 

qual o Estado deveria garantir a segurança de seus frequentadores, praças e demais 

espaços públicos. 

Assim, os segmentos privilegiados tem preferido frequentar espaços controlados, 

que deem a sensação de segurança e alento. Abandonando o espaço público aos pobres, 

identificados como pertencentes ao universo da rua, do abandono, do perigo e da 

criminalidade. Já que 

A ocupação dos espaços públicos pelas classes subalternas produz 

fantasias de pânico do ‘caos social’, que se ancora nas matrizes 

constitutivas da nossa formação ideológica (BATISTA, 2003, apud 

CORRÊA, 2008). 

Ao rejeitar o espaço público e frequentar espaços controlados, ou seja, espaços 

privatizados, a cidade passa a ser pensada como fragmentada e condicionada a formas 

de (re) significação e de (re) ocupação por parte desses indivíduos que se sentem 

protegidos nos chamados “enclaves fortificados” que constituem em 
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[...] espaços privatizados, fechados e monitorados, destinados a 

residências, lazer, trabalho e consumo. Pode ser shopping centers, 

conjuntos comerciais e empresariais, ou condomínios residenciais. 

Eles atraem aqueles que temem a heterogeneidade social dos bairros 

urbanos mais antigos e preferem abandoná-los para os pobres, aos 

marginais, os sem-teto. Por serem espaços fechados cujo acesso é 

controlado privadamente, ainda que tenham um uso coletivo e 

semipúblico, eles transformam profundamente o caráter que contradiz 

diretamente os ideais de heterogeneidade, acessibilidade e igualdade 

que ajudaram a organizar tanto o espaço público moderno quanto as 

modernas democracias (CALDEIRA, 2003). 

Pensando nessas questões, a denominação de enclaves fortificados apresentado 

pela autora nos ajuda a refletir sobre as (re) significações do espaço público em 

Campina Grande entre os anos de 2004 e 2013, principalmente no que diz respeito ao 

estilo de vida em condomínios residenciais privados como forma estratégica de 

proteção. 

CAMPINA GRANDE ENTRE MUROS 

 É chegada a hora de apresentarmos o cenário de Campina Grande sobre a 

existência de condomínios privados em seu território. Como aponta Silva (2013) a 

cidade de Campina Grande tem sido um “canteiro de obras nos últimos anos”, 

principalmente no que concerne ao investimento das construções de condomínios 

horizontais e verticais, sob a promessa de uma vida tranquila e segura, destinada às 

classes médias e altas, e que ajudam a promover novos desenhos do espaço urbano 

campinense. Vale salientar que alguns condomínios residenciais privados construídos e 

habitados na referida cidade, não se destinam apenas às classes mais abastadas. 

Pelo contrário, muitos, a exemplo do condomínio Dona Lindu, situado 

no bairro de Bodocongó ou o Residencial Cipresa, localizado no 

bairro Jardim Paulistano são destinados às famílias de baixa renda. 

Todavia, todos eles sejam de classe média ou dos segmentos de baixa 

renda, têm forte apelação para a questão do controle e da segurança: 

muros altos, cercas elétricas, portões eletrônicos, guaritas elevadas, 

vigilância 24 horas etc. (SILVA, 2013). 

Já que essa (s) estratégia (s) consiste (m) em um “cálculo das relações de força 

que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é 
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isolável de um ‘ambiente’” (CERTEAU,1998). E podermos dizer mais. O cálculo dessa 

relação entre moradia e segurança é possível porque não só um indivíduo, mas o grupo 

do qual faz parte faz uso de um poder legítimo (legitimado) para influenciar o modo 

pelo qual o espaço será (re) significado, transformado e praticado. Tendo em vista que 

os grupos dominantes campinenses utilizam dessas estratégias de proteção (e de 

distinção) sob o sentimento de domínio do espaço urbano, pois “[...] esses grupos 

sociais experimentam [...] um sentimento de estarem (e se sentirem) protegidos” 

(MARTUCCELLI, 1999) (grifo nosso). 

 Essas iniciativas acabam criando uma cidade de muros apontados por 

Tereza Caldeira (2003), em que muitas cidades são marcadas por muitas fortalezas, 

onde se constituem novas formas de sociabilidade, antes estabelecidas mais comumente 

fora dos muros, ou seja, nas calçadas, praças e demais espaços públicos. E nossa 

inquietação é compreender como essas questões estão sendo desenvolvidas na cidade de 

Campina Grande. 

 O papel da mídia também é importante para compreender essas questões, 

pois ela ajuda a promover a divulgação desses enclaves através de suas propagandas, 

que estimulam a visão de segurança, alento, proteção, práticas de lazer e etc. Ao mesmo 

tempo ela mostra através de seus veículos, os índices de criminalidade que contribuem 

para que se busquem formas alternativas de proteção em lugares fechados e controlados, 

como no caso, os condomínios residenciais privados. 

 Campina Grande, cenário de nossa pesquisa, atualmente possui 385.215 

mil habitantes povoando seu território, goza de uma economia industrial e um setor 

forte de serviços que a coloca no grupo dos municípios com maior PIB da região do 

Nordeste. Concomitantemente, temos percebido que houve um forte crescimento na 

construção civil, principalmente do setor de imóveis. Além disso, considerando que a 

cidade em questão é de porte médio, já que se situa entre 100 mil a 500 mil habitantes 

(IPEA), estas cidades foram as que mais cresceram nos últimos anos. Entretanto 

De acordo com dados do Censo Demográfico 2000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 849.378 domicílios 

particulares permanentes existentes na Paraíba, 159.082 não têm 

banheiro [...] esta realidade não é privilégio apenas do interior ou da 

zona rural, esta está presente em todas as mesorregiões e 

microrregiões do Estado (Jornal da Paraíba, 24 abr. 2008, apud 

QUEIROZ, 2008, p.14). 
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Vejam. Apesar de todo desenvolvimento e crescimento da Paraíba e, sobretudo 

de Campina Grande, muitos paraibanos não usufruem de condições mínimas de 

saneamento básico, infraestrutura adequada, fora outras questões como moradia, 

infraestrutura adequada, pavimentação, saúde, segurança pública e etc. 

Diante do cenário apresentado, quais são os impactos causados aqueles que não 

podem ou não têm acesso a condições mínimas de cidadania? E melhor dizendo, como 

os moradores das classes mais baixas são impactadas com as percepções da violência e 

(re) significação do espaço urbano em virtude das moradias em condomínios privados, 

que dificilmente terão acesso? 

Só para se ter uma ideia, o forte investimento de condomínios privados na 

cidade de Campina Grande se situa em bairros considerados nobres, como é o caso dos 

bairros da Prata, Mirante, Alto Branco e Catolé. 

Além disso, há quem tenha o desejo de morar e condições para pagar por uma 

residência ou lote em um condomínio horizontal localizado em áreas mais remotas da 

cidade, delimitando fronteiras no território urbano sob a propaganda do sossego e da 

tranquilidade, distante daqueles que não podem ter isso. Vale salientar também as 

moradias populares que foram (ou estão) se expandindo em bairros de baixa renda e 

periféricos, a exemplo do bairro de Bodocongó e Jardim Paulistano. 

Essas transformações que se apresentam no cenário urbano da cidade de 

Campina Grande mostram, em certo sentido, uma “desresponsabilização” por parte do 

Estado que deveria garantir a segurança dos indivíduos no espaço público, e em 

contrapartida essas estratégias de proteção são formas alternativas e “individualistas” de 

se proteger dos perigos que assolam a cidade. 

Mas essas estratégias de proteção contra a violência na cidade produz 

contraditoriamente uma sensação de se sentir seguro e ao mesmo tempo se manifesta 

através de uma violência simbólica
5
 em virtude da disciplina e do controle através dos 

aparatos de segurança (câmeras eletrônicas, guaritas, alarmes, seguranças particulares, 

cercas elétrica, muros altos etc.) que autossegregam os indivíduos e ajudam a fortalecer 

outras formas de violência, como a segregação social. 

                                                           
 

5
 Ver Bourdieu. 
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“RECORDAR HOJE É MEU TEMA” 
6
 

Recordando alguns contextos históricos de Campina Grande, analisando 

processos sociais/econômicos e políticos pelos quais a cidade passou, Queiroz (2008) 

afirma que 

Dentro desse espírito, as décadas de 1930 e 1940 assistiram a grandes 

transformações na paisagem urbana campinense, responsáveis pela 

instituição de novas formas de se viver nessa cidade, e de estar 

excluído também (p.16). 

Percebemos assim que no início do século XX, Campina Grande movida pelos 

ideais de Progresso, Modernidade e beleza
7
, mesmo que em moldes e processos 

históricos diferentes que promoveram transformações diversas e em tempos distintos, 

nos ajudam a pensar como os diversos olhares, principalmente das elites 

intelectualizadas juntamente com os poderes políticos contribuíram para modificar o 

espaço urbano campinense em diversas épocas da nossa história paraibana. 

Sejam nos olhares médicos, técnicos e higienistas, ou pela intervenção 

urbanística das cidades nordestinas realizadas por Nestor de Figueiredo na Paraíba, 

sobretudo no processo de urbanização campinense entre as décadas de 1930 e 1940
8
, 

contribuíram não só para organizar, ordenar e embelezar a cidade, mas ajudaram a 

expulsar e “limpar”, principalmente o centro de Campina Grande, alocando vários 

indivíduos para bairros periféricos da cidade. 

Em tempos mais contemporâneos, podemos analisar a construção do Viaduto de 

Campina Grande inaugurado em outubro de 2007 (QUEIROZ, 2008), que buscou 

legitimar “seus significados e discursos em torno, do que pela sua real necessidade” e 

contribuíram para escanteio do Damas da Noite, já que esse prostíbulo “enfeava” a 

cidade.  

                                                           
 

6
 Trecho da música Tropeiros da Borborema (1972) composta por Raimundo Asfora e Rosil Cavalcanti, e 

interpretada por Luiz Gonzaga. 
7
 Ver Queiroz, 2008. 

8
 Fábio Gutemberg Ramos B. de Sousa (2003) no texto Campina Grande: cartografias de uma reforma 

urbana no Nordeste do Brasil (1930- 1940) procura fazer uma análise da reforma urbana que ocorreu 
nesse recorte temporal na cidade campinense, no advento dos ideais de modernidade das cidades 
brasileiras sob a influência de países europeus. Tal análise aponta para os valores modernos que 
perpassavam nas mentes elitizadas e que consistiu em múltiplas tensões e diversas leituras para a sua 
institucionalização. 
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Nossos argumentos através desses fatos não é pensar em termos de causalidade, 

mas pensar em termos de como determinados empreendimentos, discursos, percepções, 

e ordenação do espaço urbano, quando privilegiam certos grupos em detrimento de 

outros condicionam a (auto) segregações do espaço e exclusão social. E isso nos causa 

inquietação e nos leva a buscar compreender como os indivíduos colocados embaixo da 

escala social são constantemente constrangidos e levados a apelar para a solidariedade 

pública, e, sobretudo, na imediatez do cotidiano, a mecanismos ‘subjetivos’ de 

solidariedade (vizinhança, família...) (MARTUCCELLI, p. 167). 

Por isso que, ao pensar nessa violência que é gerada sob a forma de segregação 

social partimos da perspectiva de Freund (1983) quando a define como estratégia 

utilizada por um indivíduo ou grupo conduzindo o “oponente” a agir (ou viver) contra 

sua vontade. 

METODOLOGIA 

Refletir sobre as percepções da violência por parte de moradores de condomínios 

privados em Campina Grande e a maneira pela qual esses indivíduos utilizam formas e 

estratégicas de proteção ajudando a (re) significar o espaço urbano nos desafia a buscar 

caminhos metodológicos que nos ajudem a refletir sobre essas questões. Ao 

questionarmos, problematizarmos essa relação entre moradia e segurança pública na 

referida cidade, nos coloca na posição de definirmos os procedimentos, planejamentos, 

reflexões teóricas para construirmos nosso objeto científico e que se faz necessário 

“romper com o senso comum” e com as visões cristalizadas e compartilhadas pelo senso 

comum que reside em toda parte (BOURDIEU, 1998, p. 34). 

Nesse sentido, na busca de compreendermos as especificidades das relações 

humanas sem cairmos no perigo das noções pré-construídas, nossa pesquisa será 

desenvolvida em um duplo método: quali-quantitativa. 

No tocante a abordagem qualitativa, ela nos ajuda a interpretar os significados e 

as intencionalidades inclusas nas ações dos indivíduos, e nos dá a possibilidade de 

configurar as práticas sociais, que ajuda a reordenar o espaço urbano praticado em 

Campina Grande, seja para as práticas de lazer, comercial, sociabilidades etc. 

No que diz respeito ao aspecto quantitativo, procuraremos realizar a coleta de 

dados a partir da identificação da quantidade de condomínios (verticais e horizontais), 

além de casas de conjuntos habitacionais que possam ser caracterizados como enclaves 

fortificados em onze bairros da cidade, ou seja: Catolé, Prata, Mirante, Bairro das 
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Nações, Alto Branco, Jardim Paulistano, Jeremias, Liberdade, Malvinas e Serrotão que 

abrangem as várias zonas da cidade (Norte; Sul; Leste e Oeste). E a partir de matérias 

publicitárias que são divulgadas na cidade em vários bairros. 

Realizaremos também, em outra etapa da pesquisa, entrevistas com cerca de 20 

moradores desses enclaves residentes nos bairros escolhidos, baseado em roteiros semi-

estruturados, de modo a compreender e apreender suas percepções no que diz respeito a 

segurança do espaço público e das várias formas de ocupação, como moradia e lazer, na 

cidade e das estratégias de proteção adotadas por eles. 

A coleta de dados estará relacionada a pesquisas em instituições que nos ajudem 

a compreender a lógica de como se dá o processo de ocupação do espaço urbano 

campinense. Assim pesquisaremos em sites de instituições como Prefeitura de Campina 

Grande, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que o estudo sobre as percepções da violência por parte de 

moradores de condomínios privados e o modo pelo qual a adoção a um estilo de vida 

em enclaves fortificados ajuda a (re) significar e (re) configurar o espaço urbano de 

Campina Grande constitui um trabalho relevante, na busca da identificação dos 

elementos que nos ajudam a compreender os comportamentos dos indivíduos e dos 

grupos dos quais fazem parte, em virtude da violência que tem se manifestado 

consideravelmente no espaço público da referida cidade. 

Além disso, ao nos debruçarmos sobre a busca de compreender o crescimento de 

moradias em condomínios privados em Campina Grande e os possíveis impactos da 

percepção da violência que ajudam a reconfigurar o espaço urbano campinense, bem 

como promove a exclusão de parcela da população menos favorecida ao acesso a esses 

empreendimentos, e aos estereótipos que lhes são atribuídos por circularem no espaço 

público. 
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HONESTAS E TRANSGRESSORAS: HISTÓRIAS DE MULHERES 

CAICOENSES DOS PROCESSOS CRIMES DE 1930. 

 

Gleice Linhares de Azevêdo
1
 

 

Resumo: O presente artigo visa problematizar como as mulheres consideradas de 

família viviam na cidade de Caicó em 1930. Estando submetidas ao controle da figura 

masculina, seja representada na figura paterna ou de algum irmão, as mulheres 

“honestas” naquele momento não podiam manifestar suas vontades, desejos, eram 

vistas como assexuadas e frágeis necessitando da proteção masculina. Em contraponto 

a estas mulheres, outras apresentavam comportamento contrário: eram consideradas 

transgressoras, emancipadas e sedutoras nos processos crimes analisados que 

fundamentam nosso trabalho.  Além disso, Mulheres desta índole naquele contexto, não 

se enquadravam nas práticas de comportamentos considerados ideais as mulheres de 

boa conduta ou de família. Assim, os processos crimes nos permite analisar as 

concepções e representações a cerca dos papéis do homem e da mulher na sociedade 

caicoense que contribuem na construção das normas sociais que ambas partes, 

principalmente a mulher deveria seguir. 

 

Palavras-Chaves: processos – crimes; Honestas; transgressoras;  

 

Abstract: This article intends to discuss how women considered family lived in the city 

of Caicó in 1930. Being subjected to the control of the male figure , is represented in the 

father figure or a brother , the " honest " at that time women could not express their 

wants, desires , were seen as asexual and fragile need of male protection. In contrast to 

these women had other conduct contrary : they were considered transgressive, 

emancipated and seductive crimes analyzed processes that underlie our work. Moreover 

, women of this kind in that context , did not fit the practices of behaviors considered 

ideal women of good character or family . Thus , the processes crimes allows us to 

analyze concepts and representations in the processes about the roles of men and 

women in society caicoense that contribute to the construction of social norms that both 

parties , especially the woman should follow . 

 

Key -Words: Processes - Crimes; Honest ; Transgressive ; 

 

INTRODUÇÃO 
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Em 1930 o Brasil vivia um momento de transformações
2
 e passava pela 

modernização, que já estava ocorrendo em outros países e refletia-se no Brasil em suas 

instâncias econômicas e sociais, mas de maneira desigual nas regiões brasileiras. Além 

disso, essas transformações que estavam operando no Brasil foram acompanhadas, 

também, por uma mudança nos costumes, que atingiu principalmente a família e, 

sobretudo as mulheres. Disto resultou novos padrões de comportamentos burgueses que 

deram início ao processo de moralização das condutas sociais dentro do núcleo familiar, 

já que era a família, que cuidava da moral e vigiava a honra de suas mulheres. 

 Assim, os valores morais que regiam os princípios da família patriarcal foram 

sendo discutidos pelo estado que passaria a cuidar das mulheres e moças consideradas 

honradas e, principalmente quando a mulher fosse deflorada. Neste sentido, muitos 

casos de defloramento eram levados à justiça naquela época, como mostra alguns 

processos crimes de 1930 da cidade de Caicó. Estes crimes aconteciam por sedução 

com a promessa de casamento a moça, enquanto outros processos eram abertos pela 

acusação de estupro, quando ocorria contra a vontade da mulher. Muitos desses 

processos, também, eram abertos como estratégia para conseguir casamento com o 

acusado. No entanto, às vezes a ofendida passava a ser a acusada pelo ofensor de ter 

sido seduzido e influenciado pelas conversas, atitudes e gestos da mulher que levaram o 

réu a cometer o crime. Em outros casos podemos perceber que a moça já tinha “má 

fama” na sociedade, sendo vista como desonesta e violadora dos bons costumes.  

Desta forma, essas mulheres que violavam as regras em torno da moral, da 

virgindade e não esperavam o casamento para a consolidação do ato sexual, 

transgrediam o discurso religioso e social sobre a conduta feminina. Mesmo sabendo 

que o Brasil vivenciava a modernidade com a inserção da mulher no espaço público, 

como o trabalho fora do lar, que agora sua dedicação não era exclusiva aos filhos e ao 

marido, que chegava a hora dessas mulheres que se dedicaram somente ao lar saírem às 

ruas sozinhas, a resolver os problemas da família, a participar dos círculos sociais, que 

antes só eram destinados aos homens, não foi possível, mesmo assim haver um 

                                                           
 

2
 Em Mulheres Modernas, Mulheres Tuteladas: O Discurso Jurídico e a Moralização dos Costumes- 

Campina Grande 1930/1950 Silêde retrata que estava ocorrendo a internacionalização do capitalismo, a 
expansão industrial, as revoluções técnico-científicas, as revoluções nos costumes e a modernização em 
marcha são fatos na Europa e nos Estados Unidos nos séculos XIX e XX. (...) todo o Brasil é atingido de 
forma desigual, por essas transformações, que serão assimiladas, reapropriadas e reinventadas de 
forma diversa pela sociedade da época. 
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abrandamento das exigências morais ligadas a sexualidade na sociedade burguesa que 

estava emergindo. Pelo contrário, as mulheres que saiam a ruas em busca de trabalhos, 

principalmente as mais pobres, eram consideradas como desonestas, por que era na rua 

onde elas buscavam o trabalho, que estavam os perigos ameaçadores da ordem familiar, 

como também, onde estavam as mulheres desonestas que poderiam influenciar as moças 

de boa conduta. 

A modernidade, além de proporcionar mudanças na política, na economia e nas 

estruturas físicas das cidades, trouxe novos valores para os costumes e novos modos de 

comportamentos, principalmente aqueles baseados nos comportamentos burgueses. 

Deste modo, a imagem da mulher sofre influências e vai sendo redefinida entre aquelas 

que eram tuteladas pelo estado como honesta, honradas e submissas que deveriam ser 

preparadas para o lar e para maternidade e aquelas que eram insubmissas, emancipadas 

e senhora de si, estas não se enquadravam dentro dos padrões normalizadores e 

respeitáveis da sociedade.  

 Portanto, pensar essa conjuntura de modernização, é refletir sobre como a 

sociedade de Caicó foi afetada e como ela reagia aos casos de defloramentos a suas 

mulheres, sabendo que havia um discurso religioso que estava por traz da moral, que 

existia o discurso moralizante do estado sobre as mulheres tuteladas e sobre aquelas 

vistas como transgressoras das leis e da moral. Além disso, é preciso analisar os 

processos crimes que nos revela toda uma trama que os personagens, como réu e a 

vítima usavam com auxílio de seus advogados para um ou outro se livrarem das 

acusações que poderiam denegrir suas imagens e das penas judiciais que levariam para 

suas vidas. 

A CIDADE DE CAICÓ EM 1930. 

Antes das transformações econômicas que o Brasil vivenciou na década de 1930, 

principalmente nas regiões provincianas, como a cidade de Caicó situada no estado do 

Rio Grande do Norte na região nordeste do país, o cenário que era observado na 

economia desse estado correspondia muito às condições da vida social, já que a 

economia baseada na produção de alimentos agrícolas, como a cana de açúcar e 

posteriormente o algodão, concentrava muita mão de obra no campo para o serviço 

braçal, pois ainda não existia tecnologia que facilitasse esse tipo de trabalho. Nas zonas 

rurais onde estava o trabalho do homem sertanejo que se debruçava na lavoura de sol a 

sol na busca de seu sustento e de sua família, concentrava a vida não apenas do 
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trabalhador que morava sozinho, mas de muitas famílias que viviam arraigadas em 

valores tradicionais pautados na moral, como, por exemplo, o chefe da família era o pai 

responsável por todos os membros familiares, principalmente as mulheres e, ainda, era 

quem mantinha a ordem no lar.   

Sendo assim, as mulheres da família que cuidavam da casa e não possuíam outro 

tipo de trabalho a não ser o cuidado com o lar, viviam submissas ao homem e deveriam 

seguir os preceitos sociais, ou seja, os valores morais que se desenrolavam numa boa 

conduta da moça ou da esposa impostos pelo pai ou marido. Esses valores passavam de 

geração a geração. Alguns casos podem ser vistos em documentos
3
 que comprovam a 

realidade daquela época antes de 1930 e a continuação das permanências em um 

período de transição ao desenvolvimento do país. 

Sendo a vida daquela época pautada em valores tradicionais com a chegada de 

1930 muitos desses valores ainda permanecem convivendo com novos valores que 

chegaram junto com as fábricas e o capitalismo necessário para o impulsionamento da 

mesma, pois era necessário modernizar os portos, as estradas para o tráfico de veículos. 

Ao mesmo tempo que chegou o desenvolvimento econômico, isso também se refletiu na 

vida social, pois o trabalho não era só destinado agora apenas ao homem, mas as 

mulheres que passaram a se inserir no mercado de trabalho. No Rio Grande do Norte, já 

estava havendo uma modernização desde 1920 quando começou a melhoria de estradas 

para o escoamento da cana de açúcar e para o tráfico do automóvel que estava chegando 

ao estado. Na cidade de Caicó o desenvolvimento econômico estar relacionado ao 

povoamento da cidade com a criação de gado e também do algodão que trouxe as usinas 

de beneficiamento do referido produto vegetal.   

Neste sentido a vida do homem seridoense estava enraizada ao campo e suas 

produções na lavoura de onde retirava seu sustento e aos costumes tradicionais mesmo 

com os sinais da modernidade aparecendo no Seridó, assim “O mundo rural desses 

trabalhadores parecia estar preso à redoma sagrada da tradição que o livraria de 

qualquer mudança estressante advinda de outro tempo. Ali as ações que conduziram e 

reproduziram a vida social não tinham pressa.” (ARAÚJO, 2009, p.312). Com isso 
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 Os documentos que utilizamos e demonstram o cenário de 1930 são processos crimes da comarca de 

Caicó que se encontram no Laboratório de Documentos Históricos LABORDOC. Esses processos crimes 
nos da uma visão das classes sociais envolvidas num processo crime de defloramento, a naturalização, 
idade, instrução e cidade. Em muitos casos as pessoas envolvidas viviam em sítios com suas famílias. 
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percebemos então o processo de modernidade sucumbindo de maneira desigual nas 

regiões, principalmente naquelas onde havia predominância do meio rural. 

Em Caicó, apesar de existir uma predominância maior das pessoas viverem no 

meio rural e de haver resistência das pessoas ao desconhecido e ao novo, existia uma 

preocupação com a estrutura da cidade desde 1920, como mostra o código de posturas 

da cidade de Caicó sob a lei N° 78 de 18 de janeiro de 1928. 

Art. 37- todos os moradores, proprietários, procuradores ou inquilinos 

são obrigados nesta cidade e povoações sob pena de multa de 10$ e 

20$: 

I-A limpar, caiar, retocar pintar a parte exterior dos prédios, inclusive 

as portas, janelas, rotulas e vidraças, pelo menos uma vez por ano 

sendo essa época marcada pela autoridade competente; 

II- a conservar as calçadas das respectivas casas que deverão ser de 

tijolos, pedra ou cimento; 

III- a tapar buracos e escavações feitas quer artificialmente, quer pela 

correnteza das águas, nas adjacências dos prédios não se empregando 

nestes serviços, lixo ou materiais insalubres; 

Como podemos perceber, através apenas de alguns artigos desta lei, existia a 

preocupação na época em manter a cidade limpa, organizada, sob pena de multa quem 

não obedecesse.  Sentimos aqui os efeitos da modernidade que estava modificando o 

aspecto físico das cidades brasileiras, mesmo que chegassem ao interior sob “passos 

lentos”, as modificações eram sentidas pela população. 

Essas transformações que estavam operando no Brasil, já aconteciam na Europa 

e estavam se refletindo aos poucos no Brasil que absorvia e reinventava a modernidade, 

que ocorria de forma desigual em muitas regiões, como é o caso do nordeste que vivia 

em contrates com o sudeste, onde este possuía na época uma concentração de fábricas 

que atraía mão de obra das outras regiões do país. Neste contexto de permanências e 

mudanças a paisagem de muitas cidades brasileiras vai sendo desenhada, misturando 

sua aparência provinciana a um cenário urbano moderno, que traz novos valores e 

comportamentos para a sociedade que estava enraizada em valores tradicionais, vivendo 

dessa forma numa dicotomia entre o tradicional e o novo. 

 Além disso, o estado como instituição de poder que defendia liberdade e 

democracia baseava-se numa constituição liberal de influência norte-americana se 
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constituía numa república monárquica liberal com práticas conservadoras, ou seja, 

convivia com resquícios de valores tradicionais na família que ainda era patriarcal, mas 

pautava também uma mudança que rompesse com o passado, neste caso “Era consenso 

de uma elite burguesa romper com um passado incomodo (agrário, patriarcal, imperial e 

clerical) e construir uma República liberal, burguesa, moderna, urbana e científica.” 

(CAVALCANTI, 2000, p.2) 

A família patriarcal que conservava ainda seus ideais de moral em meio às 

mudanças que caminhavam para instituições modernas burguesas que passariam a 

regular a família, davam lugar agora a uma família fragmentada que teria o controle do 

estado e de instituições jurídicas. Diante dessas mudanças que operacionalizavam nas 

cidades brasileiras, principalmente quando se referia a família causaram muitas reações 

de setores da sociedade e de pessoas ligadas a elas, que estavam acostumados com 

antigos costumes, assim: 

As mudanças que o novo século e a vida moderna impunham 

causaram, por sua vez reações. Uma sólida barreira feita de opiniões 

de juristas, médicos e da própria opinião pública reagiu a tudo o que 

pudesse ferir as instituições básicas da sociedade, sobretudo a imagem 

da família e do casamento. (DEL PRIORE, 2006, p. 52) 

Além disso, com a modernização surge comitantemente o processo de 

higienização que visava adequar os indivíduos aos novos padrões e normas sociais que 

estavam sendo impostos para moderação da conduta social. Neste caso, a mulher que já 

tinha sua conduta social controlada pela família e pela sociedade que ditava as normas e 

regras de comportamento, fazendo referências a sua honra, com esse processo de 

higienização aumentaria o controle sobre sua conduta.   

Dessa forma é delineado o quadro antes e durante 1930 no Brasil que apesar de 

algumas transformações ocorrem de forma desigual em todo o país e em Caicó, 

podemos verificar a organização social das mulheres de Caicó através dos processos 

crimes, que nos mostra o comportamento das mulheres, seu cotidiano, sua vida e de sua 

família e muitas informações essências para entendermos o contexto daquela época que 

definia as mulheres em honestas e perdidas, desonradas ou transgressoras dos costumes 

sociais. Sendo assim, o que pautava ser uma mulher honesta e transgressora na 

sociedade caicoense de 1930? 

AS MULHERES HONESTAS E AS MULHERES TRANSGRESSORAS  
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  A mulher caicoense, retida ao aconchego de um ambiente familiar, onde 

passaria a viver e a conviver com os valores, ensinamentos e com a educação escolhida 

pela família para o seu desenvolvimento de moça, de mulher honesta, honrada que 

aprenderia a se comportar dentro de um lar e fora dele ao se apresentar a sociedade 

acompanhada de seus pais ou de seu esposo, era a moça escolhida e destinada para o 

casamento.  Esta moça que estava sendo ensinada a ter um bom comportamento e 

preparada para o matrimônio, não era sujeito de seus atos e vontades, era afinal 

considerada frágil e inocente. Sendo assim, cabia ao pai manter a vigilância da moça e 

controlar suas vontades, como também cuidar de sua honra
4
 e da honra de toda a 

família, neste caso: 

Estabelece-se uma relação pedagógica, paternalista, de subordinação 

da mulher frente ao homem, exatamente como no interior do espaço 

doméstico. O pai, o marido, o líder devem ser obedecidos e 

respeitados pelas mulheres, incapazes de assumirem a direção de suas 

vidas individuais ou enquanto grupo social oprimido. (RAGO, 1985, 

p. 67) 

Com isso podemos constatar que a mulher era submissa às aspirações e vontades 

de seus donos como se ela não tivesse escolhas e desejos e o direito de decisão nos 

assuntos relativos a vida familiar e aos de seu interesse. Vivendo nesse ambiente de 

regras e submissão ela não era sujeito de sua própria vida, era vista como um ser 

passivo, assexuado que estava destinada aos afazeres do lar, a ser esposa/ mãe e a ser 

obediente ao seu tutor.  Além disso, a mulher não tinha permissão de sair à rua sozinha 

ou na companhia de pessoas de conduta duvidosa, deveria andar acompanhada da 

família, frequentar ambientes familiares e a igreja “A prática da mulher sair à rua 

sozinha significava que estava fora da vigilância familiar”. (MEDEIROS, 2007, p.33).  

No entanto, com as mudanças que se operavam em 1930 as mulheres que 

precisavam complementar a renda da família, saía de sua casa sozinha a rua em busca 

de trabalho em outras casas na função de domésticas, como no caso de Alice Cruz
5
 de 

16 anos de idade que sabia ler e escrever e trabalhava para o casal José Lima e Adelzira 

                                                           
 

4
 De acordo com Silêde Cavalcanti em Mulheres Modernas, Mulheres Tuteladas: O Discurso Jurídico e a 

Moralização dos costumes em Campina Grande 1930/1950 a honra da mulher não pertence a ela 
mesma, é propriedade de seus tutores, se caso ela perdesse isso atingiria a honra do homem tutor. 
5
 Auto do crime de sedução, fevereiro de 1932. Alice Cruz. Arquivo do laboratório de documentos 

históricos. LABORDOC, fundo da comarca de Caicó, (FCC). 
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Lima no sítio Boa passagem, como doméstica, local onde tinha ocorrido o seu 

defloramento. Quando se permitia que uma moça na idade de Alice fosse trabalhar 

como doméstica em um lar de outra família, era uma maneira encontrada pelos pais para 

manter a vigilância da moça, quando esta não estava perto de seu verdadeiro ambiente 

familiar.   

A mulher que trabalhasse fora do lar de sua família, vivendo sobre o controle de 

outra família, mantendo um bom comportamento, sendo honrada e honesta não ficaria 

“falada”. Neste sentido a honra estar intimamente ligada a virgindade da moça que deve 

ser preservada até o casamento, assim: 

A virgindade era vista como um selo de garantia de honra e pureza 

feminina. O valor atribuído a essas qualidades favorecia o controle 

social sobre a sexualidade das mulheres privilegiando, assim, uma 

situação de hegemonia do poder masculino nas relações estabelecidas 

entre homens e mulheres. (BASSANEZI, 2008, p. 614) 

A virgindade da moça era seu bem mais precioso que garantiria um casamento 

num futuro próximo. Neste sentido podemos perceber, que a virgindade estava 

relacionada a honra da moça e da família e se a sociedade propunha regras era para que 

casos de desonra, imoralidade não fossem cometidos  e se fossem o nome da moça e de 

sua família ficariam expostos na sociedade e mais ainda, quando era aberto um processo 

crime de defloramento. Por isso havia um controle e vigilância por parte do pai para que 

sua filha não fosse seduzida e consequentemente deflorada.  

Um crime de defloramento neste contexto de modernização no país levava a 

justiça a se encarregar dos fatos quando chegava ao seu conhecimento por denúncias de 

familiares ou da própria vítima. Esta se tornava mais que o acusado, o centro das 

atenções, pois avaliava-se o seu comportamento e se sua conduta não tinha induzido o 

réu a cometer o crime.  A questão da moça seduzir o homem a cometer o ato carnal, 

coloca em dúvida sua honestidade e até sua virgindade, como é o caso de Alice Cruz 

que era acusada pelo réu em seu depoimento de ter sido ela que fez de tudo para ganhar 

sua simpatia: 

[...] assistia diariamente na casa do senhor José Lima, em cuja casa 

tinha como empregada uma moça que tudo fez para ganhar sua 

simpatia procurando sempre convence-lo de que deveria fazer vida 

com ele, que respondia que não dava certo por que então não só temia 
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a ação da policia, como também tinha responsabilidade de família
6
; 

(PEREIRA, Antonio da Silva, 1938, p 3) 

Através do comportamento da moça era possível perceber se ela era inocente, 

pois não era considerada pela sociedade como sujeita e dona de seus atos, assim era 

impossível induzir ao crime de defloramento. No caso de Alice podemos perceber que o 

réu a acusa e coloca em dúvida seu comportamento de moça decente, sendo ela quem o 

induziu a cometer o crime.  Quando levado o caso a justiça, esta procura ouvir as falas 

do acusado, da ofendida e de testemunhas, só que “para a justiça, quem testemunha, 

quem fala, são os seus próprios atos, comportamentos e condutas desonestas” 

(CAVALCANTI, 2000, p. 37). Assim, o caso de Alice como moça leviana ou desonesta 

era trazido à justiça pelo o réu Antonio Pereira quando o mesmo se refere à Alice: 

[...] que sabe também que a empregada Alice era leviana [...] que 

desconhece a razão por que acusam como autor do defloramento da tal 

Alice, pois não sabe e nem ouviu de quem que fosse a mesma 

deflorada.
7
 (PEREIRA, Antonio da Silva, 1938, p 3) 

A mulher, como Alice Cruz, que fosse leviana induzindo os homens a buscar o 

prazer, a deixar seus lares, principalmente, quando estes homens, como Antônio Pereira, 

eram casados, violavam as regras e costumes da sociedade, levando a essas mulheres a 

serem as transgressoras da ordem e da moral. Neste sentido: 

[...] Mulheres desse tipo, desprovidas de prendas morais, não 

alcançam o status de ofendida, ao contrário, recebiam título de 

ofensoras, pois seu comportamento desonesto ofendiam a moral e os 

patamares de sustentação da honradez família e pública. 

(CAVALCANTI, 2000, p. 40)  

Podemos constatar que transgressora é um conceito aplicado a moças que 

“rompem” as regras, a boa conduta que uma moça deveria seguir, no caso ser honesta, 

honrada, dever obediência a família, não sair desacompanhada de seus parentes a rua, 

onde estão os perigos, os sedutores e, também, mulheres “de vida fácil” que podem 

                                                           
 

6
 Auto crime de Sedução, fevereiro de 1932. Depoimento: Antônio Pereira da Silva. Arquivo do 

laboratório de documentos históricos. LABORDOC, fundo da comarca de Caicó, (FCC). 
7
 Auto crime de Sedução, fevereiro de 1932. Depoimento: Antônio Pereira da Silva. Arquivo do 

laboratório de documentos históricos. LABORDOC, fundo da comarca de Caicó, (FCC). 
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influenciar o comportamento das moças de família. Esta mulher transgressora era 

completamente inversa a mulher considerada honesta pela sociedade, pois a mulher 

honesta não era dona de si mesma e não vivia em outro ambiente que não fosse o 

familiar. 

OS PROCESSOS CRIMES 

Os processos crimes não é um documento que reconstitui um acontecimento, ele 

busca produzir uma verdade
8
 que leva na acusação ou punição de alguém. Assim, é 

necessário refletir sobre o discurso criminal principalmente nos processos crimes de 

defloramentos para entender como ele funciona e muda quando existem vários discursos 

sobre o crime e a realidade dos fatos, que levam em muitos casos a vítima ser o réu no 

processo crime. 

Os processos crimes nos fornecem as informações necessárias para conhecermos 

o comportamento da mulher vítima de sedução, pois se esta tinha sido seduzida ou 

provocado com suas atitudes o rapaz que a deflorou, era considerada como 

transgressora da moral ou honesta quando fosse vítima.  Seria esta mulher honesta que a 

justiça tutelava e defendia dos sedutores, pois a moça de família era inocente e pura 

para a sociedade. Mas, se ela já havia há tempos perdido sua pureza, não era mais vista 

como moça ou donzela, por que naquele contexto de 1930 a pureza de uma moça estava 

ligada a sua virgindade. Segundo Carla Bassanezi (2008, p.64) “A virgindade era como 

um selo de garantia de honra e pureza feminina”. Se a moça a perdesse a virgindade 

perderia, também, seu nome, seu lar e denegriria a honra de sua família. 

Os processos crimes de defloramento além de fornecer esses detalhes sobre a 

questão da virgindade da moça, dos costumes sociais da época, da concepção da justiça 

sobre as mulheres transgressoras e honradas nos mostram, também através das falas dos 

envolvidos, o modo de vida destas pessoas, ou seja, sua origem social, seu lugar de 

moradia, se possui algum tipo de instrução ou grau de escolaridade, se tem família, o 

estado civil, seu trabalho, enfim, nos revela detalhes que permitem conhecer os 

indivíduos daquela sociedade seridoense e suas concepções a cerca do casamento, 

virgindade e dentre outros valores que estruturava a família.  Neste sentido “Os 

                                                           
 

8
 Keila Grinberg em “A história nos porões dos arquivos judiciários” retrata que objetivo de um 

documento, como o processo crime não é reconstituir um acontecimento, mas buscar ou produzir uma 
verdade, acusando ou punindo alguém.  
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processos criminais contém dados preciosos a propósito de acusados, vitimas e 

testemunhas, o que possibilita análises quantitativas e qualitativas sobre o perfil dessas 

pessoas”. (GRINBERG, 2009, p 129) 

Assim, o processo crime de crime de defloramento de Ana Maria da Conceição 

aberto em vinte e um de janeiro de mil novecentos e trinta e dois, um ano após o 

acontecimento do defloramento da mesma por seu cunhado Antonio Eduardo, trazem 

alguns detalhes que nos fornece a realidade social e pessoal dos envolvidos. No caso, 

Antonio Eduardo não sabia ler, nem escrever, era agricultor, casado na igreja, vivia no 

sítio Caiçara em Caicó, onde também morava Ana Maria da conceição de quatorze anos 

de idade que, também, não sabia ler nem escrever. Nesta época, a falta de instrução 

poderia estar relacionada à falta de escolas nas zonas rurais, onde desde cedo as pessoas 

começavam a trabalhar para sobreviver, deixando de lado a educação como prioridade. 

Observando o processo crime em questão vamos perceber na fala da ofendida, os 

motivos de guardar em segredo por tanto tempo o caso de seu defloramento. 

[...] O seu defloramento foi desde o mês de junho do ano passado 

tendo então se renovado na segunda feira [...] este praticado a força 

por Antonio Eduardo de Souza, que a primeira vez guardou segredo 

em virtude de pedidos que o mesmo Antonio lhe fazia, mais tendo lhe 

perseguido novamente e como fosse contra sua vontade resolver 

contar todo o ocorrido a sua irmã casada com o tal Antonio, que foi 

por esse motivo que recebeu chibatadas com um relho; 
9
 

(CONCEIÇÃO, Ana Maria, 1932, p 2) 

Como podemos observar Ana Maria da Conceição é mais uma das moças de seu 

tempo, que em certos momentos por sentir-se ameaçada e desprotegida, sendo órfã, 

preferiu guardar segredo ora por pedidos de Eduardo, mas através das entrelinhas do 

processo, também, podemos notar que, como se tratava do seu cunhado, marido de sua 

irmã, ela hesitou até certo ponto em denunciá-lo. Mais como ele insistia em repetir o 

caso por mais de uma vez, Ana Maria resolve trazer o acontecimento a sua irmã. No 

entanto, a queixa não é dada por ela, mas pelo seu padrinho. 

Quando realizado o exame de corpo de delito em Ana Maria da Conceição, ficou 

constatado que ela tinha sido desvirginada. Sendo órfã de pais e perdido a virgindade, 

                                                           
 

9
 Auto crime de estupro. Janeiro de 1932. Depoimento de Ana Maria da Conceição. Arquivo do 

laboratório de documentos históricos. LABORDOC, fundo da comarca de Caicó, (FCC). 
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numa sociedade que prevalece os bons costumes e a moral, sendo a honra o bem mais 

precioso que uma mulher pode ter Ana Maria da Conceição não teve sua honra tutelada 

pelo estado, logo o juiz deu o caso como improcedente mesmo tendo a comprovação do 

estupro no exame de corpo de delito e nas fala das testemunhas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao escrever sobre a conjuntura econômica e política que Caicó vivenciava em 

1930 em relação ao que outras cidades brasileiras experimentavam com o surto 

industrial, o capitalismo que chegava para impulsionar o desenvolvimento e a 

modernidade das cidades que ganham uma nova aparência estética em suas estruturas, 

podemos perceber que a modernidade estava se refletindo a passos lentos nesta cidade 

pacata e interiorana arraigada a costumes tradicionais predominantes em suas famílias 

que viviam na zona rural, apesar de outras viverem na zona urbana. Os valores que eram 

perpetuados nestas famílias passavam de geração a geração, onde o pai era o 

responsável por toda a família, principalmente pela moça inocente e pura que não 

conhecia as malícias que o mundo poderia proporcionar. Neste cenário, os bons 

costumes prevaleciam e recaiam sobre as mulheres que deveriam zelar por eles, pois se 

estes viessem a ser “quebrados” a mulher passava de honesta à transgressora na 

sociedade de sua época.  

 Neste sentido, descrever o perfil de uma mulher honrada e leviana ou 

transgressora remete pesarmos o que estes conceitos significavam para a época de 1930 

no Brasil e em Caicó ao analisar os processos crimes desta cidade do referido ano. 

Sabemos que a mulher não tinha espaços dentro da sociedade, apenas dentro do lar ela 

poderia ser a rainha, a mãe, esposa e educadora de seus filhos e perante a sociedade 

tinha que transparecer isto muito bem, pois tinha sido preparada e educada desta forma, 

não poderia contestar e nem tinha este direito, que cabia apenas aos homens exercer o 

poder da eloquência dentro de casa e fora deste.  

 A mulher, também, não deveria sair de casa sem a companhia de seu marido ou 

parentes próximos, pois ao ir a rua sozinha poderia ficar falada, por que era neste 

ambiente onde circulava as mulheres de conduta duvidosa, as levianas ou prostitutas 

que já viviam dos prazeres e vícios que só a rua com suas casas noturnas e alegrias das 

noites festivas nestes espaços considerados mundanos poderiam oferecer a uma mulher 

sem lar e sem honra. 
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Além disso, moça recatada, pura e dedicada ao ambiente familiar como Ana 

Maria da Conceição, já citado anteriormente sobre o seu caso, sendo órfã, virgem e 

dedicada aos afazeres domésticos foi desonrada e mesmo tendo sido comprovado o seu 

defloramento, o réu foi inocentado. Casos assim estavam atrelados à questão da moça 

não ter um pai que a defendesse, por que quando ocorria a perda da honra a família da 

mulher, também, a perdia e para reparar o erro o estado protegia estas mulheres as 

defendendo dos seus sedutores e as vezes punindo quando tinham-se provas suficientes 

contra o mesmo.  

Estas discussões que utilizamos com as fontes nos forneceram as bases para 

estruturar esta pesquisa que procurou compreender o comportamento das mulheres 

consideradas honestas e das mulheres vistas como as transgressoras dos costumes 

sociais de sua época. No entanto, é preciso deixar bem claro que não estamos aqui para 

buscar uma verdade, mas sim investigar os personagens, sejam as testemunhas, a 

vítima, o réu além de outros que fazem partem da trama social que se tece em volta da 

mulher, como também, investigar o comportamento da mulher vítima de sedução 

através das entrelinhas dos processos crimes, que as consideram em determinados casos, 

como apareceram neste artigo, como as sedutoras e transgressoras da moral. 
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Resumo: A proposta desse trabalho é discutir a experiência dos homens na formação 

docente no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CERES - Campus Caicó). A inspiração para fazê-lo se deu a partir da nossa 

observação de que os homens compõem uma minoria entre discentes que cursam 

Pedagogia no referido campus. Assim, objetivamos analisar as representações sobre a 

prática do magistério e a relação entre a formação docente em Pedagogia e os códigos 

da masculinidade. A pesquisa foi feita em duas partes: num primeiro momento, a coleta 

de dados quantitativos conseguidos com a coordenação do curso de Pedagogia, e num 

segundo momento, a busca por dados qualitativos conseguidos através da aplicação de 

um questionário composto por dez (10) perguntas, respondido os 14 discentes ativos no 

curso. Metodologicamente, a escolha pelo uso de questionários foi pensada a partir da 

urgência em produzir uma primeira amostra das experiências vivenciadas por esses 

futuros pedagogos, tendo a análise de discurso como caminho a ser trilhado, no intuito 

se produzir uma problematização dessas experiências a partir do aporte as teorias de 

gênero e a discussão sobre a prática das masculinidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Homens. Pedagogia. Masculinidades 

 

INTRODUÇÃO 

A proposta inicial deste trabalho é discutir a experiência dos homens na 

formação docente no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CERES - Campus Caicó). O que nos motivou a fazer esse trabalho com os 

homens graduandos em Pedagogia foi por termos observado que os homens compõem 

uma minoria entre discentes que cursam Pedagogia no referido campus. Fato este que 

não é observado nas outras licenciaturas que, comparadas com Pedagogia, tem uma 

quantidade de homens e mulheres matriculados/as sem tanta discrepância entre a 

presença destes nas salas de aula. Assim, o presente trabalho visa discutir a experiência 

dos homens na formação docente no curso de Pedagogia, levando em consideração a 

problematização das representações produzidas sobre a prática do magistério em 

Pedagogia, posto que segundo Stuart Hall (apud WOODWARD, 2005, p.8), “A 
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representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações com seu 

interior.” Além disso, objetivamos analisar a relação entre a formação docente em 

Pedagogia e os códigos da masculinidade, nos apoiando na ideia de que 

A masculinidade não é dada, é construída mediante um processo de 

diferenciação, no qual, longe de ser pensada como um absoluto, é 

relativa e reativa, na medida em que se vê desestabilizada pelas 

mudanças da feminilidade. (MATOS, 2001, p. 58) 

Para a realização deste trabalho decidimos coletar os dados sobre os alunos 

matriculados no curso de Pedagogia nos períodos entre 2008.1 até 2013.1, matriculados 

no turno da manhã, já que no Campus da UFRN-CERES- Caicó o curso de Pedagogia é 

essencialmente pela manhã. Primeiramente conseguimos através da coordenação do 

curso de Pedagogia, a lista com todos os alunos ativos do curso de Pedagogia para 

assim ter acesso ao seu respectivo período, turma e sala, no intuito de contatá-los para 

explicar a pesquisa e aplicar um questionário composto por dez (10) perguntas.   

Metodologicamente, a escolha pelo uso de questionários foi pensada a partir da 

urgência em produzir uma primeira amostra das experiências vivenciadas por esses 

homens que compõem o quadro dos discentes do referido curso de Pedagogia. Nesse 

sentido, vale ressaltar que iremos trabalhar com a análise dos discursos produzidos nos 

questionários, inspirando-nos em Foucault (apud ARAÚJO, 2004, p.12) para quem “(...) 

a análise do discurso distende a linguagem para o domínio social e institucional, todo 

discurso remete a outro discurso (rede discursiva) e cria relações de saber e poder.” 

Segundo dados coletados junto a Coordenação do Curso de Pedagogia (UFRN-

CERES-Campus Caicó), na pessoa da professora Grinaura Medeiros de Morais, há um 

total de 154 alunos\alunas ativos no curso de Pedagogia com matrículas a partir do 

período de 2006.1 até 2013.1. Nessa totalização não estão especificados os 

trancamentos, nem as desistências. Dessas matrículas, 16 são matrículas de alunos e 138 

de alunas. 

A partir daí, em salas do 2º, 4º, 6º e 8º períodos, conseguimos contato com os 16, 

porém decidimos aplicar os questionários com os dezesseis matriculados de 2008.1 a 

2013.1 no referido curso: Artur de Medeiros Queiroz (22 anos, reside em Caicó-RN, 8º 

período), Ícaro Matheus de Araújo (17 anos reside em São João do Sabugi-RN, 2º 

período), Daniel Medeiros dos Santos (24 anos, reside em São João do Sabugi-RN, 6º 

período), Matheus Martins de Araújo (20 anos, reside em Caicó-RN, 4º período), Gilvan 
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Silva, 42 anos, reside em Caicó-RN, 8º período), Marcos Paulo (29 anos, reside em 

Caicó-RN, 4º período), Nanael Simão de Araújo (25 anos, reside em Jucurutu-RN, 2º 

período), Isaías Moisés Brito de Araújo (20 anos, reside em São João do Sabugi-RN, 6º 

período). Ao longo do trabalho iremos identifica-los com as iniciais dos seus nomes e 

colocaremos as suas falas tal qual foram escritas. 

Para análise das narrativas produzidas pelos alunos pesquisados, levamos em 

consideração que os estudos de gênero vão de encontro a certas tendências da 

historiografia contemporânea que questionam a concepção de história como evolução 

linear e progressista, e o tempo vinculado a leis de mudanças e prognósticos do futuro, 

nos apropriando do diálogo no campo interdisciplinar dos estudos de gênero, numa 

perspectiva do enfoque cultural na história, o que possibilita problematizar outras 

experiências (sejam coletivas e/ ou individuais), de mulheres e homens, destacando que 

o social é historicamente constituído. 

“ATUAR NA EDUCAÇÃO É COISA DE MULHERES”? CÓDIGOS DA 

MASCULINIDADE E A FORMAÇÃO DOCENTE EM NARRATIVAS DE 

ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA (UFRN-CERES-CAICÓ) 

As experiências sociais femininas e masculinas estão atreladas às condições de 

relações entre os sujeitos em sociedades específicas, entendendo que as diferenças 

sexuais e de gênero enquanto construções culturais, linguísticas e históricas, que 

incluem relações de poder não localizadas exclusivamente num ponto fixo – o 

masculino –, mas que compõem a trama histórica. Como afirma Matos (2001, p. 47): 

Assim, sobrevém a preocupação em desfazer noções abstratas de 

“homem” enquanto identidade única, a-histórica e essencialista, para 

pensar a masculinidade como diversidade no bojo da historicidade de 

suas inter-relações, rastreando-a como múltipla, mutante e 

diferenciada no plano das configurações de práticas, prescrições, 

representações e subjetivações, campos de disputa e transformações 

minados de relações tensas de poder. 

Começaremos nossa narrativa falando de um contexto importante para nós, que 

nosso\nossa leitor\a irá encontrá-lo em vários momentos do nosso texto: o discurso, este 

que para nós é uma das dimensões da linguagem, a efetivação do dizer e do dito, lugar 

de constituição do sujeito e das formas linguísticas com valor de força social, política, 

bem como do entendimento mútuo (ARAÚJO, 2004, p. 10-11). 
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Assim, nosso trabalho se propõem a ser construído na perspectiva de analisar o 

processo de significação a partir da produção de discursos dos  

   

homens que cursam a graduação em Pedagogia (UFRN-CERES) tendo como 

ponto de referência principal as respostas obtidas com os questionários aplicados a eles, 

onde foram abordadas temas que envolvem a experiência de formação docente, 

discriminação, (des) valorização do magistério, preconceito e a habitação do curso de 

Pedagogia. Essas questões foram importantes para a problematização das experiências 

desses homens durante parte de sua trajetória acadêmica, visto que 

Pesquisar sobre magistério e masculinidade é adentrar as discussões 

sobre a natureza do trabalho docente e também amplia as discussões 

que envolvem a família, a escola, a educação das crianças, a 

participação dos pais e da comunidade. Se a presença da mulher na 

condição de professora é aceita de modo natural, a mesma coisa não se 

pode dizer, ainda, em relação aos homens. O trabalho com crianças de 

diferentes faixas etárias exige do professorado posturas para as quais a 

família e a escola não se encontram totalmente preparadas 

(CARVALHO e FERREIRA, 2006, p. 152). 

Nesse sentido, uma das questões que compõe o questionário trata sobre o porquê 

dá escolha desses alunos pela graduação em Pedagogia, tendo em vista que 

historicamente, a docência nas séries iniciais, foi sendo associada enquanto uma prática 

do feminino. Nas suas respostas, esses homens nos apresentam uma variedade de 

motivos, o que nos leva a perceber que, mesmo com todo aparato cultural que envolve 

família, escola e sociedade, que naturaliza a relação mulher-magistério infantil, esses 

homens se reelaboram e se reinventam.  

Sobre isso, A.M.Q. responde: “primeiramente por ter uma família de professores 

e por ser uma área ampla de trabalho.” Então, ter uma família que atua na área da 

educação foi apontado por alguns alunos como sendo uma dos motivos que os 

motivaram a escolha pelo curso de Pedagogia, mas outros alunos também usaram como 

argumento sua identificação com a área sem necessariamente ter a experiência/estímulo 

familiar, o que desloca a discussão sobre as escolhas pelo de Pedagogia como sendo 

resultado do referencial sexual.  

Sendo assim, como afirmam Medrado e Lyra (2008, p. 825), pesquisar sobre 

masculinidades significa discutir preconceitos e estereótipos além de repensar a 
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possibilidade de construir outras versões e sentidos para a masculinidade e "não apenas 

apreender a analisar os signos e significados culturais disponíveis sobre o masculino 

(...)" Nesse sentido, é possível pensar em como a educação influencia e é influenciada 

por esses signos e significados culturais que definem as masculinidades e como ela pode 

atuar para a construção  de relações menos desiguais (apud BRABO E ORIANI, 2013, 

p. 150). 

Dessa forma quando foram questionados sobre qual habilitação optou em seu 

curso e o por quê? I.M.A afirma “pretende trabalhar na parte de coordenação, ou em 

Pedagogia empresarial”. Também afirma N.S.A.: “coordenação pedagógica” e A.A.S 

“Pra coordenação Pedagógica”. 

Essa preferência por áreas diferentes áreas de ensinar como a coordenação 

Pedagógica se dá pela desvalorização do curso de Pedagogia, pois atuar na área de 

coordenação (seja Pedagógica ou não), se apresenta como um espaço de ascensão na 

carreira, ou ainda um espaço do exercício da objetividade, da decisão, do controle. Estas 

práticas foram histórico e culturalmente associadas ao masculino, e escolher tal 

habilitação seria produzir um desvio do possível preconceito por assumir a docência nas 

séries iniciais. Já que 

(...) historicamente o magistério – função pública exercida 

inicialmente por homens, em época em que eles eram os únicos 

cidadãos letrados – se feminizou ao longo do século XX, com o 

deslocamento dos homens para o ensino de aprendizes de faixa etária 

mais elevada e de grau mais elevado, ou para cargos de gestão, com 

melhor remuneração e prestígio (...) A segunda é que esse segmento 

constitui um campo de trabalho tipicamente feminilizado, 

aparentemente consolidado como natural: a educação de crianças é 

coisa de mulher. (CARVALHO e FERREIRA, 2006, p.151)   

É notório que preconceito em relação ao magistério infantil sendo praticado por 

homens persiste até hoje, e faz com que em seu trabalho como docente ou futuro 

docente cause estranheza nas pessoas por não ser uma mulher lecionando a crianças, e 

sim, um homem, o que causa questionamentos sobre se ele vai saber lidar com as 

crianças. Dessa forma, 

A presença do homem na docência nos primeiros anos de 

escolarização das crianças aponta horizontes de pesquisa a serem 

explorados. Os estudos de gênero têm enfocado a compreensão do 
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magistério como um espaço feminizado e são raros, ainda, os estudos 

sobre o magistério masculino nas séries iniciais do ensino fundamental 

(CARVALHO e FERREIRA, 2006, p 155). 

Na educação infantil, constata-se a predominância de mulheres na docência, 

sendo vista historicamente, como uma área de atuação apropriada para as mulheres, 

pelas características tidas como naturais ás mulheres, dentre elas o cuidar, 

principalmente por trabalhar com crianças pequenas. Por essas razões, consideramos 

instigante refletir sobre o que é ser um homem, professor na Educação Infantil, num 

ambiente quase que essencialmente feminino (BRABO e ORIANI, 2013, p. 146). 

Mesmo a educação infantil sendo constituída basicamente por mulheres, há quem 

mostre interesse pelo magistério. Mesmo com esses percalços da profissão acha ensinar 

uma profissão apaixonante do ponto de vista educacional. Como afirma I.M.B. 

"Pedagogia. Professor. Gosto da área da Educação.”  

E assim, foram se identificando em suas narrativas com modelos identitários 

associados ao masculino, ou ressignificando a si e a/os outros/as ao ocuparem posições-

de-sujeito, identidades nem sempre conciliáveis, aceitáveis, prescritas. Possibilitando o 

questionamento ao essencialismo do sujeito e denunciando que o desejo é inapreensível, 

e tantas vezes os instigava para a realização de práticas que nem eles mesmos 

entendiam ou conseguiam enquadrar. (VIEIRA, 2006, p.173). 

Nesta percepção o desejo ou a identificação pelo magistério persistiu mais forte 

que preconceitos, discriminação e até mesmo as barreiras extras foram pilares a mais 

para que esses homens continuassem em seu objetivo de continuar cursando Pedagogia, 

seja na opção do magistério como escolha ou da coordenação pedagógica como maneira 

de se sobressair na carreira. 

Ainda nesta perspectiva do magistério sobre qual a reação de sua família com 

sua aprovação em Pedagogia? Conforme D.M.S. “Não ficaram satisfeitos.” Essa 

insatisfação se dá por vivermos em uma sociedade onde você é o que você tem, portanto 

para ter uma vida de escanção e de ostentação é preciso de uma carreira de status dentro 

da sociedade que remete em curso elitizado e valorizado financeiramente para assim 

sermos admirados. De acordo com Carvalho (apud BRABO e ORIANI, 2013, p. 150): 

O modelo hegemônico de masculinidade nas sociedades ocidentais se 

baseia principalmente no sucesso profissional para indicar a percepção 

que os homens têm de si e dos outros. 
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Já na questão de como os amigos (as) se posicionam sobre a sua escolha de 

formação docente, vemos tiram conclusão por si mesmas a respeito do curso de 

Pedagogia devido ter uma grande quantidade de mulheres que as pessoas 

preconceituosa Segundo M.M.A, “alguns mais ignorantes tem discriminação, por achar 

que é um curso exclusivamente feminino, no entanto, esse tabu tem que ser quebrado”.  

As pessoas fazem do homem no magistério algo inaceitável muitas vezes pelo 

fato de que pela sua masculinidade está em questão devido sua escolha profissional, 

mesmo sua masculinidade não estando associada ao magistério, ele terá ela 

questionadas muitas vezes. 

Torna-se mulher ou homem, de acordo com a  perspectiva de 

Beauvoir (1975), envolve, desde a infância, uma constante busca pela 

construção da identidade feminina ou masculina que vai sendo 

delineada baseada em características opostas e que definem os papeis 

sexuais  bem como os comportamentos e os caminhos que homens e 

mulheres seguirão na vida (apud BRABO e ORIANI, 2013, p. 146). 

Numa outra perspectiva relacionando a maneira como os professores (as) do 

curso se colocam diante da presença de homens nas turmas. Certifica A.M.Q.: “Muitos 

professores se posicionam no seu tratamento referente a mulher. E dificilmente 

direcionam o pronome de tratamento “ele”, mas aceitam a presença de homens.”           

A forma como os docentes se colocam em sala de aula para com seus discentes 

se referindo a turma como essencialmente feminina pela demanda de alunas ser de 

grande parte feminina e a discrepância de alunos ser nitidamente desigual faz com que 

os alunos se sintam intimidados em meio intimamente feminino em algumas situações. 

Entretanto ao longo do tempo tudo isso vem mudando tanto esta perspectiva com a 

postura dos professores para com os alunos demostrando naturalidade com a minoria de 

homens em sala de aula. 

Assim, a construção da identidade feminina e da masculina é estabelecida por 

meio do contraste ou da diferenciação entre o papel social da mulher e do homem 

durante o processo de socialização da criança. É através da internalização dos diversos 

papéis (centralizados em torno de idade, sexo, imagem do próprio corpo, etc) que  a 

pessoa assume "na realidade do grupo familiar que sua identidade começa a ser gerada. 

Posteriormente, a identidade de papel vai sofrendo um processo gradual de 

individualização, sendo substituída pela identidade do EU", como afirma Shaffer (apud 

BRABO e ORIANI, 2013, p. 147).  
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O preconceito também está presente na academiaa, a discriminação por parte dos 

alunos de outros cursos para com os graduandos em Pedagogia na universidade mostra 

que pela sua escolha docente e por ser um curso repleto por mulheres, é usado como 

argumento para que os alunos de pedagogia tenham sua masculinidade questionada. 

Partindo desta perspectiva referente ao preconceito os indagamos sobre de como eles 

lidavam com o preconceito dentro da universidade por ser graduandos em Pedagogia 

caso eles tivessem passado por esta situação. Afirmar G.S.: “Várias vezes. Piadas nos 

corredores principalmente de alunos homens que desconfiam por causa do curso da 

masculinidade dos graduandos homens em Pedagogia”. 

Isso demonstra que o graduando em Pedagogia tem que ficar provando sua 

masculinidade e sua preferência heterossexual, desviar-se das piadinhas as quais recebe 

devido está num curso feminilizado, e ainda assim ser definido como homossexual 

(como se fosse algo ruim, negativante e inferiorizante) por está entre as mulheres. 

Mesmo tendo preferências heterossexuais, há sempre quem questione sua sexualidade 

tendo como referencial sua escolha docente. Mas, “a masculinidade não cai dos céus; 

ela é construída por práticas masculinizantes, que estão sujeitas a provocar resistência 

(...) que são sempre incertas quanto a seu resultado. É por isso, afinal, que se tem que 

pôr tanto esforço nelas.” (CONNELL, apud REBELO, 2010, p 173). 

Esses questionamentos sobre a identidade dos alunos pesquisados possibilita 

pensar como a própria "realidade" e a "representação" começam a ser tidas como 

categorias, entre outras, que facilita nossa lida com as coisas. A representação não aloja, 

então, a presença do 'real' ou do significado, não é simplesmente um meio transparente 

de expressão de algum suposto referente. “A representação inclui as práticas de 

significação  e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são 

produzidos, posicionando-nos como sujeitos.” (VIEIRA, 2006, p. 45). 

Ainda nesta perspectiva, indagamos a respeito se já haviam sofrido algum tipo 

de preconceito fora da universidade? Segundo M.PG “Não, mas algumas pessoas acham 

que quando um homem faz Pedagogia ele é gay”. O que é contraditório porque achar 

que homem que faz Pedagogia seja gay, não é uma representação desinteressada nem 

elogiosa. Além de associa-los a uma prática ‘menor’ (a homossexualidade), os apontam, 

a partir disso, enquanto homens que se desviam das práticas da masculinidade 

socialmente compartilhadas como sendo ‘normais’. É possível tal afirmação porque as 

diferentes construções de gênero numa mesma sociedade dependem de representações, 

modelos, expectativas e imagens variáveis de homem, de mulher e de relações humanas 
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mediadas pelo trabalho, pelo lazer, pelo afeto, pelas pulsões, pela política, pelo poder. 

As expectativas são muitas, e são culturalmente reificadas: 

No caso dos meninos, espera-se que eles sejam mais inteligentes, 

agressivos, dinâmicos; e elas, as meninas, mais calmas, meigas, 

carinhosas. As mulheres são tachadas de masculinas, se fizerem 

atividades ditas do outro sexo, como é o caso da prática de 

determinados esportes historicamente concebidos como esportes para 

homens; da mesma forma, os homens são chamados de homossexuais, 

“bichas”, “gays”, se fugirem aos padrões masculinos heterossexuais 

(CARVALHO e FERREIRA, 2006, p. 150). 

As expectativas culturais direcionadas as práticas de gênero, incluem também as 

pessoas que escolhem profissões de baixo valor financeiro, pois eles acham que para ser 

um homem provedor, tem que ter uma profissão valorizada e que não seja feminilizada 

(como a Pedagogia), pois profissões onde engloba uma grande maioria de mulheres não 

é profissão para homem de verdade. Levando em consideração que Caicó se localiza na 

região do Seridó do Rio Grande do Norte, região esta que compõe o sertão nordestino, 

lembramos que, ao tratar da masculinidade nordestina, Durval Muniz Albuquerque Jr 

(2003, p. 77) afirma que a masculinidade é produto de múltiplos encontros e relações. O 

sertanejo era representado como uma reserva de virilidade, macheza, bravura, 

capacidade de luta, de enfrentamento, de energia para as batalhas que o espaço regional 

engendrava, era valente, um brigão, em defesa da honra e do bem. E nesse aspecto não 

podemos esquecer a hegemonia financeira, o sustento da família, o sucesso no trabalho. 

Como afirma Sabat (1997, p. 19): 

Os códigos de masculinidade, assim como os de heterossexualidade, 

envolvem negociar e compartilhar significados nas próprias relações 

sociais. Compreender a identidade heterossexual como (re) 

produzindo-se permanentemente significa aceitar que a 

heterossexualidade — nesse caso a masculina não é sempre prazerosa 

e tranquila. Ao homem heterossexual atribuem-se funções como o 

sustento financeiro da família, o controle sobre suas emoções, o gosto 

por esportes, só para citar alguns dos elementos que compõem o 

capital sexual. Esses elementos, se ausentes em um homem, parecem 

“comprometer” sua sexualidade (SABAT, 1997, p. 19). 

Pensar sobre tais questionamentos não é tarefa fácil, tendo em vista que as 

posições e julgamentos erguidos sobre nossas práticas enquanto sujeitos, têm como 
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referencial primeiro o masculino pautado no modelo ocidental, cristão, burguês, 

europeu, heterossexual, monogâmico e falocêntrico. Sendo assim, seria (é) lugar 

comum, pra a maior parte do princípio de que existe um dimorfismo no radical e 

original da sexualidade: ou se é homem, ou se é mulher, e ambos teriam ‘naturalmente’ 

seus desejos sexuais orientados para o gênero oposto. (VIEIRA, 2006, p. 21). Sendo 

assim, homens que ocupem posições de sujeito associadas ao feminino, assim o fariam 

porque sua sexualidade é desviante. Essa ideia, além de somar de forma inquestionável 

a identidade sexual e de gênero, como se fossem exclusivamente dependentes, aponta 

ainda a identidade sexual como sendo a bússola para o que deve ser o sujeito 

considerado ‘normal’. Seguindo este pensamento, 

O fenômeno da generificação e da divisão sexual do trabalho na 

sociedade moderna norteia-se pelos princípios de que o espaço público 

e o campo produtivo e econômico seriam “lugares” da ação 

masculina; às mulheres caberia o espaço privado e da reprodução, 

onde se localizam as práticas do cuidado, da nutrição, da higiene, do 

controle maternal das crianças. Na escola, a docência nas séries 

iniciais espelharia, pois, como um seu duplo, o trabalho “natural” que 

as mulheres já realizavam em casa (FERRAZ, S/D, p.1-2). 

Percebemos que ao se referir a este fator de reflexão e mudanças ao longo do 

curso, as falas dos alunos pesquisados sugerem que muitos fatores foram modificados, 

reinventados e reestruturados nesse período. Para uns, os estigmas do curso associado 

ao feminino, não foram motivo de estranheza ou frustração para eles. Enquanto que para 

outros, os altos e baixos do curso misturados com a discriminação e assolado com o 

preconceito de algumas pessoas, foram circunstâncias impactantes para o modelo de 

percepção pré- definida que eles tinham antes de adentrar no curso de Pedagogia. 

Assim, este trabalho também nos possibilitou a construção de um quadro inicial a 

respeito do curso de Pedagogia, algo que ainda não havia sido feito no Seridó, região do 

estado do rio Grande do Norte onde está localizado o Campus da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte-CERES-Caicó. 

CONCLUSÃO 

Neste trabalho discutimos de forma articulada questões como gênero e educação, 

educação e masculinidade, Pedagogia e gênero na docência. Em vista disso, partimos de 

um levantamento bibliográfico com embasamento histórico que busca compreender a 
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feminilização do magistério, do ponto de vista dos gêneros priorizando as desigualdades 

advindas das relações de gênero entre homens e mulheres preconizadas por preconceitos 

no meio acadêmico pela sua escolha de formação docente onde seu curso é basicamente 

composto por mulheres e pouquíssimos homens compondo as salas de aulas.             

Esperamos com este trabalho contribuirmos para práticas pedagógicas de 

professores e Professoras e dos graduandos em Pedagogia que lutam pelo fim do 

preconceito, desvalorização e repressão que estão diante das relações entre meninos e 

meninas, que surgem como barreiras em nossas escolas onde reproduzimos a 

diferenciação de gêneros. Pretendemos em um passo mais adiantar apresentar o trabalho 

aos graduandos e graduandas do curso de Pedagogia a pedido dos próprios alunos que 

gostaria de vê os resultados desse tipo de trabalho antes nunca feito na UFRN-CERES-

Caicó.   

Os dados do contexto nos revela a desvalorização dos professores de Pedagogia 

por ser uma profissão tida como quase que totalmente como feminina mostrando então 

desta forma alguns tipos de constrangimentos aos graduandos do curso. Um dos pontos 

centrais desta pesquisa é também revelar que não somente há desvalorização do 

magistério pela questão financeira, mas também porque remete a questionamentos por 

parte das pessoas questionamentos a cerca da masculinidade dos homens graduandos 

em Pedagogia por está num curso tipicamente feminino.  

Tivemos como base da discussão os relatos dos homens graduandos em 

Pedagogia nos relatando sua vivência a cerca da sua experiência docente como 

graduando em Pedagogia, suas expectativas, suas opressões e suas escolhas acadêmicas 

ao longo da sua graduação. 

Esperamos com este trabalho estarmos contribuindo para problematizar 

naturalização da relação entre educação, formação pedagógica e gênero feminino. Além 

de questionar o preconceito direcionado aos homens que fazem o curso de Pedagogia, 

apontando como a academia não é um espaço imune as configurações dos papéis gênero 

historicamente construídos e ratificados, desejamos que nosso trabalho possa rasurar as 

representações que são construídas sobre a experiência discente e docente no referido 

curso e em outros espaços, produzindo uma análise sobre o binarismo enquanto única (e 

mais autorizada) possibilidade de ler os sujeitos e significá-los. 
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MICRO-HISTÓRIA E SUAS POSSIBILIDADES: O CASO DE SILVINA 

(1877), DO SÍTIO CARIDADE1 
 

Helder Alexandre Medeiros de Macedo
2
 

 

RESUMO: O ensaio aborda a história de Silvina, costureira que foi surrada por dois 

homens vestidos de mulher, a mando de uma fazendeira, em plena seca de 1877, no 

sítio Caridade, sertão do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma abordagem inspirada 

na Micro-História, desenvolvida a partir de um processo-crime do 3º Cartório 

Judiciário da Comarca de Caicó, custodiado pelo Laboratório de Documentação 

Histórica (LABORDOC). Perscrutando acerca das razões do crime, contidas nos 

depoimentos das testemunhas, aborda as possibilidades de pesquisa em História 

Cultural que as fontes criminais (inquéritos policiais e processos-crime) oferecem ao 

historiador, com a utilização do método indiciário difundido por Carlo Ginzburg. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Micro-História, Seridó, Processos criminais 

 

SILVINA: CONHECENDO A VÍTIMA POR TRÁS DO CRIME 

10 de fevereiro de 1877, sítio Caridade, nas proximidades da Povoação de São 

Miguel do Jucurutu, Termo da Cidade do Príncipe. Grassava a terrível seca de 1877, 

que duraria até 1879, lembrada até hoje pelas agruras a que submeteu as populações das 

Províncias do Norte e pelos efeitos desastrosos que causou nas gentes e mesmo nos 

rebanhos de gado
3
. Pelas duas horas da tarde, estando a costureira Silvina Maria de 

Jesus em sua casa, eis que recebe de súbito a visita de duas pessoas vestidas 

estranhamente. Tratava-se de dois homens, altos, um deles de barba vermelha
4
 

disfarçados em trajes de mulher. Conhecendo a barba vermelha de Francisco Severo e 

pressentindo o pior, Silvina levantou-se para correr, mas, imediatamente os dois homens 

                                                           
 

1
 Trabalho apresentado no Simpósio Temático História Cultural e Micro-história, dentro das atividades 

do III Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, realizado na UFRN – CERES – Campus de 
Caicó, de 18 a 22 de novembro de 2013.  
2
 Professor do Departamento de História, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (DHC-UFRN). E-mail para contato: heldermacedox@gmail.com.  
3
 GUERRA, Philippe & GUERRA, Teophilo. Seccas contra as seccas, p. 26-8. 

4
 No Auto de Perguntas à Ofendida, parte integrante do Inquérito Policial, a ofendida Silvina afirmou que 

reconhecera ser um dos disfarçados Francisco Severo de Sales por motivo de sua barba vermelha e pelo 
fato do mesmo já a haver surrado no ano anterior (1876). 

mailto:heldermacedox@gmail.com
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travestidos de mulher deitaram-lhe os cacetes, levando-a ao chão. Estando prostrada, 

um dos homens deita-se em cima de suas cruzes e a espanca com cacete, deixando a 

infeliz costureira muito maltratada. Mesmo molestada, ela tenta levantar-se novamente, 

ainda que não estivesse na melhor das condições físicas. Não teve tanta chance: 

insatisfeito com as cacetadas que tinha dado no corpo de Silvina, um dos homens deita-

lhe por terra novamente com uma bordoada, fugindo em seguida com seu comparsa. 

Pouco tempo decorrido do espancamento de Silvina, o seu irmão Tomás chegou até a 

casa e percebeu o trágico cenário: a irmã deitada ainda por terra, ronchada e cheia de 

marcas pelo corpo. Rapidamente Tomás dirigiu-se ao sítio Serrote Agudo, nas 

proximidades da Caridade, onde residia o Sr. Manuel Batista de Araújo Pereira, Inspetor 

do Quarteirão; relatou a surra que haviam dado em Silvina e convidou-o para fazer uma 

vistoria na casa da ofendida Dois dias depois se instaurou um Inquérito Policial na 

povoação para apurar os fatos acontecidos.
5
 

Conhecemos Silvina Maria e as personagens que estão ligadas – direta ou 

indiretamente – ao seu espancamento quando de uma de nossas incursões pelos fundos 

documentais do Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) do Centro de 

Ensino Superior do Seridó
6
, em especial quando mergulhávamos pelo rico manancial do 

Fundo da Comarca de Caicó e Subfundo do 3° Cartório Judiciário, composto de 

processos criminais que vão de 1853 a 1953. Na época (1999) participávamos das 

atividades do Projeto de Pesquisa Crime e Castigo: escravos nos processos judiciais do 

Seridó (século XIX)
7
 e nossa intenção era a de localizar homens de cor (negros escravos 

e fôrros, além de pardos) nos manuscritos – coincidentemente, duas testemunhas do 

Inquérito Policial foram designadas como pardas (Maria José da Conceição e Manuel 

Nunes dos Reis)
8
. Não esperávamos, no entanto, que as caligrafias quase indecifráveis 

                                                           
 

5
 LABORDOC. FCC. 3ºCJ. Processos-crimes. Cx. 322. Processo crime (ferimentos e ofensas físicas). Autora: 

a Justiça. Réus: Francisco Severo de Sales, Antonio da Silva Pereira e Izabel Francisca de Assis. Cidade e 
Comarca do Príncipe, 1877. (Manuscrito). A partir de agora, as referências aos personagens envolvidos 
serão feitas a partir desta fonte. 
6
 Trata-se de um espaço de conservação de documentos vinculado ao Centro de Ensino Superior do 

Seridó (CERES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), criado em 1998, doravante 
chamado apenas de LABORDOC. 
7
 Projeto de pesquisa vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN e à Base de Pesquisa Semi-árido: 

Natureza, História e Sociedade, coordenado, em 1999, pelo Prof. Ms. Muirakytan Kennedy de Macêdo. 
8
 Essa é uma característica própria dos inquéritos policiais processados na Delegacia da Cidade do 

Príncipe e Subdelegacias que fazem parte deste termo no decurso do século XIX. Comumente as 
testemunhas arroladas têm a sua cor da pele aposta no depoimento (negro, pardo, branco, por 



 

  757 

 

do século XIX nos pudessem mostrar acontecimentos tão interessantes e ao mesmo 

tempo inquietantes ocorridos no sítio Caridade. Este fica localizado, nos dias atuais, 

próximo ao Distrito de Lajinhas, em território do município de Caicó. Até os anos 80 do 

século XIX pertencia ao Termo da Povoação de São Miguel do Jucurutu, local onde 

foram ouvidas as testemunhas para o inquérito policial. Tuiuiú, Milagres, Saquinho e 

Serrote Agudo eram sítios que circundavam o Caridade, de onde saíram algumas 

testemunhas para depor no inquérito e posterior processo-crime. 

Dois dias após o espancamento deu-se início o inquérito policial para apurar o 

ocorrido. O auto de perguntas à ofendida aconteceu na casa de morada de Joaquim 

Tomás de Araújo Pereira, na fazenda Saquinho. Através das inquirições do Subdelegado 

de Polícia em exercício, o Alferes Manuel de Araújo Pereira, que ficamos conhecendo o 

perfil da ofendida: Silvina Maria de Jesus tinha 29 anos, era solteira, costureira de 

profissão e filha de Raimundo Rodrigues Fortunato
9
, natural da Freguesia do Príncipe

10
. 

O depoimento de Joaquim Tomás de Araújo Pereira, enquanto testemunha jurada na 

composição do processo-crime instaurado na Justiça Pública do Príncipe 

posteriormente, nos esclarece o porquê do inquérito ter se iniciado em sua casa e não na 

Povoação de São Miguel do Jucurutu, como era de praxe. Em sua fala no dia 26 de 

março fora perguntado por Egídio Gomes de Brito – procurador dos acusados – em que 

residência tratara-se dos ferimentos Silvina e ainda mais qual a forma do tratamento. 

Resposta: na casa do próprio Joaquim Tomás, sendo a cura das feridas feita à base de 

purga de cabacinha
11

. Ainda na fazenda Saquinho, de propriedade de Joaquim Tomás, 

procedeu-se ao exame de corpo de delito em Silvina, sendo peritos este e o Sr. Manuel 

                                                                                                                                                                          
 

exemplo), coisa que não acontece nos processos criminais (à exceção da diferenciação dos negros 
escravos, esta, sempre aparente). 
9
 Curiosamente o auto de perguntas à ofendida não trouxe o nome da sua mãe. 

10
 A Freguesia da Gloriosa Senhora Sant’Ana tinha sede na Cidade do Príncipe, hoje, Caicó. Fora criada 

em 1748, desmembrada da Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, do Piancó e abrangia, por essa 
época, praticamente todo o território do Seridó potiguar e paraibano. Gradativamente foi perdendo 
porções de terra, equivalentes a desmembramentos de novas freguesias que faziam parte de seu 
domínio: de Nossa Senhora da Guia, dos Patos (1788), de Nossa Senhora das Mercês, da Serra do Cuité 
(1801), de Nossa Senhora da Guia, do Acari (1835). Posteriormente, no decorrer do século XIX, dela 
seriam desmembradas as freguesias de São Miguel do Jucurutu e de Nossa Senhora do Ó da Serra 
Negra. 
11

 A fala de Joaquim Tomás revela o quanto era forte, no Seridó antigo, a prática de utilização das 
plantas e ervas da caatinga para o tratamento de doenças e ferimentos. É costume, ainda hoje, no 
Seridó, utilizar-se a cabacinha como agente para expelir sangue ou catarro preso (no caso de sinusite). 
Como observado no auto de corpo de delito feito na pessoa de Silvina, a mesma estava colocando 
“sangue pela bocca”, daí, acreditamos, o uso da purga da cabacinha como método profilático. 
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Alexandre de Araújo Pereira, morador no mesmo local. Serviram de testemunhas 

Tomás Pereira de Medeiros e Gordiano de Araújo Pereira, moradores na fazenda 

Tuiuiú. Após a observação e averiguação os peritos detectaram no corpo de Silvina uma 

grande roncha azul debaixo do olho esquerdo e grandes hematomas em ambos os braços 

(o direito tinha, também, uma raladura). Encontraram mais ronchas da cintura até as 

curvas e também notaram que a ofendida “botava sangue pela bocca”. O laudo final: 

houve ferimento e ofensa física, não mortal, com contusões produzidas com cacetes, as 

quais produziram grave incômodo de saúde. Embora não inabilitassem de serviço por 

mais de trinta dias, o dano foi arbitrado em 50$000. 

A Casa das Audiências da Subdelegacia da Povoação de São Miguel do Jucurutu 

abrigaria, em 21 de fevereiro, as cinco testemunhas arroladas para deporem no 

inquérito: Maria José da Conceição, Joaquim Tomás de Araújo Pereira, Alexandrino 

Batista de Meio, Manuel Nunes dos Reis e Manuel Batista de Araújo Pereira. Quatro 

dos depoentes foram unânimes em afirmar, usando-se da voz pública, que Silvina fora 

surrada por Antonio da Silva Pereira e Francisco Severo de Sales – disfarçados em 

trajes femininos –, a mando de sua sogra, Izabel Francisca de Assis, esposa de Cristóvão 

Francisco Dantas
12

. Curioso é que alguns dos depoentes retratam relações de amizade 

no período anterior à surra entre Silvina e Izabel, ponto a que voltaremos mais adiante. 

NAS (ENTRE)LINHAS DO PROCESSO-CRIME 

Partindo das constatações efetuadas anteriormente, indagamos qual a razão dos 

dois acusados terem se vestido com trajes de mulher e ainda qual o porquê de Izabel 

Francisca, antes amiga de Silvina, ter ordenado o espancamento. O caminho teórico 

escolhido para nortear tais questionamentos é o da História Cultural, tendência 

historiográfica que se ocupa – diferentemente de uma história canônica ou oficial – das 

manifestações das massas anônimas como festas, resistências e crenças heterodoxas
13

. 

Porém, o campo de investigação da História Cultural não acaba por aí. Entendida como 

sendo o refúgio para onde acorreram os historiadores das “mentalidades” – a partir dos 

anos 70 questionados em seus pressupostos epistemológicos –, é pensada como um 

leque e área de investigação multidisciplinar, que seria competente para examinar e 

                                                           
 

12
 A única testemunha a dizer que sobre nada sabia do espancamento em relação aos nomes dos 

acusados foi Manoel Nunes dos Reis, filho de Izabel Francisca de Assis. 
13

 VAINFAS, Ronaldo. História das mentalidades e história cultural, p. 127-62. 
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problematizar o conjunto das práticas e representações sociais, vistas pelo viés da 

cultura, no seu sentido mais amplo
14

. Sendo assim, ela costuma-se abrir a outras áreas 

do conhecimento – em especial, a Antropologia –, caracterizando-se por ser portadora 

de uma miríade de práticas, métodos e abordagens de pesquisa.  

É evidente que não encontraremos respostas prontas e acabadas para nossos 

questionamentos no auto criminal, considerando que a sua feitura se deu para visibilizar 

a ação da Justiça Pública frente ao crime acontecido naquele distante 1877. Hoje 

observamos o auto criminal de outro lugar, de onde também herdamos conceitos pré-

estabelecidos e influências, que nos motivam a enxergar além das formalidades 

jurídicas e a buscar as sociabilidades entre diversos atores sociais por trás da fatídica 

surra. Essas sociabilidades estão dispersas no processo-crime e a apreensão e utilização 

do método indiciário – problematizado por Carlo Ginzburg
15

 – 

 é a inspiração metodológica para perseguir nosso intento. Consideramos, para 

tanto, que é premissa do historiador interessado em estudar a cultura empreender 

viagens através das pistas que o documento fornece, muitas vezes subentendidas ou 

imiscuídas nas entrelinhas. 

Dois homens casados vestidos como se fossem mulheres. Confessamos que à 

primeira vista o nosso olhar foi de estranhamento frente a um acontecimento tão 

insólito. Em plena Província do Rio Grande do Norte, no alvorecer da seca de 1877, 

seria não menos que curioso observar dois pais de família com panos pretos a esconder 

as cabeças e saias brancas no lugar da tradicional ceroula e camisão. Coligindo os 

depoimentos das testemunhas, tanto no inquérito quanto no processo- crime, outros 

adereços aparecem como componentes desse traje, como as máscaras e luvas feitas a 

partir do couro do gato maracajá
16

 e as alpargatas de couro de ovelha
17

. É de se 

imaginar que alguma pessoa do sítio Caridade tenha visto, nem que fosse de relance, os 

                                                           
 

14
 FALCON, Francisco. História Cultural, p. 105. Sobre a História Cultural consulte-se, ainda, PESAVENTO, 

Sandra. História e História Cultural e COUCEIRO, Sylvia. Os desafios da história cultural.  
15

 GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário.  
16

 Segundo Oswaldo Lamartine, em 1961 o gato maracajá já estava desaparecido em grande parte do 
Seridó, sendo muito escasso. (LAMARTINE, Oswaldo. Sertões do Seridó, p. 212). 
17

 As ovelhas e as cabras, chamadas popularmente de miunças, excediam, juntas, a quantidade de gado 
bovino no Seridó antigo. Sua carne era bastante apreciada e do seu couro Costumava-se fabricar vários 
objetos de uso, dentre os quais as alpargatas. (MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhos Inventários do 
Seridó, p. 22-3). 
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dois homens travestidos, já que essa informação chegou até as testemunhas na Justiça 

Pública. 

No entanto, não se trata de estranhar esse comportamento apenas por estranhar. 

A leitura de obras da literatura regional do Seridó
18

 que tratam do processo de 

colonização desse espaço por homens brancos faz com que possamos perceber uma 

recorrência com relação ao homem: após a instalação das fazendas de criar gado, do 

século XVIII em diante, dois destinos se avizinhavam para a criança do sexo masculino. 

O de ser chefe de família e trabalhar no criatório e na agricultura de subsistência ou o de 

servir aos desígnios divinos através do sacerdócio. Antonio da Silva e Francisco Severo 

corresponderam ao modelo de homem enquanto pai de família, sendo um detalhe a 

relembrar o de que declararam, na qualificação perante e Justiça Pública, serem 

agricultores. Como a sua sobra Izabel Francisca se declarara criadora, presumimos, 

portanto, que esta – junto com o seu marido, Cristóvão Dantas – fosse dona de um 

empreendimento pecuarístico no sítio Caridade, em cuja propriedade habitariam, 

também, os dois genros com suas respectivas famílias. 

Acusada de mandatária da surra dada em Silvina por algumas das testemunhas 

do inquérito e do processo, pergunta que ainda fica no ar é se esta arquitetou o disfarce 

ou se isto foi idéia e obra de seus genros. É cedo para afirmar, até mesmo por esta 

análise estar pautada em um documento apenas, entretanto, aventamos a hipótese de que 

tenha sido Izabel Francisca a fornecedora dos trajes tipicamente femininos para o 

disfarce dos dois homens - ou mesmo as suas esposas, filhas da matriarca indiciada. É 

possível, também, que o ato da dissimulação da indumentária tenha sido resultante de 

um processo de encobrimento da identidade masculina, que somente no momento do 

espancamento de Silvina teria vindo à tona e sido reafirmada através da violência. 

Anteriormente comentamos que algumas testemunhas afirmaram que Silvina e 

Izabel tinham laços de amizade antes de haver o espancamento – esse fato é comentado 

com mais ênfase pelo Senhor Manuel Batista de Araújo Pereira, testemunha do 

processo-crime. Narra o nosso depoente a respeito de Silvina que “(…) é intrigada com 

quasi todos do lugar [Caridade] como observou o anno passado, q.
do

 o dito Severo lhe 

dera uas peiadas, conhecendo que somente tinha (…) amizade com a indidada Izabel e 

                                                           
 

18
 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhos Inventários do Seridó e _____. Velhas Famílias do Seridó; 

LAMARTINE, Oswaldo. Sertões do Seridó; DANTAS, José Adelino. Homens e fatos do Seridó Antigo; 
LAMARTINE, Juvenal. Velhos Costumes do meu Sertão. 
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sua filha Maria Izabel mulher de Manoel Thomas – (…)”. Que razões teriam levado ao 

desentendimento entre Silvina e Izabel? Novamente os depoimentos das testemunhas 

nos iluminam para que cheguemos a algumas saídas para nossos questionamentos. 

A parda Maria José da Conceição, ainda na fase do inquérito policial, foi a 

primeira dos depoentes a lançar luzes sobre o motivo da surra, que teria ocorrido porque 

“(...) Silvina dicera a um comboeiro que não bebesse agoa d’aquelle assude, por que 

Izabel donna do assude costumava banhar-se nelle para os homens lhe quererem bem”. 

Temos, aqui, a emergência de uma característica do Seridó antigo: a mobilidade. 

Matutos costumavam rasgar o território sertanejo montados, geralmente, em tropas de 

burros mulos, na tentativa de trocar ou vender os gêneros alimentícios produzidos na 

região por outros de primeira necessidade. Era em outras praças comerciais que a 

maioria dos habitantes do Seridó adquiria os gêneros alimentícios essenciais até 1877, 

excetuando-se os que provinham dos rebanhos e da agricultura familiar. Conforme 

afirma Osvaldo Lamartine, “Quatro viagens anuais abasteciam suas despesas: uma, de 

milho no Teixeira (PB); uma, de feijão, no Brejo (Esperança-PB); uma, de sal em 

Macau (RN) e a quarta, de rapadura no Cariri do Ceará”
19

. Por outro lado, verdadeiros 

comboios de gado também eram comumente observados no Seridó de outrora, já que o 

deslocamento de bovinos – proveniente da sua compra, venda ou permuta – era feito 

pelos vaqueiros cruzando diversas propriedades. Devemos atentar que na época de seca 

os criadores com mais posses retiravam seus rebanhos para plagas mais úmidas, ou com 

chuvas freqüentes, tentando salvá-los da morte certa pela fome. 

Pelo que conseguimos apreender dos depoimentos no inquérito e também no 

processo-crime, o açude do sítio Caridade – de propriedade de Izabel Francisca de Assis 

– era ponto de arrancho de comboieiros que passavam pelo lugar, onde aproveitavam 

para tomar água. Corroborando nosso pensamento, o testemunho de Manuel Nunes dos 

Reis, filho de Izabel Francisca, narra que 

(...) Silvina havia dito a uns comboeiros, que hião ver agoa de um 

assude, que pretencia a sua mãi, que aquelia agoa era temperada; e por 

este dito entendeo minha mãi que deveria ficar com queixa della 

Silvina; como de facto desde este dia data-lhe ma vontade.  
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 LAMARTINE, Oswaldo.  Sertões do Seridó, p. 163. 
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Este depoimento e mais o de Maria José, peças do inquérito policial, são os 

únicos que retratam a inimizade entre Izabel e Silvina, consubstanciada na acusação 

desta última de atos escusos cometidos pela primeira. Atos escusos, assim imaginamos, 

já que se tratava de uma senhora e mãe de família com nome a zelar, que, no entanto, 

estava sendo alvejada com tais notícias. Observando com acuidade as narrativas das 

testemunhas percebemos, tanto no inquérito quanto no processo-crime, o quanto é 

recorrente a preocupação de Izabel Francisca e de sua família (leia-se, seu filho) com a 

honra da parentela, personificada na figura da matrona sertaneja. 

Por debaixo dessa simples acusação de se banhar no próprio açude, deixando a 

água temperada, acreditamos que repousa um componente bastante comum no 

imaginário do período colonial: as práticas mágicas, em especial a feitiçaria. A 

historiografia brasileira vem dando conta, ultimamente
20

, de como o elemento feminino 

foi estigmatizado na América Portuguesa pela Igreja Católica, já que à mulher era 

imputada a maioria das denúncias de feitiços, sortilégios e demais práticas mágico-

sobrenaturais.  

Nesse sentido, Laura de Mello e Souza reconstruiu duas histórias de mulheres 

denunciadas ao Santo Oficio com a acusação de sortilégios com finalidades afetivas. A 

primeira é a de Maria Joana, que, partindo de antigos saberes indígenas, aprendidos com 

uma conhecida cafuza, lavava suas partes pudentas, solas dos pés e sovacos dos braços, 

raspando depois as solas dos pés com uma faca; esta água deveria ser guardada em um 

pilão e dada ao amado no outro dia, misturada em alguma bebida, “(…) para que lhe 

quisesse bem e não pudesse se afastar dela”
21

. A outra história é a da negra escrava 

Joana, que aprendera com uma índia a lavar as partes pudentas para prender homens 

utilizando a água da lavagem em comidas e beberagens
22

. Ambas as histórias parecem-

se bastante com a de Izabel Francisca. A diferença é que esta não guardava a água onde 

se banhava, mas, lavava seu corpo num local tradicionalmente conhecido como 

bebedouro para os comboieiros que por ali passavam. 

Seria Izabel Francisca depositária de práticas mágicas herdadas do mundo 

colonial e que teriam se manifestado em pleno Sertão do Seridó no decurso do século 

                                                           
 

20
 SOUZA. Laura de Mello e. O diabo e a terra de Santa Cruz; VAINFAS, Ronaldo. Moralidades brasílicas: 

deleites sexuais e linguagem erótica na sociedade escravista; MOTT, Luiz. Cotidiano e vivência religiosa: 
entre a capela e o calundu. 
21

 SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a terra de Santa Cruz, p. 237. 
22

 Idem, p. 239.  
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XIX? É preciso que sejamos prudentes e pensemos no nível das hipóteses, já que 

estamos trabalhando com apenas um documento manuscrito como subsídio para a 

confecção deste texto. A pequena investigação que fizemos rumo às histórias de Izabel 

Francisca, Silvina Maria, Antonio da Silva e Francisco Severo, entretanto, mostrou-nos 

quão rico é o universo de possibilidades de pesquisa que pode emergir da leitura de um 

auto criminal, que vai muito além do próprio fato delituoso que geralmente motiva a 

instauração dos processos. Fez com que atentássemos, também, para as reservas e 

cautelas que devemos ter ao explorar a fonte criminal, já que se trata de um documento 

produzido no contexto da repressão e do aparelho judiciário do Estado, onde uma 

polifonia de vozes é ouvida: a dos réus, a dos ofendidos, a das testemunhas, dos 

promotores, dos advogados e juízes, quase todos filtrados pelo olhar do escrivão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O exame das vozes contidas no inquérito e no processo-crime, todavia, 

demonstrou que a realidade histórica não é unívoca e linear, pelo contrário, é marcada 

por discursos e por sociabilidades plurais, com rupturas e permanências em relação ao 

passado. O processo-crime instaurado na Justiça Pública da Comarca do Príncipe teve 

curta duração: a sentença final, proferida por Hisbelo Florentino Correia de Meio, juiz 

de direito, teve lugar em 09 de maio do mesmo ano. As inquietações que emergem 

quando lemos as suas páginas, contudo, não param por aí.  

Resta-nos indagar com mais profundidade, por exemplo, o porquê do processo 

ter terminado relativamente rápido em relação a outros da mesma época – 

 que arrastavam-se por meses a fio –, sem mesmo a apresentação de libelo ou 

julgamento dos acusados. Os recursos e justificações que o procurador dos réus – 

Egídio Gomes de Brito – interpõe a seu favor mencionam Silvina como sendo “mulher 

solteira de procedim.
to

 irrigular” e Maria José (uma das testemunhas) como “mulher 

libertina e desconceituada”, sendo ambas “Irmans em perversidade se aquilatada a vos 

publica”. É possível que a quebra das normas e códigos de conduta social fosse uma das 

razões para que a culpa não fosse imputada a Izabel, Antonio e Francisco. Somente 

poderemos comprovar esta hipótese quando da realização de uma pesquisa mais 

aprofundada em outras fontes da Comarca do Príncipe. 

FONTE 
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ASSIS. CIDADE E COMARCA DO PRÍNCIPE, 1877. (MANUSCRITO). 
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ESTRANGEIRO DA SAUDADE: O IR E VIR DE GILBERTO FREYRE 

ENTRE 1918 E 1925 ( VIDA, CULTURA E POLÍTICA) 
 

AUTOR: HENRIQUE MASERA LOPES - 

GRADUANDO EM HISTÓRIA PELA UFRN. 

 

Dois dos grandes livros de Gilberto Freyre foram escritos e publicados durante a 

década de 30 do século passado. Respectivamente, Casa Grande e Senzala e Sobrados e 

Mucambos. Tais obras são fundamentais para a compreensão do pensamento freyreano 

e de sua relação com o universo social, político e cultural da época em que viveu. No 

entanto, interessa-me problematizar outro momento histórico vivido pelo autor, fase 

anterior a produção destes clássicos. Neste trabalho, nos interessa compreender a vida, 

produção e ação intelectual, política e cultural de um Freyre jovem, ainda não renomado 

mas já bastante respeitado, um momento onde Freyre viveu quatro anos de sua vida 

como estrangeiro nos EUA e seus primeiros dois primeiros anos de retorno ao Brasil, 

notadamente ao Recife. 

   Podemos dizer que entre 1918 e 1925 Freyre mergulhou em universos 

existenciais variados, viajando por muitas cidades dos Estados Unidos e da Europa, 

observando arquiteturas, geografias, culturas e comportamentos múltiplos e novos para 

o jovem estudante, leitor de Bergson, Marcel Proust e tantos outros, que com seu olhar 

curioso escrevia sobre o que via em viagem e logicamente sobre o que sentia em relação 

a sua terra de origem, da qual estava afastado fisicamente mas não existencialmente. 

Nesse período, estudou em duas universidades norte-americanas, mais precisamente nas 

universidades de Baylor e Columbia, se tornando Bacharél e Mestre em artes. É dos 

seus estudos em Columbia que Gilberto produz sua tese intitulada ´´Social life in Brazil 

in the middle of the 19th Century``. Ao mesmo tempo que vivia um contexto de 

descoberta intelectual fundamental para a constituição de seu modo de pensar a cultura 

brasileira, Freyre também vivia um momento de deslocamento físico e sensível que 

pode ser um campo muito vasto para a construção de uma história das sensibilidades e 

das formas de pensamento, para uma história que não desvincula a produção intelectual 

de um sujeito histórico das experiências que seu corpo e sua subjetividades 

atravessavam. Além das viagens e das novas compreensões que essas experiências 

produziram, como seus escritos sobre Nova York, Texas, Paris, Nuremberg, Lisboa e 
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em grande medida sobre a vida cotidiana dessas cidades e que me merecem ser 

investigados, Freyre produziu muitos relatos durante esse período, sobre o Brasil, 

notadamente sobre Recife e também sobre a cultura brasileira, hábitos, costumes, 

elementos da vida cotidiana, que lhe renderam muitas cartas para amigos como Oliveira 

Lima e outros, artigos periódicos para o Jornal de Pernambuco intitulados Da Outra 

América, artigos para a Revista do brasil, a pedido de Monteiro Lobato, além de seus 

diários pessoais e de sua produção acadêmica que trazem uma composição múltipla de 

um modo e pensar e sentir o mundo fortemente afetado pela saudade, mas de um modo 

singular, devido a sua própria condição de existencial de viajante, de estrangeiro em um 

mundo novo. 

Por outro lado, seus primeiros anos de retorno ao Brasil são marcados pelo 

impacto das mudanças oriundas dos chamados ´´ tempos modernos``, é um momento 

em que Freyre sente que uma série de elementos sociais, culturais, políticos e até 

mesmo econômicos dos antigas tramas de poder vigentes no país, estão sendo tragados 

pelo tempo veloz e desconfigurador de tradições como é o tempo do capitalismo que se 

instaura no território nacional no inicio do século XX. Para se ter uma ideia, o jovem 

escritor diz ´´ não conhecer mais Recife`` tamanha as mudanças a que esta cidade mas 

de um certo modo, o país como um todo, estavam submetidos, período histórico onde se 

instaura uma série de rupturas políticas, culturais e econômicas. Os hábitos mudavam, a 

geografia dos bairros se alterava, os interesses políticos eram outros, as demandas 

sociais também, enfim, um conjunto de novas situações foram experienciadas por 

Gilberto Freyre nesse momento. É sob o choque destes acontecimentos históricos que se 

viu a explosão de uma série de formas de reagir e agir saudosisticamente frente ao que 

seria uma ´´Ḿodernidade Devastadora``, um bom exemplo disso é a própria fundação 

do Centro Regionalista e Tradicionalista do Nordeste em 1924, liderado por Gilberto 

Freyre e que contava com a presença de importante nomes da época como José Lins do 

Rêgo, Carlos Lyra, Julio Bello, dentre outros. Devemos ressaltar que esse período, 

marca um momento de constituição de uma série ações políticas e culturais em diversas 

esferas da vida cotidiana, além de promover uma importante interpretação sobre a 

própria Modernidade, vista a partir de um tom saudosista, que reagia contra o tempo das 

mudanças destruidoras de uma suposta tradição, forjada como essência da região 

Nordeste. Para a efetivação dessa ação produtora de pensamentos e iniciativas políticas 

e culturais como foi o regionalismo tradicionalista não há como não levar em conta o 

impacto experienciado pelo jovem recém-formado Gilberto Freyre em sua volta ao 
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Brasil,rapidamente se tornando líder de um coletivo de escritores, políticos, poetas, 

pintores que faziam parte de um contexto sócio-cultural demarcável historicamente. 

Devemos considerar sua experiência estrangeira também, já que é a partir de uma 

vivência marcada pela distância que o autor da início a sua produção sobre sua região, 

movido por um modo de sentir o mundo afetado por uma saudade que lhe é própria e ao 

mesmo tempo coletiva, pois enquanto sujeito social, o então jovem pernambucano 

ocupava lugares sociais bastante específicos e que são decisivos para a constituição de 

seu pensar, sentir e agir frente ao contexto histórico de seu tempo. 

Não há como desvencilhar as experiências vividas por um indivíduo num 

determinado momento histórico daquilo que este produziu. Incorrer nesta tentativa é um 

grande erro, pois não leva em conta a própria historicidade do sujeito que ao viver, 

transforma-se, misturando-se, afetando e sendo afetado por aquilo que vive. A história é 

aquilo que passa, que transita deixando marcas, e sob estas marcas se formam os 

contornos das vidas e dos pensamentos. No caso de Gilberto Freyre não é diferente. Sua 

vivência de quatro anos fora do país, como estrangeiro na América e na Europa, 

deixaram marcas em seu corpo e sua subjetividade, mais que isso, produziram marcas 

em sua forma de pensar e sentir o mundo que extrapolaram os limites dessa vivência no 

exterior. Sabemos do teor e do sabor saudosista de sua produção intelectual e de sua 

ação política. No entanto, o que nos interessa aqui é cartografar historicamente a 

saudade de sua região enquanto vivia como estrangeiro, condição existencial bastante 

particular, e depois, pensar no impacto que este sofreu ao voltar para sua terra e deparar-

se com as mudanças advindas dos processos históricos da época, um momento de 

rupturas e deslocamentos no campo político, social, cultural e econômico do Brasil. A 

ideia de produzir uma história das sensibilidades nos leva a manter uma relação entre a 

produção do autor de Casa Grande e Senzala e sua experiência particular de 

deslocamento, sua condição de viajante que mergulha em universos culturais novos e 

que retorna, de sujeito que estava se movendo por espaços desconhecidos até então por 

ele e que ao volver para sua terra sente não a conhecê-la mais e por isso, reage. Reação 

política, intelectual, cultural, em que começa a se esboçar a necessidade de dar vida a 

esse complexo imagético-discursivo intitulado Nordeste. Estamos falando de um jovem 

a beira nos 20 anos que vai estudar em outro país no inicio do século XX e que quando 

retorna promove uma das mais fortes iniciativas saudosistas no Brasil, o Regionalismo e 

Tradicionalismo Nordestino. 
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 A ideia deste trabalho é promover uma cartografia histórica do sensível, do 

pensamento e das ações políticas acerca das mudanças oriundas da Modernidade na 

região Nordeste a partir da experiência de vida de Gilberto Freyre entre os anos de 1918 

e 1925. Algumas questões foram se delineando nesse sentido, tais como: O que Freyre 

pensa e diz de sua região enquanto está viajando? Como ele sente e compreende sua 

terra de origem a partir dessa distância ocasionada pela sua viagem? De que modo essa 

experiência de deslocamento contribui para a intensificação de um teor saudosista que 

com o passar do tempo foi se tornando tão característico de seu trabalho intelectual? E 

ao retornar, o que pensa e sente Freyre sobre a Modernidade que se instaura na região e 

no país? Qual a importância desta experiência de retorno para o desenvolvimento de um 

pensar, sentir e agir saudoso não só no âmbito intelectual, mas também político e 

cultural da época? Que conceito de Modernidade é forjado pro Freyre nesses dois 

primeiros anos de retorno ao Brasil? 

 Minhas questões vão se delineando do seguinte modo: Como, no sentido de 

uma história das sensibilidades, das formas de pensamento e de uma cartografia 

micropolítica histórica, problematizar os deslocamentos da vida de Gilberto Freyre entre 

1918 e 1925 numa relação com o desenvolvimento de uma pensar, sentir e agir 

saudosista? De que saudade estava se falando? Que concepção de Tradição é forjada 

pelo autor enquanto vivia no exterior? Partindo do pressuposto de que ele estaria 

vivendo numa certa ´´exterioridade de sua própria tradição``, de que maneira analisar o 

entrelaçamento de uma vida estrangeira experienciada por Freyre com sua produção a 

respeito da região, esta terra que lhe faltava naquele momento específico? 

  De que modo podemos compreender a concepção freyreana de Modernidade a 

partir do impacto gerado pelo seu retorno ao Brasil em 1923? Para além de sua 

concepção do que seria o Moderno, há uma ação política, intelectual e cultural frente a 

Modernidade que lhe é própria. Nesse caso, como essas ações se constroem nos dois 

primeiros anos de seu retorno? E mais, de que maneira a sua experiência de retorno está 

imbricada a uma pragmática saudosista inicia neste período? 

Ao que tudo indica parece ter havido um Ir e Vir na vida de Gilberto Freyre 

entre 1918 e 1925 que deixou marcas intensas em seu modo de pensar, sentir e agir no 

mundo. Muito se falou sobre o contato com a antropologia de Franz Boas e de como 

isso influenciou Freyre na constituição de seu modo de construir seu pensamento a 

respeito do Brasil, ou melhor, seu modo de inventar uma cultura brasileira. 

Evidentemente, não há como passar por cima desse ponto importante e não pretendemos 
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incorrer nesse erro. No entanto, o que nos interessa aqui é pensar na experiência de 

deslocamento, de movimento, vivida pelo jovem pernambucano nesse período, sua 

experiência de viajante e de homem que retorna. Se há um Ir e Vir que necessita ser 

compreendido no âmbito de uma história das sensibilidades, creio que seja na 

intersecção desses verbos que poderemos avançar. Se trata de tomar a vida e o 

pensamento pelo meio, através dos processos que constituem modos de pensar, sentir e 

agir no real social. A experiência de vida deve ser levada em conta nessa análise que 

procura compreender a construção de um modo de pensar e sentir marcado pela 

saudade, como é o caso de Gilberto Freyre. A história se faz em corpos, na vida, seres 

que pensam, sentem e agem através de suas experiências e que ao mesmo tempo fazem 

parte de um contexto histórico que lhes escapa mas que também contribui para a 

elaboração desse modo especifico de ser no mundo. 

Há algumas achegas saudosistas singulares nesse contexto que delimitei para 

minha pesquisa que merecem ser analisados sob a ótica de uma história das 

sensibilidades e das formas de pensamento. Estamos falando de um sujeito que além de 

produzir uma vasta obra escrita que se espalhou pelo imaginário social até os dias hoje, 

criou também importantes iniciativas culturais e políticas para sua época, dentre elas o 

Centro Regionalista e Tradicionalista do Nordeste. É no seu retorno ao Brasil que 

Freyre se alia a uma série de indivíduos, sendo indiscutivelmente um líder para todos, e 

os inflama sobre a necessidade de fazer falar e ver uma Região e uma Tradição para 

resistir a uma certa Modernidade, como é o caso de Julio Bello, que escreve Memórias 

de um senhor de engenho atendendo ao seu pedido e também José lins do Rêgo, ambos 

sendo muito estimulados em suas produções pelo jovem pernambuco. Nesse mesmo ano 

de 1925, Freyre organiza o Livro do Nordeste, onde pela primeira vez é lançado o 

poema de Manuel bandeira ´´Evocação do Recife``. Todas essas iniciativas, e muitas 

outras que ainda serão investigadas no campo da política e da cultura carregam em si 

seus prolongamentos, suas achegas saudosistas e não há como desvencilhá-las da 

experiência de vida de um Gilberto Freyre que viaja e retorna entre 1918 e 1925. Não só 

não há como desvencilhar, como se faz necessário investigar historicamente, sob um 

olhar micropolítico, as relações entre vida, cultura e política em um Freyre jovem, ativo 

e saudosista. Em se tratando de estudar a emergência de um modo de pensar e sentir 

saudosista no brasil no início do século XX e pensando nas implicações políticas dessas 

consciências e sensibilidades é fundamental que levemos em conta e partamos para uma 

análise historiográfica da vida e da produção desse importante escritor pernambucano 
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em sua fase de jovem viajante pela América e Europa e também em seus primeiros anos 

de retorno e de ação política e cultural no Brasil. 

As hipóteses aqui levantadas representam algumas impressões iniciáticas a 

respeito da relação entre vida, cultura e política em Gilberto Freyre entre os anos de 

1918 e 1925 que contribuíram para o desenvolvimento de uma pragmática saudosista 

frente ao real social de sua época. Vale ressaltar que essas impressões estão sujeitas a 

mudanças dependendo da documentação que iremos trabalhar, além de um estudo mais 

amplo sobre o contexto histórico da época, o que nos trará novas perspectivas para a 

produção desse projeto de história das sensibilidades e das formas de pensamento. 

Minha primeira hipótese é a de que o jovem Freyre viveu duas condições 

distintas daquilo que chamaremos de estrangeiridade. Perceber essas variações e 

problematizá-las historicamente pode ampliar nossas análises a respeito da constituição 

de um pensar, sentir e agir saudoso de Freyre enquanto sujeito histórico constituído em 

uma série de relações de força históricas, sociais, econômicas e culturais. 

Primeiramente, temos uma condição de estrangeiro em outro país, vivendo num EUA 

pós Primeira Guerra mas também viajando para várias regiões da Europa. Estamos 

falando de um sujeito que imerge numa experiência cotidiana completamente nova, 

onde a diferença está explicita nos espaços e nas pessoas que nele circulam. Essa 

experiência estrangeira faz com que Freyre se depare com muitas novidades mas sem 

deixar de pensar sua própria região e cultura, seja no ãmbito acadêmico seja em escritos 

pessoais e correspondências para amigos. Logicamente, os elementos que constituíram 

essa experiência estrangeira, ou seja, a produção escrita do autor enquanto vivia fora do 

país precisa ser amplamente trabalhada para que possamos compreender essa vivência 

singular dentro do contexto histórico da época e seu entrelaçamento com saudosista. A 

outra fase estrangeira de Gilberto Freyre estaria situada nos dois primeiros anos de seu 

regresso ao Brasil, notadamente a Recife. É nesse momento que o jovem escritor 

percebe não reconhecer mais sua terra, devido as transformações oriundas da 

Modernidade. Sendo um estrangeiro em sua própria cidade, vemos emergir 

historicamente aquilo que chamaremos de uma reação saudosista frente o presente nos 

campos político e cultural. Pensamos ser necessário problematizar essa estrangeiridade 

freyreana com a criação de ações marcadas pela saudade nesse momento especifico, 

onde ainda havia um impacto provocado pela volta e onde começa a se esboçar uma 

ação política e cultural bastante forte para época, como é o caso do Regionalismo e 

Tradicionalismo. 
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Por outro lado, e essa é outra hipótese desse projeto, parece ter havido dois 

modos distintos de experienciar a saudade, ou seja, duas formas de pensar e sentir a 

partir da suas saudades. A primeira, provocada pela distância física, existencial e afetiva 

de sua região, dos hábitos e costumes oriundos dali, dos seu sabores, cheiros e clima. 

Enquanto vivia no exterior, faltava-lhe pragmaticamente a sua terra, seu território mas 

este não deixava de ser pensado e citado nos seus escritos, muito pelo contrário, parece 

que sua vivência no exterior lhe ajuda a construir um modo de ver e dizer a cultura de 

sua região e sua ideia de tradição daí decorrente. Nossa investigação procura entender as 

singularidades destes dois momentos específicos da vida do autor e captar as dimensões 

também singulares de seu discurso e de duas ações, ambas, marcadas pelo sentimento 

da saudade. Isso porque, quando Freyre regressa a saudade parece ganhar novos 

impulsos, a saudade parece transformar-se em questão política, moral, ética, em defesa 

de uma cultura que não pode ser esquecida pelo tempo. Seria a partir dessa variação em 

relação a saudade que se constituíram ações em defesa do passado, da tradição, da 

manutenção de hábitos e costumes, da defesa de prerrogativas políticas, dentre outros. 

Essas são algumas hipóteses, que como dissemos anteriormente, carecem de um contato 

mais efetivo com a documentação para que continuemos nossas investigações. 

A contribuição do filósofo francês Michel Foucault( FOUCAULT, 1984, 2006, 

2010) para uma nova compreensão da noção de sujeito nos parece essencial para a 

realização deste projeto. Foucault pensa em três processos fundamentais para a 

constituição dos sujeitos num determinado tempo e espaço demarcável historicamente. 

O ser na história é composto numa trama entre produções de saber, relações de poder e 

processos de subjetivação, ou seja, o sujeito é sempre um efeito provisório de um dado 

diagrama de forças. Nesse caso, o sujeito é pensado como elemento constituitivo de um 

dado campo de forças, de uma dada cartografia que o da forma e conteúdo sem 

estabilizá-lo por completo. O que queremos dizer com isso é que uma análise histórica 

voltada para as ações de um indivíduo em seu tempo deve comprometer-se em precisar 

não a identidade, fixa e estável daquele ser e de suas ações, mas sim mapear e 

cartografar elementos e movimentos que são fundamentais para a compreensão dos seus 

modos de pensar e sentir num dado momento, num dado contexto histórico. É nesse 

sentido que procederemos no caso de Gilberto Freyre. Estudaremos sua experiência de 

vida num determinado recorte temporal, relacionando-a com sua prática cultural e 

política, tanto no âmbito dos discursos produzidos por ele, seja diários ou textos para 

jornais, como no campo de suas ações políticas, com intuito de captar que modos de 
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pensar e sentir o mundo estavam imbricados nessas ações. Não se trata de pensar o 

indivíduo como um ser modulado por forças que agem de fora para dentro, num 

processo onde não haveria autonomia na criação e no cultivo de si próprio. O objetivo 

de manter um diálogo com Foucault é no sentido de compreender as relações de força 

que compunham Gilberto Freyre enquanto sujeito histórico. Procuraremos analisar 

historicamente as tramas políticas, culturais, econômicas e existenciais que 

atravessavam a vida do autor pernambuco no sentido de cartografar as muitas linhas que 

formam um modo de pensar, sentir e agir no mundo. A produção de sujeitos na história 

não introduz um processo passivo, onde o corpo e a subjetividade dos indivíduos não 

agiria frente aos devires da história, muito pelo contrário, é justamente por sermos 

compostos num estado de perpétua instabilidade que criamos nossas próprias estratégias 

de vida para afirmarmos perspectivas na realidade social em que vivemos. É sob este 

ponto de vista que pensaremos Gilberto Freyre no recorte temporal estabelecido pelo 

projeto. Não para dizer quem era este homem em seu tempo mas para compreender em 

relação a que ele diferia-se. Nesse sentido, procuraremos elaborar uma análise 

micropolítica aplicada a produção de uma história das sensibilidades e das formas de 

pensamento, compreendendo que uma questão micropolítica é qualquer questão que 

envolva os processos de subjetivação em sua relação com o político, o social e o 

cultural , através do qual se configuram os contornos de uma realidade em seu 

movimento contínuo de criação coletiva. Construindo essa cartografia micropolítica 

histórica de Gilberto Freyre entre 1918 e 1925 poderemos trazer para a abordagem 

histórica os investimentos de desejo no campo que compunham as tramas políticas e 

culturais das quais o autor pernambucano foi figura ativa. Uma abordagem 

micropolítica dos processos históricos( ROLNIK, 2006) (DELEUZE & GUATTARI, 

2011) está em total sintonia com a concepção de sujeito levantada anteriormente e 

teorizada amplamente por Michel Foucault, pois alia ao pensamento histórico a força do 

sensível e dos afetos para a compreensão do campo social. De antemão vos digo que 

não farei uma história do sujeito mas sim uma cartografia existencial histórica que 

estará sempre entrelaçada com o coletivo, com o social, o político, o cultural de época. 

Na relação que estabeleceremos com as fontes nos perguntaremos sempre: Quais 

são as linhas sociais, políticas, culturais que compõem Gilberto Freyre em sua 

multiplicidade? Pergunta que remete a uma análise contextual, ou seja, um olhar sob as 

fontes que perceba as entrelinhas do discurso, suas brechas e seus transbordamentos, 

assim poderemos fazer emergir das fontes suas dimensões sensíveis e afetivas, que no 
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caso de Freyre remetem a um modo de pensar e sentir marcado pela saudade. Faremos 

aquilo que Michel Foucault nomeou de dramática do discurso( FOUCAULT, 2010) um 

modo de perceber como no discurso há uma disposição enunciativa voltada para a 

produção de efeitos, onde o acontecimento do enunciado afeta o modo de ser do sujeito 

e vice-versa, tornando palpável a apreensão de ligações sensíveis entre sujeito e 

discurso, linguagem e vida. Portanto, analisaremos nas práticas discursivas a relação 

que o autor estabelece consigo mesmo e com os outros no ato de dizer. 

Metodologicamente, agiremos tal qual um acelerador de partículas na relação 

com nossa matéria, a saber, as práticas discursivas de Gilberto Freyre entre o seu ir e vir 

que vai de 1918 a 1925. Tal qual os átomos, os discursos também contém  seus 

elementos sub-atômicos(BOHM, 1989) e esses elementos são muito mais complexos 

que sua própria superfície visível. Essa complexidade da matéria sub-atômica discursiva 

é o que nos interessa no contato com as fontes. Nesse sentido, procederemos a 

abordagem historiográfica tal qual um acelerador de partículas que ao produzir um 

movimento sobre a matéria atômica, no caso a matéria discursiva, desestabiliza a 

aparente rigidez tanto da forma quanto do conteúdo, transformando o que parecia 

encontrar-se fixado num tempo e espaço determinados em matéria instável e vibrátil. É 

sob esta instabilidade que a história é produzida já que o uso das fontes é inesgotável, 

tendo em vista as múltiplas possibilidades de novas abordagens e compreensões. Isso 

não é novidade para o pensamento historiográfico, já que a própria concepção de 

digrama de forças cunhada por Michel Foucault trabalha com a noção de múltiplas 

linhas que não cessam de movimentar-se para produzir configurações práticas e 

discursivas que sustentam relações de poder específicas, criando zonas de visibilidade e 

ao mesmo tempo produzindo verdadeiras zonas cinzas de indiscernibilidade. 

Nessa operação histográfica(CERTEAU, 1982) buscaremos analisar como foi 

experienciado por Gilberto Freyre entre 1918 e 1925 esse processo nomeado por Durval 

Muniz como uma desterritorialização coletiva(ALBUQUERQUE JR, 2009) ou então 

como foi vivida essa   dessubjetivação( AGAMBEM,2008), referente às rupturas 

oriundas da Modernidade que atingiram o Nordeste no início do século passado e que 

tanto impactaram o jovem pernambucano em seu retorno ao país no ano de 1923, 

incitando-o a uma ação política e cultural fortemente marcada por um tom saudosista. 

Além disso, trabalharemos os diários pessoais escritos por ele durante o período em que 

viveu no exterior, as cartas que escrevia para amigos no Brasil enquanto vivia nos EUA 

e em suas viagens pela Europa, os escritos para Jornais, Revistas e Periódicos 
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produzidas por Freyre tanto no período que estava fora do país quanto ao dois primeiros 

anos de seu retorno, as cartas escritas para amigos do exterior após seu regresso ao 

Brasil e por fim, as práticas e discursivas referente a sua ação política e cultural na 

defesa de uma dada tradição e na crítica a certos aspectos a Modernidade, notadamente 

tudo que esteja relacionado a formação e atuação do Centro Regionalista e 

Tradicionalista do Nordeste. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar questões de gênero atuais que 

perpassam a escrita das “fanfics” inspiradas em bandas Pop coreanas (K-POP) 

trazendo toda a contradição a cerca de gênero que a sociedade contemporânea vive 

marcada por permanências e transformações. Pode-se denominar esse fenômeno como 

uma própria “crise” da literatura devido as novas formas de escritas denominadas 

“fanfiction” que inovam a forma de escrever e a interação entre leitor e escritor, 

podendo qualquer um ser os dois agora. Esse fenômeno acontece devido a uma 

sociedade extremamente consumista surgindo o que Neves denominará como “cultura 

de fã”. A partir dessa apropriação é que acaba criando-se “co-produtores” e/ou 

“(re)produtores”. Nesse espaço, também, percebe-se a inserção de pontos como as 

relações homoafetivas. A forma de expressar questões pessoais e sociais nas fanfics é o 

que proporciona toda uma remodelagem a essa cultura de fã. Escrever sua própria 

versão de uma história, não é tão recente assim, como leitores que escreveram sua 

própria versão de “Alice no país das maravilhas” no século XIX, mas nunca foi um 

processo tão grande e que englobasse tantas pessoas. As fanfics, que antes tratavam de 

uma nova versão de livros, agora engloba seriados, Animes, Mangás, HQ’s e ídolos 

dentre outras categorias. Novas versões com autores mais acessíveis em todos os 

sentidos acabam possibilitando um diálogo leitor/escritor no decorrer da própria 

escrita visto que os sites possuem o mecanismo de comentar cada capítulo lido. Não é 

uma história concluída, é algo que vai sendo feito em total conexão com o leito e muitos 

comentários podem transformar o rumo da história.  
 

Palavras-chave: K-Pop, Fanfics, gênero. 

 

O advento da internet permite que uma complexa rede de informação e contato 

social seja formada atrelando todo o mundo e dentro dessa complexa teia pode-se 

perceber o quanto a comunicação ela acontece num nível extremamente rápido. A 

impressão disso tudo é que é um processo que, bom ou mal, “não tem volta”. Bauman 

dirá que a globalização “[...] é o destino do mundo, um processo irreversível, é também 

um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira. Estamos 

                                                           
 

1
  Trabalho apresentado no III Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades realizado no 

CERES/UFRN na cidade Caicó, no período de 18 a 22 de novembro de 2013.   
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todos sendo ‘globalizados’ – e isso significa basicamente o mesmo para todos.” 

(BAUMAN,  1999, p.7). 

A globalização parecer ser essa teia de informações que partem dos mais 

diversos lugares e atinges outros tantos, só é importante pensar que “alguns pontos de 

transmissão” são bem mais intensos do que os outros. Determinados países expandem 

sua cultura de forma assustadora sendo que o processo contrário, muito pouco acontece. 

“Seus fundamentos são a informação e o seu império, que encontram alicerce na 

produção de imagens e do imaginário” (SANTOS, p.18).  

Milton Santos defende que há três mundos em apenas um só. O primeiro 

consistiria como a globalização como fábula, o segundo a globalização como 

perversidade, mostrando o mundo tal como ele é e o terceiro, uma outra globalização 

que mostre o mundo tal como ele pode ser.  Nessa perspectiva, percebe-se um certo teor 

negativo quando ao processo de globalização, mas ainda uma esperança quanto a um 

tipo de globalização que possa existir. 

Trata-se da existência de uma verdadeira sociodiversidade, 

historicamente muito mais significativa que apropria biodiversidade. 

Junte-se a esses fatos a emergência de uma cultura popular que se 

serve dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massas, 

permitindo-lhe exercer sobre esta última uma verdadeira revanche ou 

vingança. (SANTOS, 2001, p.21) 

É justamente a partir dessa cultura de massas que vai ser possível entender o 

advento das fanfics. O espaço virtual vai ser fundamental para que haja um alargamento 

dessa cultura que possibilita o surgimento de fãs que serão produtores e reprodutores 

também. A vingança que Santos fala dessa cultura de massas pode-se ser pensando no 

próprio sentido dessas histórias. As pessoas não apenas consomem o que é imposto para 

elas, elas também questionam e ressignificam isso.  

Não cabe aqui discutir o conceito de literatura visto que diversos teóricos a 

pensam da maneira mais diversa possível. O importante é que, desde a década de 70, 

vem havendo uma suavização para esses novos tipos de leitura. Mesmo com os mais 

conservadores ainda defendendo arduamente que essas produções culturais não podem 

ser inclusa no conceito e literatura. 

Como já foi dito, há essa transformação do que se é recebido e as fanfics fazem 

parte dessa nova leitura e o processo de expansão da internet (agora acessível a uma 

grande quantidade de pessoas) proporciona não apenas que outras culturas sejam vistas, 
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mas que também haja um aglomerado de fãs do mais diversos lugares possíveis. Dentro 

de uma discussão sobre a trama – seriado, filmes, livros – esses fãs começam a criar a 

sua própria versão da história da forma que mais o agrada e isso envolve: trocar os 

casais, os lugares, às vezes muda-se tudo, permanecendo apenas o nome dos 

personagens. 

Outro fenômeno mais recente é o do K-pop, ou seja, o pop coreano. Esse 

fenômeno surge justamente a partir de um processo de globalização da década de 1960 

que remodelou a música para atender a um mercado internacional. “O mundo torna-se 

unificado – em virtude das novas condições técnicas bases sólidas para uma ação 

humana mundializada.” (SANTOS, 2001, p.41). Dessa, forma, o pop americano adentra 

a Coreia do Sul de uma forma avassaladora. Os dois papéis da informação – instruir e 

convencer
2
 – pautados sobre o tipo de cultura de outros países que se quer mostrar.  

A informação ela acaba chegando apenas da forma como se deseja que chegue, 

ou seja, quanto a música na Coreia do Sul, seria inocência pensar que toda a cultura 

coreana foi substituída por uma pop, mas o que é importado por nós, ocidentais, é 

justamente esse único ponto.  Mas também, como já foi citado, deve levar em conta que 

essa cultura imposta ela não é apenas aceita e reproduzida, ela também é ressignificada 

e, portanto, não se reproduz um pop na Coreia do Sul, mas sim um pop da Coreia do 

Sul. É a forma como uma nação e uma cultura pegam algo que foi imposto e a recria. 

Para concluir essa primeira etapa, mais uma vez utilizando apropriando-se das 

palavras de Milton Santos para entender a globalização, agora uma outra globalização, 

percebe-se, principalmente a cultura oriental adentrando espaços no ocidente de uma 

forma que nunca pode ser pensada fazendo fãs de todos os lugares quererem falar o 

coreano, quererem conhecer a comida e os costumes sociais de lá. 

Há lugares específicos dentro do universo da internet onde pode-se encontrar 

essas fanfics indo desde grupos no facebook, fórum em sites sobre a bandas até 

realmente sites específicos para essa produção. Aqui serão utilizados dois sites, um 

internacional e o outro nacional, Asian Fanfics e Social Spirit, respectivamente. Pelo 

primeiro ser internacional, há diversas fanfics em inglês e muitos leitores brasileiros 

acabam também recorrendo a leitura delas. Há vários recursos no site que facilitam a 

busca pelas histórias. 

                                                           
 

2
 Conceito defendido por Milton Santos quando trabalha com esse caráter dual da informação. 
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No Asian Fanfics, a forma de busca é a partir de tags, ou seja, se ao cadastrar a 

história, você colocou alguma tag com o nome da banda, por exemplo, isso facilitará a 

sua busca as histórias. Há ainda a opção de favoritar a história e comentá-la, o que 

intensifica uma relação leitor/escritor nunca vista antes. Diante dos comentários de 

leitores e escritores fica nítido sim essa relação que, muitas vezes, pode influenciar o 

resultado final da história, pois muitas das histórias escritas são postadas sem estarem 

concluídas, às vezes, tem-se apenas o primeiro capítulo. 

Já o Social Spirit ele possui mais recursos e não é exclusivo apenas para fanfics. 

Além dessas características já citadas do Asian Fanfics ele também ainda acrescenta 

uma espécie de Ranking das fanfics. Ou seja, quando você vai pesquisar histórias sobre 

algum grupo k-pop (lembrando que não precisa ser necessariamente bandas), ele já 

automaticamente já mostra a mais populares e as mais comentadas gerando assim uma 

certa hierarquização de escritores a partir da popularidade. Além disso, possibilita 

também a escolha do gênero da história com opções comuns para os ocidentais como: 

romance, aventura, família, dentre outros. Mas há também outras categorias que são, a 

maioria orientais, bem mais específicas no que a história trará – principalmente sobre os 

relacionamentos – citadas abaixo: 

• Lemon - Fanfic com cenas de sexo entre homens (detalhada).  

• Orange - Fanfic com cenas de sexo entre mulheres (detalhada).  

• Yaoi - Fanfic com romance entre dois homens.  

• Yuri - Fanfic com romance entre duas mulheres.  

• Shonen-ai - Fanfic com romance entre dois homens (leve).  

• Shoujo-ai - Fanfic com romance entre duas mulheres (leve).  

• Shotacon - Fanfic com romance entre um homem mais velho com um 

mais novo.  

• Lolicon - Fanfic com romance entre uma mulher mais nova e uma 

mulher/homem mais velho(a) - O termo deriva da estória "Lolita".  

• Hentai - Fanfic com cenas de sexo (explicitamente).  

• Citrus - Fanfic de romance adulto, pode ou não conter cenas de sexo.  

• Canon - Segue o "Cânone". Refere-se a fanfics que sigam fielmente a 

história, principalmente em termos de shippers (casais) e caracterização 

de personagens.  
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• Oneshot - Fanfic que contém somente um capítulo (one-shot: um-tiro 

(por ser uma leitura rápida), seja ele curto e postado de uma só vez, ou 

longo e postado em partes.  

• U.A. (Universo Alternativo) - Quando a fanfic se passa num mundo 

diferente do criado pelo(a) autor(a) original da série, mas utilizando os 

personagens já existentes na história, na maioria das vezes buscando não 

alterar as características físicas e psicológicas das personagens. 

Quanto a quantidade de histórias nos sites é extremamente difícil e contabilizar 

por não oferecerem esse recurso, mas apenas sobre o grupo Girls Generation (que será 

o mais analisado no artigo) tem-se mais de 1000 fics apenas no Social Spirit. Cada site 

oferece uma infinidade de opções para o leitor simplesmente escolher. Pode pensar, 

então que 

[...] tipo de subjetividade que circula hoje depende, como bem 

sublinha Anthony Giddens, de conexões que os indivíduos 

estabelecem com os novos horizontes abertos, seja no âmbito da 

tecnociência, seja no âmbito sociopolítico, seja na inscrição urbana da 

alta-modernidade. As novas tendências apontam em diversas direções, 

acenando para um presenteísmo hedonista, para a competição 

desenfreada, bem como para o questionamento de valores que possam 

propiciar uma nova solidariedade. (NEVES, 2011, p.11) 

Já quanto as categorias percebe-se, como já foi dito, que a maioria é voltada para 

relacionamentos e os leitores cobram que haja determinadas cenas no decorrer da 

história, principalmente as de relações sexuais. Ao olhar para esses comentários e para 

as temáticas de algumas histórias foi que surgiu a inquietação para abordar as questões 

de gênero e sexualidade dentro desse universo. 

Ana Carolina Soares trabalha gênero como sendo um campo/ domínio de 

significação das relações de poder
3
. Pensar gênero deve partir, portanto 

[...] Uma compreensão mais ampla de gênero exige que pensemos não 

somente que os sujeitos se fazem homem e mulher num processo 

continuado, dinâmico [...] que gênero é mais do que uma identidade 

aprendida, é uma categoria imersa nas instituições sociais [...]. Em 

                                                           
 

3
 Aqui a autora defende que essas diferenças de gênero levam também a diferença de percepções da 

vida social que será moldada a partir por essas diferenças. 
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todas essas afirmações, está presente, sem dúvida, a idéia de 

formação, socialização ou educação dos sujeitos. (LOURO, p.106). 

Fica nítido que toda a ideia de gênero vai sempre perpassar – influenciando e 

sendo também influenciada – a esfera social. Os grupos que burlam essa moral 

construída com tanto empenho em aniquilar qualquer diferença acabam tendo que 

utilizar de um espaço específico e muitas vezes marginalizado e desconhecido pelo 

grande maioria das pessoas.  

Richard Miskolci fala em seu trabalho intitulado “Machos e Brothers: uma 

etnografia sobre o armário em relações homoeróticas masculinas criadas on-line” sobre 

a criação de espaços nas cidades específicos para o público homossexual. Partindo da 

ideia de que, por não seguirem uma formação e educação voltadas para uma 

heteronormatividade, esses indivíduos são jogados a margens com “os seus iguais”. A 

ideia é que 

[...] Gênero sempre se refere as maneiras nas quais o relacionamento 

entre homens e mulheres foram concebidos, mas nem os 

relacionamentos ou os “homens” e mulheres” foram conceituados para 

serem os mesmos em todas as instâncias (SCOTT, 1999, p.XII) 

Percebe-se que socialmente e culturalmente pensando, ser homem ou ser mulher 

traz uma infindável carga, muitas vezes tida como natural, de hábitos e costumes que 

devem ser feitos, desde os brinquedos até as cores. A discussão a cerca de gênero 

perpassa, como já foi citado, o campo do social e uma marginalização das relações 

homoafetivas. Frequenta esses espaços marginais, muitas vezes era afirmar uma 

homossexualidade dentro de uma família conservadora.  

Os espaços da internet serão tão utilizados justamente por quem não deseja se 

expor dentro de um espaço que já intitulado “gay” buscando uma saída segura e, muitas 

vezes anônima, pois esses espaços on-line 

[...] se estendem e se aproximam da maioria que vive na periferia, em 

cidades médias, pequenas ou mesmo na zona rural. Além disso, para 

pessoas que jamais quiseram (ou puderam) se expor de forma a 

frequentar algum local claramente gay, a web criou a possibilidade de 

criarem redes de relações. Esses sujeitos, frequentemente marcados 

por uma origem social conservadora, encontraram na internet uma 

forma de conhecer parceiros e até fazer amizades sem o ônus da 
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exposição de seus interesses eróticos no espaço público (MISKOLCI, 

2013, p.203) 

As fanfics estão inclusas como sendo um desses espaços virtuais de 

sociabilidade no qual se tem a liberdade de escrever sobre a temática que achar 

interessante e só lerá quem compartilhar com o mesmo pensamento. O foco nas 

histórias analisadas foi principalmente com a categoria yuri
4
. 

Diversas histórias possuem um capítulo ou dois que tragam cenas ou oragen
5
 

mas o foco principal que aparece na maioria das fanfics é a questão do romance 

perpassando por questões sociais. Dentre os temas abordados há: problemas familiares 

para aceitar o relacionamento, preconceito, trisais
6
 e até mesmo incesto. 

A história Check Mate II
7
 vai abordar a vida de oito garotas que se tornaram 

amigas na escola e acabam formando quatro casais. Um dos casais terá um problema em 

relação a aceitação das famílias a cerca do relacionamento. 

Sooyoung e Sunny já estavam dentro do carro, a caminho da casa da 

família Choi. A chuva não iria cessar tão cedo, muitos menos os 

pensamentos negativos de Sunny. 

– Como você vai fazer? – Sunny perguntou. Sooyoung arqueou as 

sobrancelhas, percebendo que a menor parecia muito mais nervosa do 

que antes. 

– Como assim? – Parou no semáforo, olhando pra menor. 

– O que você vai, digo... O que vai dizer quando for me apresentar? 

– Ah, eu pensei em algo como: mãe, pai, Soojin... Essa aqui é a 

Sunny. – Gesticulou com as mãos. – Minha namorada. – Sorriu ao 

terminar a frase. 

– Não! – A menor deu um gripo de espanto, assustando Sooyoung. – 

Você tá louca?! Quer matar sua mãe do coração logo do início. 

[...] 

                                                           
 

4
 Olhar a classificação já citada. 

5
 Idem. 

6
 Termo utilizado pelos escritores de fanfics para relacionamentos entre três pessoas, mas não com uma 

perspectiva de triângulo amoroso sendo mais parecido com o poliamor. 
7
 Algumas história possuem continuação, uma espécie de 2º temporada. 
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– Seungjong pediu dispensa. – Sua esposa o olhou, desacreditada. 

– Logo o Seungjong fugindo do trabalho? – Ele riu negando com a 

cabeça. 

– Ah, o filho dele sempre foi meio viadinho – O garfo de Sunny caiu 

no prato. Fato que passou despercebido por todos, exceto Sooyoung. – 

Só que agora ele decidiu se assumir 

[...] 

– Seungjong tem inveja de mim. Inveja da minha família. Ele se 

separou da esposa há bastante tempo, na verdade, ela o deixou com o 

único filho pra criar. Nunca conseguiu se reerguer. Na empresa, ele 

não cresceu em nada. E agora essa notícia ruim veio pra acabar com 

tudo mesmo. – Sooyoung tocava na mão de Sunny, esperando uma 

resposta. – Então veja só, e seu for dar alguma conselho pra ele? Ele 

enlouqueceria, claro que sim. Tenho uma família perfeito, tudo ocorre 

como o planejado. Criamos nossas duas meninas debaixo desse teto. 

Daqui a alguns meses, Soojin já estará de casamento marcado com 

Hyungbin. – Olhou para Sooyoung. – E, muito em breve, nossa caçula 

irá nos apresentar nosso genro. Que será um homem cristão, de boa 

índole e bons costumes. Eu terei uma coisa que Seungjong nunca terá: 

netos. Ele nunca iria me escutar porque eu tenho a família perfeita. 

Somos todos perfeitamente normais e felizes. – A menor se sentia 

paralisada. Não conseguia responder ao toque das mãos de Sooyoung 

nem muito menos parar de olhar para um ponto fixo. Só conseguia 

ouvir. Ouvir e digerir tudo que ouviu. Sentiu que devia levantar-se da 

mesa no momento que sentiu todo o seu jantar voltando à garganta.
8
 

A cena é bastante simples na mensagem que ela quer deixar e que acaba sendo 

um problema que acontece não apenas nessa história, mas também na vida real. Quem 

ler, acaba se identificando com alguma experiência que vivenciou e aí a leitura ganha 

um sentido mais emotivo.  

A própria família que intimida o filho dentro de casa com comentários cheios de 

preconceitos. A partir educação, principalmente dentro de casa, esse discurso 

heteronormativo é disseminado e naturalizado como o correto, o modelo.   

                                                           
 

8
 Cena retira do primeiro capítulo da fanfic Check Mate II disponível no site: 

http://www.asianfanfics.com/ 

http://www.asianfanfics.com/
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É preciso, pois, educar as meninas, e não exatamente instruí-las. Ou 

instruí-las apenas no que é necessário para torna-las agradáveis e 

úteis: um saber social em suma, formá-las para seus papéis futuros de 

mulher, de dona-de-casa, de esposa e mãe. Inculcar-lhe bom hábitos 

de economia e higiene, os valores morais de pudor, obediência, 

polidez, renúncia e sacrifício ... que tercem a coroa da virtude 

feminina. Esse conteúdo comum a todas, variam segundo as épocas e 

os meios, assim como os métodos utilizados para ensiná-los 

(PERROT, 2007, p.93) 

Michelle Perrot escreve para o século passado sobre a educação das mulheres e 

fica nítido que houve transformações no decorrer do tempo tornando a mulher mais 

independente, mas ainda há uma permanência ocidental de que o ponto máximo na vida 

de uma mulher é o casamento e os filhos e isso fina nítido também em Check Mate II. 

Além dos pontos a cerca de uma heteronormatividade que já foram abordados, há aqui 

outro, que passa em apenas um pequeno trecho da história, mas que é de suma 

importância: a moral religiosa.  

Outra fanfic analisada Linha tênue que traz a temática sobre o incesto vista de 

uma ótica diferente. A ideia é fazer um romance trazendo a ideia de que elas podem se 

apaixonar. A história é cheia de cenas orange que, mesmo causando um certo 

estranhamento ao ler, tem comentários positivos e o foco central é o romance. 

Outro ponto interessante é que as personagens são irmãs na vida real, embora de 

grupos k-pop diferentes. Há cenas no decorrer da história em que elas mantém relações 

sexuais dentro da casa dos pais – vale ressaltar que a história ainda não está concluída. 

O trecho a seguir, mostra o final de uma dessas relações: 

Sra Jung acorda e como sempre vai ver suas filhas. Um hábito que 

tinha desde que elas [eram] pequena[s] e que possuiria para sempre. 

Passou em frente ao quarto de Jessica e viu que ela não estava lá. 

Estranhou. Foi até o cômodo ao lado e abriu a porta devagar, dando de 

cara com as duas irmãs dormindo abraçadas e com pequenos sorrisos 

nos lábios. 

Ela sorriu também e voltou para o seu aposento feliz. 



 

  784 

 

Mas se tivesse chegado mais perto, como de costume, teria visto as 

roupas no chão e a mão da primogênita no seio da sua caçula.
9
 

A temática do incesto é sempre complexa porque aparenta já ser uma norma, 

algo que não se contesta. É um discurso que diz: “é errado” e/ou “é pecado”. Isso 

mostra o quão atual ainda e presente é a moral religiosa cristã. A recusa do incesto viria 

não apenas dos princípios religiosos, mas também, de uma questão biológica e social, 

como destaca Lévi-Strauss:  

(...) a proibição do incesto limita-se a afirmar, em um terreno essencial 

à sobrevivência do grupo, a preeminência do social sobre o natural, do 

coletivo sobre o individual, da organização sobre o arbitrário. Mas (...) 

a regra aparentemente negativa já engendrou sua inversa, porque toda 

proibição é ao mesmo tempo, e sob outra relação, uma prescrição. 

Ora, a proibição do incesto (...) aparece de tal maneira carregada de 

modalidades positivas (Levi-strauss, 1982, p85) 

Fica nítido também, que por não haver uma contestação, acaba virando uma 

norma com características até positivas. O fato, porém, de ser proibido nunca impediu 

as pessoas de realizarem essas práticas podendo serem encontradas no decorrer dos 

séculos. Haveriam espaços específicos fora de uma esfera de poder político, social e 

religioso onde essas relações poderiam acontecer. Foucault define isso como espaços 

marginais
10

 onde a sexualidade cavava seus “buracos negros”.  

A última fanfic será Modern Problems que traz também uma série de conflitos 

com questões familiares e também diferenças de idade. Além disso, traz o 

relacionamento entre três garotas – coloquialmente denominado trisal – que pode ser 

comparado ao Poliamor. O nome é uma combinação grega [poli (vários ou muitos)] e 

romana amor (latim). Seria amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo e manter uma 

relação fixa segundo Antonio Pilão e Mirian Goldenberg. 

No decorrer da história um casal percebe que vai surgindo um sentimento por 

outra pessoa, mas o que elas sentiam não diminui. A citação abaixo traz o momento 

final de toda essa confusão entre moral e sentimento. 

                                                           
 

9
 Cena retira do segundo capítulo da fanfic Linha Tênue disponível no site: 

http://www.asianfanfics.com/ 
10

 Definido por Foucault como Regime de Sexualidade. Apenas nesses espaços, a sexualidade poderia 
aflorar sem a preocupação de um julgamento mais sério e normatizador. 

http://www.asianfanfics.com/
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– Olá! – Disse a Shikshin animada. 

– E-eu tenho algo a compartilhar pra vocês... – Sunny começou 

cabisbaixa. 

– Eu também. – SooYoung respondeu sorrindo amarelo. 

– E-e-eu também. – HyoYeon falou nervosa. – Quem fala primeiro? 

– Que tal falarmos na mesma hora? – Sunny sorriu de canto, as outras 

duas assentiram. 

– Três... – Disse SooYoung. 

– Dois... – Exclamou HyoYeon. 

– Um... Já! – Sunny disse e na mesma hora as três disseram em 

uníssono. 

– Eu estou amando as duas. – Se entreolharam assustadas.
 11

 

Há uma certa disputa entre a Monogamia e o Poliamor na qual as pessoas 

“praticantes” da segunda acreditam ser esse o tipo de relacionamento superior e que 

deveria ser a estrutura legítima de relacionamentos. As três temáticas abordadas 

perpassam sempre por contestações a discursos já tão sólidos mas que, lentamente, 

começam a ser postos em questão das mais variadas formas possíveis.  

Mary Laura Daher defende que no decorrer do século XIX e XX houve o 

declínio da relação do casamento e isso reflete na sociedade atual perpassando desde as 

ideias Freud até uma progressiva conscientização da mulher sobre sua sexualidade e 

também o fim – mas não extinção – do casamento por como interesse econômico. 

Diante disso, o tempo presente é repleto dessas dobras trazendo uma sociedade 

multifacetada com anseios de mudança e apego a permanências. Não importa mais em 

qual lugar do planeta você esteja porque tudo está conectado e as informações chegam 

de todos o lugares. Olhar para essas fanfics permitiu que não apenas a história no 

sentido literário fosse visto, mas também na forma como, mesmo dentro de um espaço 

que poucos conheçam, assuntos que ainda são tão complexos, seja numa forma de 

desabafo ou inquietude, para se falar em outros lugares pudessem ser tratados de uma 

                                                           
 

11
 Cena retira do capítulo 25 da fanfic Modern Problems disponível no site: 

http://www.socialspirit.com.br  

http://www.socialspirit.com.br/
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forma tão livre e com uma linguagem que retrata, no fim das contas, que o sentimento é 

o único ponto que deve importar.  
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RESUMO: Esta comunicação trata da análise de uma obra da literatura de cordel, 

escrita pelo paraibano João Melquíades Ferreira da Silva (1867-1933), intitulada: O 

valente Zé Garcia. O foco desta escrita dá-se a partir da compreensão de algumas 

especificidades culturais oriundas da cultura histórica seridoense, da primeira metade 

do século XX, pautada ainda por uma sociedade atrelada aos valores tradicionais do 

mundo rural e associados à criação de gado. Do personagem principal, o vaqueiro Zé 

Garcia, é possível perceber como o escritor vai lançar mão de um repertório discursivo 

valorativo que dicotomiza a sociedade entre os “bons” e os “maus” e destoa da noção 

corrente de “cultura popular” associada às figuras “ordinárias” que burlam 

espertamente a “ordem”. Com isso queremos destacar ainda que este cordel permite-

nos fazer uma leitura do Seridó a partir de um olhar externo e ao mesmo tempo 

explorar questões relacionadas às noções de valentia, de honra e principalmente de 

heroicidade, através das perspectivas sociais e comportamentais de uma época. 
 

Palavras-chave: Literatura de Cordel; Heroicidade; Zé Garcia; Seridó 

 

A escolha do cordel O Valente Zé Garcia para realizar esta escrita justifica-se 

por dois motivos: o primeiro é que, diferentemente da maioria dos escritos sobre o 

Seridó, este cordel constitui-se em uma leitura externa da cultura popular norte rio 

grandense, uma vez que o autor João Melquíades é oriundo do estado da Paraíba. O 

segundo  motivo diz respeito à riqueza periódica que norteia o texto de Melchíades 

presentes no enredo daquele cordel: a valentia, a questão da honra, a pecuária, a 

presença marcante do vaqueiro em um contexto cultural, a moral e ética da sociedade, 

dentre outros comportamentos sociais específicos presentes na construção de uma 

identidade seridoense na época registrada através deste gênero literário. 

 Neste contexto, o cordel assume um papel de cunho histórico-cultural relevante 

ao registrar, através dos relatos e acontecimentos do cotidiano da população sua cultura, 

seus costumes, particularidades sócio-comportamentais que marcam uma determinada 

época, conservando a sua história nos versos de cordel através da criatividade e da arte 

dos poetas cordelistas. 
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Diferentemente do que muitos acreditam, não é porque enfatiza a cultura popular 

que o texto será sempre favorável ao povo, muito pelo contrário. No decorrer desta 

escrita, mostrarei que o autor João Melchíades possui um discurso que, assim como o 

ex-soldado defensor da República que acompanhou à leitura demonizadora de Antônio 

Conselheiro, o profeta de Canudos, e seus seguidores, também o fará em relação aos 

personagens do cangaço presentes no enredo do valente Zé Garcia. Esta questão será 

devidamente discutida no decorrer desta escrita. Vale ressaltar que este artigo segue 

uma lógica que objetiva elencar os elementos necessários para realizar esta análise na 

seguinte perspectiva. Primeiramente será relatado sobre as “origens” da literatura de 

cordel: sua emergência, quem são os mais renomados autores deste gênero literário e 

como esta forma de escrita tornou-se um expoente da cultura seridoense. Em seguida, 

será contada brevemente a história do autor da obra aqui analisada, o cordelista João 

Melchíades. Logo após será feita uma análise sobre a obra: O valente Zé Garcia, 

considerando para tal o contexto social do Seridó, a heroicidade, a valentia e a honra 

presentes no seu enredo. 

 

O cordel é um gênero literário popular escrito de forma rimada. A origem do 

nome cordel remete a forma como estes eram vendidos pendurados em cordas ou 

barbantes em Portugal. As estrofes mais comuns são feitas  com dez, oito ou seis versos. 

Os livretos de cordel são ilustrados na capa por desenhos rústicos de traços marcantes 

denominados de xilogravuras e retratam de forma geral a temática tratada no enredo do 

cordel. Sobre a xilogravura Maria Antonieta Antonacci em seu texto Tradições de 

oralidade, escritura e iconografia na literatura de folhetos: nordeste do Brasil, 

1890/1940: 

A imagem preenche, principalmente nesta literatura oral, funções 

múltiplas, comparáveis àquelas que preenchem para nós um título, um 

sumário, até esmo o nome de um autor. A imagem, mais sutil que 

parece ao primeiro olhar, manifesta algum significado essencial do 

texto que ela anuncia e designa. Ela o fixa na memória um pouco à 

forma como operavam as figuras simbólicas das antigas artes 

memoriais analisadas por F.Yates. (ANTONACCI, 2001, p.125)  

A escrita de cordéis baseia-se em relatos orais reais ou fantasiosos que contam 

histórias do cotidiano da cultura de um povo, escrito por cordelistas que recitam esses 

versos de forma cantada, melodiosamente sincronizada com o som da viola, ou através 
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de declamações empolgadas de forma a contagiar e encantar os ouvintes e possíveis 

compradores da história. 

Ademais, o cordel possui em sua composição uma riqueza de grande valor 

histórico no que diz respeito à memória e à História de um povo. Em cada verso do 

cordel, o poeta retratava a sua realidade, as histórias e “causos” contados pelo povo, os 

mais diversos assuntos e temas transformavam-se em enredo de uma história de cordel. 

As narrativas mais diversas do cotidiano sertanejo eram registradas pelos cordelistas. 

Tudo isso contribui para a visibilidade e conservação da história nordestina da sua 

linguagem, formas de expressão, costumes dentre outras práticas sociais específicas 

especialmente do seridó. A respeito deste gênero literário popular, a autora Antonacci 

vem dizer que: 

Os folhetos dessa literatura oral em versos - como uma estrutura 

métrica em estrofes de seis linhas, distribuídos em oito páginas de 

papel jornal, com xilogravuras nas capas -, ao atribuírem forma 

impressa às narrativas orais e iconográficas, produzem registros da 

cultura material nordestina e possibilitam sondagens em torno de 

confluências históricas de tradições orais com a letra e a imagem.  

(ANTONACCI, 2001, p.111) 

Atualmente são poucos os poetas que vivem somente da escrita de cordéis, mas 

no contexto da década de 1920 era comum que os poetas sobrevivessem da escrita, 

impressão e venda de cordéis. Esses poetas mantém viva até hoje essa tradição que é um 

traço tão marcante da cultura seridoense, porém o número de cordelistas e repentistas é 

consideralvelmente menor se comparado a décadas atrás.  

Os cordéis  eram vendidos em feiras onde aconteciam as cantorias e exposição 

dos cordéis atraindo assim os compradores destes folhetos. Reforçando a partir deste 

comportamento a valorização da prática da cultura da oralidade e da narrativa. Uma vez 

que, essa prática proporcionava um exercício de leitura compartilhada das histórias 

facilitando o acesso a toda a população tendo em vista que, naquela época a maioria dos 

indivíduos era iletrado pois a educação era privilégio das classes mais abastadas. Alguns 

dos próprios escritores aprenderam a ler e escrever a partir da poesia e escrevendo 

cordéis. Mas este é um ponto que será esclarecido em outro momento. Presentes na 

cultura do Seridó, temos grandes ícones autores de cordel. Em 1988, com o intuito de 

preservar esta bela cultura e reunir os grandes expoentes deste gênero literário, é criada 
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a Academia Brasileira  de Literatura de Cordel, com sede no Rio de Janeiro. o que 

remete mais uma vez a uma visão externa da cultura do Seridó. 

 

João Melchíades Ferreira da Silva, também conhecido como “O cantor da 

Borborema”, foi um cantador e poeta paraibano de literatura de cordel, considerado um 

dos grandes nomes da primeira geração de cordelistas nordestinos. Nasceu em 

Bananeiras, interior da Paraíba no dia 07 de setembro de 1869 e faleceu no dia 10 de 

dezembro de 1933. Aprendeu a ler com um de seus avôs que era ex- seminarista e 

professor de meninos da região. Melchíades serviu ao exército e lutou em Canudos 

(1897) e no Acre (1903). Ele deixou o exército no ano de 1904 em decorrência do seu 

estado se saúde, uma vez que, voltou com perda de audição de Canudos e com beribéri 

do Acre. 

O cordel do Valente Zé Garcia está dentre um dos mais famosos escritos de João 

Melchíades. Já foram identificados ceca de 36 poemas de João Melchíades, porém 

supõe-se que o número de escritos deste autor seja maior. Os folhetos escritos por João 

Melchíades são, pelejas, romances, poemas de época dentre outros. Alguns dos pontos 

marcantes das obras escritas por este autor paraibano são: o combate ao protestantismo, 

exaltação da fé católica e do sertão, além da atribuição poder aquisitivo dos personagens 

principais. 

Diferentemente de outros escritos onde o valente é o pobre e sofrido nordestino, 

os protagonistas dos poemas de Melchíades são homens de riqueza como por exemplo: 

O personagem principal do Pavão Misterioso, um de seus cordéis mais famosos e o 

próprio Zé Garcia que no enredo é filho do conceituado tenente Garcia com grande 

poder aquisitivo, terra, gado e uma figura respeitada pela sociedade da época. 

Por ser considerado um dos grandes representantes da literatura de cordel, João 

Melchíades recebe até hoje homenagens e atrai a admiração de grandes ícones como por 

exemplo o dramaturgo e poeta paraibano Ariano Suassuna que é um grande admirador 

de suas obras. Prestando uma homenagem transformando-o em personagem de uma de 

suas obras literárias, O Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-

volta, publicado em 1971. Melchíades aparece no enredo como padrinho do personagem 

- narrador, Quaderma.  

Recebeu também homenagens do artista plástico Fálvio Tavares que pintou uma 

tela a óleo retratando a sua figura, tendo como inspiração a foto mais conhecida do 

cordelista e o seu poema mais conhecido como O Romance do Pavão Misterioso. 
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O poeta recebeu ainda uma homenagem musical através do cantor e compositor 

cearense Ednardo que compôs uma música em 1974 intitulada: O Romance do Pavão 

Misterioso. Esta canção já recebeu várias regravações inclusive em grandes vozes da 

música brasileira como Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Oswaldo Montenegro e 

Fernanda Takai. 

O poeta João Melchíades Ferreira da Silva é o patrono da cadeira número 

quarenta da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), ocupada desde o ano 

2000 pelo poeta popular cearense Arievaldo Viana. 

 

O “valente” Zé Garcia era um jovem vaqueiro  filho do tenente Garcia, um rico 

fazendeiro do Seridó. Por questão de honra o seu filho Zé Garcia foi caluniado pela 

filha de um cangaceiro chamado Militão que foi até a fazenda do tenente Garcia para 

acusar o seu filho  e ameaçá-lo de morte dizendo ao tenente que, caso não houvesse 

casamento ele cumpriria com a ameaça. 

O tenente Garcia então afirmou que iria conversar com seu filho e que se fosse 

verdade a acusação ele mesmo faria o casamento. Porém, Zé Garcia era inocente da 

questão, negou tudo a seu pai, disse que não era verdade o que tinha dito a filha ao 

cangaceiro, e que ele nunca deu atenção a essa moça.  O tenente Garcia temendo pela 

vida do filho enviou-o para o Piauí para a fazenda de seu amigo, o fazendeiro Miguel 

Feitosa. Zé Garcia era um rapaz valente e só concordou em fugir por obediência a seu 

pai, o verso da segunda página retrata a resposta de Garcia a ordem de seu pai para ir 

para o Piauí: 

-Meu pai, eu lhe obedeço 

como filho de benção 

só subo ao Piauí 

Para evitar a questão 

mas também não tenho medo  

do bandido Militão (MELCHIADES, s/d, p. 02) 

O tenente Garcia recomendou a seu filho que levasse consigo um negro para lhe 

servir de arrieiro, levando duas cargas e vinte contos para seguir viagem ao Piauí e 

ausentar-se do perigo que representava a ameaça feita pelo cangaceiro. Enviou também 
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uma carta para que Zé Garcia entregasse a seu amigo Miguel Feitosa onde ele explicava 

os motivos pelos quais deixava o filho em seus cuidados no Piauí. 

Nos versos onde aparecem a carta escrita pelo pai de Zé Garcia encontra-se 

claramente a característica social e cultural da década entre 1920 e 1930 onde as 

questões de honra e moral geravam grandes conflitos culminando muitas vezes com a 

morte do rapaz que atentava contra a dignidade de uma moça e não se casasse com ela. 

Ainda mais se essa moça fosse filha de cangaceiro. Nesse caso, a filha do cangaceiro 

havia sido desonrada mas não por Zé Garcia e sim por outra pessoa que não queria 

assumir a responsabilidade. Para não ficar falada a moça escolheu outra pessoa para 

assumir a responsabilidade pelo que lhe tinha acontecido. E qual partido melhor naquela 

época senão um filho de um rico fazendeiro que ainda por cima era um vaqueiro 

conceituado? Ela tinha certeza que Zé Garcia não iria contrariar a ameaça de um 

cangaceiro, que era uma figura temida no sertão. Porém o tenente Garcia estava 

disposto a resolver a questão e livrar o seu filho de casar com a filha do cangaceiro. 

Chegando ao Piauí Zé Garcia entregou a carta de seu pai ao capitão Miguel 

Feitosa, este leu a carta com muita atenção e depois recebeu Zé Garcia em sua fazenda e 

disse que ele poderia ficar descansado que em sua casa ele estaria bem guardado. Zé 

Garcia então hospedou-se na casa do capitão Feitosa, mas logo as saudades do Seridó 

começaram a apertar, principalmente  as suas atividades de vaqueiro, que ele não 

participava na fazenda de Feitosa e isso o deixava incomodado. Feitosa então percebeu 

a tristeza de Zé Garcia e disse que também podia lhe oferecer os seus cavalos de campo 

para que ele pudesse escolher o que mais lhe agradasse para que no dia seguinte pudesse 

espairecer. Feitosa deu ordem para que , Zé Garcia, chefiasse os vaqueiros na lida com 

o gado bravo que havia na fazenda. Garcia ficou muito satisfeito e foi procurar em suas 

malas a sua vestimenta de vaqueiro: 

Garcia abriu suas malas 

onde estava guardado 

o vestimento de couro 

bom guarda- peito arreado 

porque vaqueiro lorde 

faz de couro de veado (Idem, p. 07) 
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Enquanto corria atrás do gado dentro do mato fechado, mostrou suas habilidades 

de vaqueiro e derrubou muitos garrotes, porém na frente do gado bravo apareceu um 

barbatão, um touro muito bravo. Garcia tentou persegui-lo porém o perdeu de vista. Em 

seguida outro vaqueiro veio lhe explicar, que aquele barbatão era o touro saia-branca 

pertencente ao capitão Miguel Feitosa e que era o terror dos vaqueiros do sertão. Contou 

que vários vaqueiros até de outras regiões tentaram realizar a façanha de pegá-lo, 

inclusive três vaqueiros do estado do Ceará, que sabiam fortes orações e ainda tinham 

um patuá, porém o touro saia branca os deixou enganchados no “cipoá”. E disse ainda 

que se Zé Garcia tivesse coragem de pegar o barbatão ele iria comunicar ao capitão, 

pois o seu nome iria ser falado em todo o sertão. Zé Garcia comprometeu- se a pegar o 

barbatão, Feitosa ficou admirado com a atitude de Garcia, e no outro dia chamou os 

vaqueiros para encurralar a sua cavalaria para que o valente vaqueiro do Seridó pudesse 

escolher um cavalo que lhe agradasse para pegar o barbatão.  

No dia seguinte, Garcia começou a escolher o cavalo que seria ideal para a pega 

do barbatão porém não se agradou de nenhum dos cavalos bons de gado que Feitosa 

estava mostrando. E disse ao capitão que se ele ainda tivesse cavalos trouxesse para que 

ele pudesse ver. O capitão Feitosa respondeu que os cavalos bons de gado que ele tinha 

estavam ali, mas mandou buscar toda a bestaria que ainda tinha no curral. Junto com a 

bestaria, entrou um cavalo que Zé Garcia logo reconheceu ser ideal para pegar o touro 

saia branca. Feitosa então explicou que, o cavalo pertencia ao coronel Cicinato, porém 

ninguém conseguia montar, pois o cavalo era muito bravo e todo vaqueiro tinha medo 

de montá-lo pois todo vaqueiro que tentava montá-lo ele sacudia no chão. Zé Garcia  

porém afirmou, que se o capitão consentisse ele amansaria o cavalo para logo depois 

pegar o touro saia branca. No fim de um mês Zé Garcia conseguiu amansar o cavalo. 

Então Feitosa perguntou qual seria o dia que ele estava disposto para pegar o barbatão. 

Zé Garcia, garantiu que dentro de quinze dias, quebrava o encantamento do touro saia 

branca. 

Apareceram 3 homens 

com inveja e ambição 

falando contra o Garcia 

dizendo ao capitão 

que o Garcia ia fugir 



 

  794 

 

e não pegava o barbatão (Idem, p. 14) 

Esses três vaqueiros aparaceram questionando a honra de Zé Garcia, porém o 

capitão Feitosa, defendeu Garcia e disse que se os vaqueiros desconfiavam de  Garcia, 

poderiam acompanhá-lo na pega do barbatão. No dia marcado, começaram a chegar os 

vaqueiros, eram cento e vinte cavaleiros da fazenda do coronel Cincinato que era o dono 

do cavalo que Zé Garcia montava e o fazendeiro mais poderoso do sertão, junto com 

ele, trouxe sua filha Sinforosa. Os três vaqueiros invejosos não desgrudavam de Zé 

Garcia, ele, que queria correr sozinho atrás do barbatão percebeu a presença dos três 

cavaleiros e tratou de tirá-los do caminho: 

O Garcia, uma jurema 

tangeu com má intenção 

uma galhada de espinhos  

que lançou Manoel Gavião 

esfolou-lhe a cara toda  

deixou-o caído no chão 

 

Garcia açoitou de novo 

um calumbi esgalhado 

que batendo em Banda- fora 

foi da sela arrebatado 

ficou berrando: me acudam!... 

pelos pés dependurado 

 

O Juvêncio Parnaíba 

recebeu naquela hora 

uma lapada na cara 

que o chapéu voou fora  
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caiu de cavalo abaixo 

enganchado na espora 

 

Quando Garcia deixou  

os três sujeitos no chão 

puxou pelo seu cavalo 

alcançou o barbatão 

correndo de mato adentro 

como vento furacão (Idem, p. 16) 

Estes versos retratam a valentia e a audácia de um vaqueiro do Seridó, que 

realiza, feitos memoráveis para a época. No início do século XX quando o cordel foi 

escrito, comportamentos como o de Zé Garcia eram de causar admiração e respeito de 

acordo com os costumes e o contexto rural onde o personagem estava inserido. Garcia 

ainda realiza diversas proezas durante a perseguição ao touro saia branca. Sobe a cavalo 

em uma serra, descendo por uma furna, passando por uma pedreira, o touro salta um 

riacho de cima de uma cachoeira e o cavalo com Zé Garcia saltam logo em seguida, os 

sapatos de Garcia deixam os rastros no chão, então finalmente ele alcançou o touro, 

segurando-o pela cauda, atirou-o de serra abaixo, acabando assim com a fama do 

barbatão.  

Os vaqueiros e fazendeiros que ficaram para trás seguindo os rastros de Garcia, 

alcançaram finalmente o vaqueiro, todos ficaram admirados ao medirem a distância de 

onde o cavalo saltou, uma distância de quarenta palmos. Continuaram seguindo o rastro 

e encontraram Garcia fumando um cigarro, o seu cavalo muito suado e o touro no chão. 

Os fazendeiros ficaram ainda mais admirados: 

Feitosa e o Cincinato 

abraçaram Zé Garcia 

dizendo: tu és o rei 

dos vaqueiros de hoje em dia 

pois o que fizeste hoje 
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outro homem não faria (idem, p. 18) 

Ao anoitecer foi organizada uma grande festa na fazenda do capitão Miguel 

Feitosa em homenagem à Zé Garcia, com a presença e dois cantadores que aumentavam 

a fama de Zé Garcia com suas rimas e animavam a noite. Era corriqueira a presença de 

cantadores de viola nas festas realizadas nas fazendas ou em qualquer lugar, seja para 

comemorar casamentos, batizados ou outros festejos, os cantadores de viola estavam 

presentes. A sociedade do Seridó no início do século XX, valorizava bastante a figura 

dos cantadores de viola. 

Outra situação que era comum e que causava grande impacto eram os 

casamentos realizados às escondidas, esta obra de João Melchíades retrata mais esse 

acontecimento. O personagem principal do cordel, Zé Garcia, planeja a fuga para casar-

se no seridó com  Sinforosa a filha do coronel Cincinato levando  também Zulmirinha a 

filha do capitão Feitosa para casar-se com seu irmão Lourival. A cada vinte léguas 

Garcia deixava cinco cavalos para que dessa forma pudessem chegar mais rápido ao 

Seridó impedindo também que os fazendeiros pais das duas moças os alcançassem. Os 

quatro passaram pelo Araripe, e em seguida passam os fazendeiros, porém um pouco 

mais atrasados, mas ainda no rastro das moças. Os irmãos Garcia chegaram com as 

moças em Cajazeiras e sem demora foram procurar o padre: 

Os Garcias em Cajazeiras 

fizeram logo uma ação 

chegaram aos pés do padre 

despejaram um matulão 

que estava cheio de dinheiro 

voando as notas no chão 

 

O padre disse aos meninos: 

para que tanto dinheiro?! 

Se tem negócio comigo 

digam o motivo primeiro; 

de onde vem essas moças  
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fugindo assim tão ligeiro? 

 

Respondeu José Garcia: 

eu fui com o meu irmão 

ao Piauí comprar gado 

que é nossa transação 

lá raptamos essas moças  

da casa do capitão 

 

Atrás vem o coronel 

junto com o capitão 

para tomarem as filhas 

e nos trazer perseguição 

rapaz por moça bonita  

em velho passa lição 

Disse o padre: contem comigo 

eu ajudo a dar o nó 

e sigo com os senhores  

no rumo do Caicó 

vou fazer os casamentos 

lá mesmo no Seridó (Idem, p. 27-28) 

Ao chegarem no Seridó, realizou-se o casamento na fazenda dos Garcias.  E 

como de costume  os festejos contaram com a presença do cantador de viola Hugulino 

do Sabogi. Os coronéis ao chegarem na fazenda já encontraram suas filhas casadas e 

tranquilizaram-se ao verem que as moças haviam tido um casamento digno, e eao 

regressarem ao Piauí, os fazendeiros enviaram toda a herança para Zulmira e Sinforosa 

que agora residiam na fazenda dos Garcias, cada uma com sua casa montada. 
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Garcia encontrava-se em cima de uma Oiticica, como estava no meio das folhas 

que estava em baixo da árvore, não conseguia vê-lo. Coincidentemente, embaixo da 

árvore apareceu Francisca Ramel, filha do cangaceiro Militão, acompanhada do 

cangaceiro Joaquim que pertencia ao bando do seu pai. Garcia ficou observando e 

ouvindo toda a conversa. Francisca pedia a Joaquim que assumisse o filho que ela 

estava esperando, pois, ele era o pai. Disse ainda que tinha levantado falso contra Zé 

Garcia. O ouvir isso Zé Garcia gritou que iria desmascará-la diante do pai. 

Em pouco tempo, espalhou-se a notícia de que Zé Garcia havia raptado uma 

moça do Piauí e casado com ela, como também faz parte do cotidiano de cidades 

pequenas, as notícias e ainda mais desta natureza rapidamente se espalham. Dessa 

forma, o cangaceiro Militão ficou sabendo da volta de Zé Garcia e resolveu cumprir 

com sua ameaça, furioso disse que iria matar a família Garcia, queimar a casa da 

fazenda tocando fogo no algodão e o Garcia que escapasse iria aprender a nunca mais 

rejeitar a filha do cangaceiro Militão. A ameaça chegou aos ouvidos da família Garcia. 

Então disse Zé Garcia: 

pai, me entregue a questão 

que à noite vou cercar 

a casa de Militão 

ele tem que vir nas cordas 

porque é um valentão 

 

 

O Militão quando se viu 

preso por um intrigado 

inda quis estribuchar 

mas já estava amarrado 

Garcia deu-lhe uma surra 

ficou ele acomodado 
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Garcia disse: bandido 

tu querias dar-me fim? 

Tua filha é parceira  

do cangaceiro Joaquim 

e eu ia misturar-me 

com família assim tão ruim? 

 

Vou dar-te por despedida 

mais uma surra de peia 

te despede da cachaça 

do roubo da casa alheia 

diz adeus ao Sertão 

que vais morar na cadeia. (Idem, p. 34-35) 

A partir destes versos pode-se constatar a forma como era vista a figura do 

cangaceiro como um bandido na obra de Melchíades. Após realizar mais essa façanha 

de capturar o cangaceiro e ainda limpar a sua honra da acusação que lhe tinha sido feita. 

Zé Garcia seguiu rumo ao Piauí com seu irmão, sua esposa e sua cunhada para visitarem 

os seus sogros e aproveitarem o São João, uma festa típica do Sertão. Aproveitaram a 

viagem para também comprar gado para sua fazenda. Zé Garcia chegou à Campina 

Grande junto com o gado, lá, vendeu sua boiada e voltou para o Piauí para rever a sua 

adorada esposa, mas  no meio do caminho, Garcia caiu numa emboscada de  três 

cangaceiros e como estava só seria roubado. Os cangaceiros ameaçaram: Ou o dinheiro 

ou a vida! Zé  Garcia, disse que entregaria o dinheiro, mas pediu que o deixassem com 

vida. Porém, um dos cangaceiros afirmou que ele seria morto, pois essa era a meta dos 

cangaceiros. Zé Garcia astutamente então disse que desejava se confessar, pois era um 

cristão, pediu aos cangaceiros que perdoassem os seus pecados de acordo com a sua 

religião. Um dos cangaceiros muito soberbo, disse que Garcia poderia rezar, pois ele 

iria lhe servir de padre realizando a confissão. Então Garcia pediu que ele o confessasse 

no mato em segredo, o cangaceiro então concordou e seguiu sozinho com Zé Garcia em 

direção do mato, lá chegando Garcia tratou de negociar com o cangaceiro: disse que 
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daria 60 contos de réis e que com esse dinheiro ele poderia até deixar a vida no cangaço 

e ser comerciante no Rio de Janeiro. O bandido concordou e voltou dizendo aos 

companheiros: o homem está confessado. Deu dois tiros e matou os outros cangaceiros. 

Então disse Zé Garcia: 

ouça outra confissão 

eu tinha 3 inimigos 

2 estão mortos no chão 

agora só resta um 

segure o punhal na mão (Idem, p.39) 

 

O cangaceiro gritou: 

você quis me enganar?! 

Zé Garcia respondeu-lhe: 

Eu não vivo de matar 

quando a sorte me obriga 

eu luto para escapar (Idem, p.40) 

Então Garcia e o cangaceiro começaram a lutar, mas Garcia venceu a luta e disse 

ao cangaceiro: 

Botou-lhe o pé no pescoço 

o bandido não fez ação 

disse: estou acostumado 

a assinar barbatão 

vou deixar o meu sinal 

nas orelhas deste ladrão (Idem) 

Como era de costume os fazendeiros, proprietários de gado assinavam a ferro 

quente a sua marca nos animais e assim fez Zé Garcia com o cangaceiro, que depois 
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virou mendigo ao pedir nas casas as pessoas reconheciam e se admiravam: as suas 

orelhas tem o sinal de Zé Garcia! 

Zé Garcia chegou até o Piauí  e voltou com sua esposa, seu irmão e sua cunhada 

para o Seridó, para a fazenda dos Garcias: 

Continuou Zé Garcia  

em São João do Sabugi 

de ano em ano visitava 

os campos do Piauí 

como topador de touro  

outro igual não tinha ali. (Idem) 
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Resumo: “Questão de honra”, o que mais choca no crime passional não é exatamente 

o crime em si, mas essa alegação de “honra”. De acordo com o dicionário Ximenes, 

honra quer dizer um “sentimento da própria dignidade moral” (XIMENES, 2001, p. 

465). Mas, o que se julga mais relevante? É essa “honra” ou a vida que foi tirada, 

muitas vezes, sem possibilidade de defesa? Neste artigo, pretendo abordar o Crime 

Passional, alegando que este é um tema que está presente no imaginário ficcional, 

como reflexo do não-ficcional, por isso, analisaremos o contexto dos crimes passionais 

das narrativas da teledramaturgia da Rede Globo nos anos 1980, época de forte 

reverberação dos discursos do feminismo político na TV, enfatizando de que forma a 

TV repercutia os protestos contra o argumento da honra, comuns em casos como o de 

Doca Street, assassino de Ângela Diniz, e do homicídio da cantora Eliane de 

Grammont, cometido pelo seu ex-marido, Lindomar Castilho. Tais crimes repercutiram 

na mídia e na sociedade brasileira, sendo marcos decisivos no combate à violência 

contra a mulher, empreendida, principalmente, pelo movimento feminista da época. 

Utiliza-se o conceito de Pedagogia Crítica da Mídia, de Douglas Kellner, no qual ele 

debate como a mídia mimetiza certos comportamentos sociais, nem sempre de forma 

fidedigna. Nosso objeto de análise é o seriado “Malu Mulher” que foi transmitido pela 

Rede Globo entre maio de 1979 e dezembro de 1980, analisando o episódio “Legítima 

Defesa da Honra e Outras Loucuras”. 
 

Palavras chave: mídia, feminismo, crime passional, Lindomar Castilho 

 

O Crime Passional 
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Eu não quero e nem preciso/ De amor doido e sem juízo/ Para comigo 

viver/ Você é tão leviana/ Nisso você não me engana/ Você é doida 

demais. (RONALDO ADRIANO/ LINDOMAR CASTILHO, 1970) 

Ironicamente Lindomar Castilho canta o “amor doido e sem juízo”. Mas, como 

alguém compõe uma canção, cujo título “Você é doida demais”, comete um crime 

passional e não acaba sendo o “doido demais” da história?  

“Questão de honra”, o que mais choca no crime passional não é exatamente o 

crime em si, mas essa alegação de “honra”. De acordo com o dicionário Ximenes, honra 

quer dizer um “sentimento da própria dignidade moral” (XIMENES, 2001, p. 465). 

Mas, o que se julga mais relevante? É essa “honra” ou a vida que foi tirada, muitas 

vezes, sem possibilidade de defesa? Neste artigo, pretendo abordar o Crime Passional, 

alegando que este é um tema que está presente no imaginário ficcional, como reflexo do 

não-ficcional, por isso, analisaremos o contexto dos crimes passionais das narrativas da 

teledramaturgia da Rede Globo nos anos 1980, época de forte reverberação dos 

discursos do feminismo político na TV. Para tanto, utilizo-me de fontes escritas (livros, 

notícias, artigos e obras literárias) e visuais (documentário, minissérie)  

Dentre as várias espécies de homicídio, o passional merece atenção por se tratar 

de que o sujeito se deixa levar por uma espécie de ira, de não aceitação dos fatos, 

sensação de posse, relacionando a mulher a um objeto e que esta deve ser submissa ao 

homem. O vocábulo passional quer dizer algo “relativo a paixão” (XIMENES, 2001, p. 

653). “Em linguagem jurídica, porém, convencionou-se chamar de ‘passional’ apenas os 

crimes cometidos em razão de relacionamento sexual ou amoroso.” (ELUF, 2009, p. 

133). 

No caso de Lindomar Castilho, não foi o amor que o levou a cometer o crime, 

foi o sentimento de não aceitação dos fatos, de ódio, de humilhação social. Em um 

depoimento no documentário “Eu Vou Rifar Meu Coração
4
” produzido por Ana Rieper

5
 

em 2011, Castilho alega que “aquela pessoa é minha, acabou, ela tem que ser minha e 
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‘vamo’ dar um jeito de ela ser minha e pronto”. Está nítido na fala dele que há um 

sentimento de posse, de ver a mulher como um objeto. 

 De acordo com Elis Helena Pena
6
 (2013), é complexo definir o perfil do 

criminoso passional, pois eles podem indicar algum distúrbio, além de que é muito 

subjetiva a reação do sujeito defronte ao acontecimento.  

Ainda há uma grande preocupação das pessoas em se afirmar para a sociedade. 

Creio que a motivação de um homem a cometer um crime passional, é a necessidade da 

autoafirmação de que é homem, mas isso não basta só para ele, tem-se que mostrar à 

sociedade. “Homens traídos são qualificados de forma pejorativa, existindo enorme 

cobrança social, que é produto de uma sociedade patriarcal, machista” (PENA, 2013). 

Entretanto, onde fica o amor e o laço que a aliança representa aos dois? 

O autor do crime passional possui uma ilimitada necessidade de 

dominar e uma preocupação exagerada com sua reputação. O horror 

ao adultério se manifesta claramente, mas não pelo que este último 

significa para o relacionamento a dois e sim em face da repercussão 

social que fulmina o homem traído. (ELUF, 2009, p. 138) 

Oliveira e Aquotti defendem que o crime passional é uma doença patológica e, o 

sujeito movido por tal doença,  

merece um tratamento penal diferenciado, com a aplicação de uma 

medida de segurança. Sob pena de violação dos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. É preciso 

atentar-se para o fato de que, sentimentos como o ciúme, podem atuar 

de forma tal sobre determinadas pessoas, a ponto de transformá-las em 

uma bomba-relógio, prestes a explodir diante de toda e qualquer 

conduta ultrajante ou não (FERREIRA; AQUOTTI, 2009, s.p.). 

Além de uma doença patológica, o “em nome da honra” é bastante frequente no 

discurso da defesa, apesar de que este argumento não está presente no Código Penal, o 

defensor “combina o princípio da legítima defesa, com aquele de honra, protegida 

legalmente pelos artigos do Código Penal dedicados aos ‘Crimes Contra a Honra’. Para 

obter uma nova figura jurídica, sem legalidade, a ‘legítima defesa da honra’” 

(ARDAILLON, 1987, p. 78). A defesa cria toda uma imagem de pai responsável e bom 
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marido, alegando o mau exemplo à mulher. Já a acusação inverte os sentidos, passando 

o papel de bom pai à mãe e que o mau exemplo partiria do pai.  

Matar em “nome da hora” nos remete ao Brasil Colônia, onde a lei admitia o 

assassinato da cônjuge, caso esta fosse adultera, e de seu amante. Eluf (2009) explica a 

modificação do código penal referente aos crimes passionais:  

O primeiro código penal do Brasil, promulgado em 1830, eliminou 

essa regra [a impunição do crime passional]. O código posterior, de 

1890, deixava de considerar crime o homicídio praticado sob o estado 

de total perturbação de sentidos e da inteligência. Entendia que 

determinados estados emocionais, como aqueles gerados pela 

descoberta do adultério da mulher, seriam tão intensos que o marido 

poderia experimentar uma insanidade momentânea. (ELUF, 2009, p. 

195)  

O código Penal de 1940 excluía a alegação da “perturbação dos sentidos e da 

inteligência”, substituindo por “homicídio privilegiado”. Este primeiro argumento 

deixava o assassino passional impune. O segundo, o autor do crime receberia uma pena 

menor. 

A “legítima defesa da honra e da dignidade” surge quando o penalista Roberto 

Lyra cria movimentos para dificultar as absolvições produzidas pelo Tribunal do Júri. O 

que não agrada muito aos advogados de defesa, estes, por último, não querendo a 

condenação de seus clientes, “procuravam soluções para absolvê-los ou para condena-

los a pena ainda menor do que a prevista para o homicídio privilegiado” (ELUF, 2009, 

p. 196). Até a década de 70, os jurados aceitavam esse argumento para absolver o 

criminoso passional.  

Evandro Lins e Silva explica que  

nos casos passionais, a legítima defesa da honra foi uma criação dos 

próprios advogados para chegar a um resultado favorável que fosse 

além do privilégio. Com isso, tornou-se muito frequente, aconteceu 

em inúmeros casos – eu próprio defendi diversos – o júri aplicar uma 

pena que equivalia à pena do homicídio culposo. Isso era possível 

porque, no exercício da legítima defesa. A própria lei prevê um 

excesso culposo. (...) Como o réu era primário, o juiz normalmente 

aplicava uma pena de dois anos, que permitia a concessão do sursis. 

(LINS E SILVA apud ELUF, 2009, p. 196) 
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É de se indignar a aceitação do argumento da legítima defesa da “honra”, pois, o 

acusado, usando dessa justificativa, ficaria no máximo dois anos na cadeia. Lava-se a 

honra com sangue e só permanece dois anos enxugando a “honra” lavada.  

“Bolero de Machão só se canta na prisão” 

No dia 30 de março de 1981, Eliane de Grammont, há 20 dias separada de seu 

ex-marido, Lindomar Castilho, perde sua vida aos 26 anos – no palco que era sua vida. 

Apresentava-se com o violonista Carlos Randal – primo de Castilho – no bar Belle 

Époque, na Alameda Santos, em São Paulo, “Faltava pouco para uma hora da manhã. A 

jovem cantora, de promissora carreira, terminava ali sua vida, fulminada pelo despeito e 

pelo rancor do ex-marido” (ELUF. 2009, p. 87). 

Com duração de dois anos, Eliane de Grammont abdicou de sua profissão como 

cantora para se dedicar ao casamento, “quando morreu, fazia seis meses que tinha 

voltado a cantar e apenas vinte dias que o desquite havia sido formalizado” (ELUF, 

2009, p. 88). Lindomar, muitas vezes, mostrava-se agressivo e ciumento. Segundo Eluf, 

Castilho bebia muito e espancava sua mulher, chegando a estrangulá-la em um episódio 

anterior. Tiveram uma filha, Liliane que perdeu sua mãe aos dois anos de idade. 

O caso Eliane de Grammont foi um marco decisivo no combate à violência 

contra a mulher empreendida, principalmente, pelo movimento feminista da época, 

como aponta um documento de apresentação da entidade “Casa Eliane de Grammont”
7
: 

“A indignação em torno de sua morte contribuiu para um crescente debate sobre a 

necessidade de punir, com rigor, a violência contra as mulheres e oferecer apoio para 

que elas superassem situações de dominação e de agressão”
8
. Em 1990 a Prefeitura do 

Estado de São Paulo, na gestão da prefeita Luiza Erudina, fundou a Casa Eliane de 

Grammont com objetivo o combate à violência doméstica. “Além do atendimento 

psicológico e social às mulheres que vivem em situação de violência, a Casa tem o 

propósito de ampliar a discussão sobre este tema, nos mais diferentes espaços, seja junto 

à população, serviços e profissionais em geral.”
9
 

                                                           
 

7
 Disponível em: 

http://www.mulheres.org.br/violencia/documentos/cartilha_casa_eliane_grammont.pdf 
8
 Um dia na vida – Branca e as Mulheres. Conselho Regional de Psicologia SP, s/d. Disponível em 

<http://www.crpsp.org.br/portal/>. Acesso em: 20 ago. 2013 
9
 Apresentação da Casa Eliane de Grammont. 
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O Crime Passional nas Obras 

Está no âmago de todo ser humano ver a pessoa que causou certo sofrimento a 

você, pagar por tudo o que foi feito. Esse sentimento de raiva, vingança, ódio, é tempero 

para deixar o vilão do livro, novela, filme, com gosto de “quero mais que você se 

dane!”. O crime passional é um tema que está presente no imaginário ficcional, bem 

como no não-ficcional. É forte e, ao mesmo tempo, fascinante por se apresentar com 

ações paradoxais com a mesma pessoa – o amor e o ato de viver a dois inicialmente dá 

espaço ao ódio e vingança, culminando em assassinato. 

A obra referência para esta temática é Otelo, o Mouro de Veneza (1968) de 

William Shakespeare. Tudo começa com Iago, alferes de Otelo, tramando uma 

estratégia para contar a Brabâncio que sua filha, Desdêmona, havia casado com Otelo. 

Iago queria se vingar de Otelo pelo fato do Mouro não o ter promovido Tenente. Por 

isso, sabendo que Cássio era o grande amigo de Otelo, Iago começa a insinuar ao 

Mouro que o seu melhor amigo está tendo um caso com sua mulher. Sem nenhuma 

prova, mas entorpecido de ciúmes, Otelo começa a desconfiar de uma possível traição. 

Depois de muitas armações de Iago, Otelo, descontrolado e sem nenhuma prova 

concreta, saiu em busca de sua esposa, encontrando-a em seu quarto e de súbito, mata-a 

asfixiada. 

Ainda no documentário, Lindomar fala sobre ciúmes. “Então se uma pessoa 

gosta da outra, ela naturalmente, não venha me dizer que não tem ciúmes daquela 

pessoa porque é mentira dela. Se ela gosta da outra pessoa, ela tem ciúmes sim.” O 

ciúme faz parte de todo relacionamento. Mas o tipo de ciúmes que Lindomar fala e o 

que Otelo sentiu, é o mesmo para “cegar” e fazer acontecer o que aconteceu, tanto na 

literatura, quanto na vida real. 

Retratar personagens ciumentos da literatura brasileira, lembramos logo do 

dilema de Dom Casmurro. Assim como Otelo, Bentinho era outro ciumento e que 

julgou sua esposa sem nenhuma prova concreta. 

De forma bem explícita, Jorge Amado, em Gabriela, Cravo e Canela (1987), 

escreve um capítulo inteiro sobre o crime passional cometido pelo Coronel Jesuíno. 

Este, após receber uma denúncia de que sua mulher Sinhazinha o trai com 

Osmundo, acaba perdendo o controle e resolve se vingar. Armado, ele segue até a casa 

do dentista, onde os amantes estão na cama. Jesuíno abre a porta do quarto e, a sangue 

frio, dispara contra Sinhazinha e Osmundo, que não têm a menor chance de defesa. Os 
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dois não resistem e morrem na hora. Cronologicamente a ficção e a sua fantasia, cede 

espaço para a vida real. Pois, tem-se a impressão de que Lindomar se inspirou no 

Coronel Jesuíno. Jorge Amado complementa: “De súbito, naquele dia de sol esplêndido, 

na hora calma da sesta, o coronel Jesuíno Mendonça descarregara seu revolver na 

esposa e no amante, emocionando a cidade, trazendo-a mais uma vez para o remoto 

clima de sangue derramado.” (AMADO, 1987, p.96). 

Gabriela se passa no ano de 1920, época em que o cacau era sinônimo de 

riqueza. No contexto no qual o livro foi escrito, a sociedade era extremamente 

conservadora e o poder se concentrava nos coronéis, por isso, crimes desse tipo eram 

comuns. Logo, de imediato, a morte de Sinhazinha e Osmundo era "justa". 

“Condenação do assassino, isso jamais!, era contra a lei da terra mandando lavar com 

sangue a honra manchada do marido”(AMADO, 1987, p.97).   

Outra obra que retrata o crime passional é Bom-Crioulo (1995) do cearense 

Adolfo
10

 Caminha. Duas temáticas bastante polêmicas são abordadas para seu ano de 

lançamento, século XIX, além do crime passional, Amaro, um ex-escravo, e Aleixo, um 

rapaz de família pobre do sul do país, compõem o casal homossexual do livro.  

Aos 18 anos, Amaro ingressa na Marinha e pelo seus modos ingênuos, é 

apelidado de Bom-Crioulo. Durante uma viagem, ele conhece Aleixo. No Rio de 

Janeiro, o ex-escravo encontra Dona Coralina e esta consegue um quarto para os 

marinheiros. É nessa altura que Dona Coralina e Aleixo começam um caso. Depois do 

envolvimento numa briga, o Bom-Crioulo sai do hospital carregando uma navalha para 

então assassinar o seu companheiro, pois ele descobre que seu amante e Dona Coralina 

estão tendo um caso. O livro se encerra com dois marinheiros carregando Aleixo nos 

braços todo ensanguentado e Amaro sendo preso. 

Assim como Amaro, Lindomar não aceitou ser “trocado” pelo seu primo Carlos 

Randal – vale salientar que Eliane estava há vinte dias legalmente separada de 

Lindomar – e, por isso, em depoimento no documentário, ele fala sobre ciúmes. 

Então se uma pessoa gosta da outra, ela naturalmente, não venha me 

dizer que não tem ciúmes daquela pessoa porque é mentira dela. Se ela 

gosta da outra pessoa, ela tem ciúmes sim. Ela não quer perder aquela 

outra pessoa, ela quer conservar aquela outra pessoa junto a si, pra si, 

                                                           
 

10
 Militar e romancista brasileiro nascido em Aracati, Estado do Ceará, considerado um dos principais 

representantes do naturalismo no Brasil. 
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do jeito que for, seja lá como for. O ‘cara’ pode morrer, morrer de 

paixão, porque se o coração parar, quem manda, todos nós sabemos 

que é o cérebro, a gente sabe disso, a gente tem dificuldade em colocar 

que o cérebro é que comandou, o meu cérebro é que manda em mim e 

que foi ele que comandou que eu ficasse doido demais porque  a 

minha namorada me deu um ‘chutão na bunda’. 

Mídia e Feminismo no final da década de 1970 e início de 1980. 

A mídia na década de 80 estava voltada para temas do universo feminista, visto 

que a época era momento de muitas revoltas contra a violência sofrida pela mulher, 

além de casos de crime passional que serviu de inspiração para a criação de minisséries. 

Estas “colaboraram com a luta feminista porque ampliaram enormemente o debate 

público sobre temas polêmicos envolvendo grande parte da sociedade brasileira na 

discussão de questões que tocavam em tabus culturais” (Brazão; Oliveira, 2010, p. 22). 

Criado e dirigido por Daniel Filho, o seriado “Malu Mulher” que foi inspirado 

no filme An Unmarried Woman (1978), comédia de Paul Mazusky
11

, que marcava o 

final da década de 70 e início de 80 com temas envolvendo família, trabalho, criação 

dos filhos, além de temas polêmicos para a época como abordo, virgindade e orgasmo, 

esta trazia uma nova visão sobre o papel da mulher na sociedade. “Malu Mulher” 

foi um dos primeiros programas a quebrar o paradigma de que o lar é 

sempre harmônico, que as relações matrimoniais e a familiar nuclear 

são como um porto seguro. A personagem principal trilhava os 

caminhos da liberdade e se transformou na ‘nova heroína’ da 

televisão, pois representava um grupo cada vez maior na sociedade: as 

mulheres descasadas (BRAZÃO; OLIVEIRA, 2010, p. 24). 

Em 1982 com autoria de Euclydes Marinho, Daniel Filho também dirigiu a série 

“Quem ama não mata” voltada para o público feminino que aludia à frase pichada pelas 

feministas nos muros de Belo Horizote (MG) em protesto ao assassinato de Ângela 

Diniz.
12

. 

A terceira minissérie da Rede Globo é uma herdeira direta da 

telenovela Nina e, principalmente, do seriado Malu Mulher. Mais 

                                                           
 

11
 Disponível em : http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/seriados/malu-

mulher/curiosidades.htm 
12

 Socialite morta a tiros por seu companheiro Doca Street em 30 de dezembro de 1976. 
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especificamente, é a chegada à telinha de discussões cada vez mais 

realistas de temas íntimos de uma relação doméstica e privada. Mais 

drama que melodrama. Essa crueza, no momento inicial do novo 

formato, chocou parcela da crítica, apesar de também ter recebido 

elogios. (Lobo, 2007, p. 9). 

A abordagem feita pela minissérie era de um casal que queria ter um filho, mas 

Jorge, vivido por Cláudio Marzo, que era casado com Alice, interpretada por Marília 

Pêra, era estéril, o que causou no casal uma crise. Uma curiosidade de “Quem ama 

não mata”
13

 é que na vinheta que fechava o bloco, era transmito o som de um tiro, o que 

deixava o expectador ansioso pelo final, já deixando subentendido um final trágico, 

além de que foram gravados dois finais, um a mulher mata o marido o outro, o marido 

quem mata a mulher. Daniel Filho, em entrevista a Veja em 14 de julho de 1982, disse 

que a intenção dele era “deixar a história correr e sentir o que o público está achando, se 

é ele ou ela quem deve morrer”
14

. O final que foi ao ar, foi o que o Jorge matava a 

Alice, o outro final foi transmitido pelo Fantástico.
15

  

Se a intenção de Daniel deixar a história se desenrolar e o final ser exibido 

perante a aceitação do público, como o final foi o homem matando a mulher, mesmo na 

época de grandes movimentos feministas, a violência doméstica ainda estava enraizada. 

Além de algo bastante cultural, era mais provável essa atitude partir de um homem, a vir 

de uma mulher. 

Nesse envolvimento entre sociedade e mídia, Douglas Kellner, por meio de sua 

“Pedagogia Crítica da Mídia”, vai analisar o discurso da mídia, como este adquire certos 

comportamentos sociais e de como nós nos identificamos com o que se é veiculado, 

pois, “a mídia e a cultura podem ser transformadas em instrumentos de mudança 

social”. (KELLNER, 2001, p. 426). 

Analisando o episódio “Em Legítima Defesa da Honra e Outras Loucuras”, do 

seriado “Malu Mulher”, sob o conceito de Douglas Kellner, dá-se para notar 

                                                           
 

13
 Vale salientar que ela foi exibida um ano após o crime passional cometido por Lindomar Castilho e a 

irmã da vítima, Helena de Grammont que era jornalista na época e, devido ao crime, afastou-se da 
televisão, pode ter sido mais um fator para a criação da minissérie e na propagação da temática 
passional na mídia. 
14

 Disponível em: http://teledramaturgia.zip.net/arch2006-07-16_2006-07-22.html 
15

 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/quem-ama-
nao-mata/curiosidades.htm 



 

  811 

 

nitidamente um discurso que entusiasmava as mulheres que passavam pela mesma 

situação ao qual a personagem Clarice, que era protagonizado por Marília Pêra, vivia. 

No episódio, Clarice era casada com “Duca”, vivido por Gianfrancesco 

Guarnieri, que era um homem altamente machista e não aceitava a emancipação da 

mulher, pois, para ele, a mulher não podia fumar, nem ter o seu próprio carro, nem 

muito menos usar determinadas roupas. Como ele relaciona a mulher a um objeto, ele 

quem determinava tudo. 

Há uma metalinguagem no episódio quando Duca diz que esse querer de Clarice 

ser independente é “culpa desses programazinhos de televisão que são metidos a muito 

gozados”. A mídia explicando a mídia, mostrando que ela pode incentivar as pessoas a 

tomarem certas atitudes. Por retratar a sociedade na época, Clarice também queria a sua 

liberdade, mas esta acaba sendo reprimida por seu marido que alega não reconhecer sua 

mulher por causa desse anseio dela. 

Esse episódio trouxe para a sociedade as várias violências que a mulher vinha 

sofrendo, não só física, mas verbalmente. Quando Clarice pede a separação, ela logo 

menciona que quer voltar a estudar, essa mensagem mostra que através do estudo, a 

mulher poderia ter sua independência e que, muitas vezes, isso era reprimido pelo fato 

de o homem não aceitar essa atitude. 

Portanto, o episódio impulsiona a mulher a uma tomada de decisão ao 

mostrar o problema, discutir todos os seus pontos de vistas, o 

confronto entre a liberdade almejada pelas mulheres e os valores 

tradicionais e alertar para a ocorrência da violência doméstica e suas 

consequências. (SÁ, 2011, p. 122) 

O estudo de Douglas Kellner serviu para analisar o discurso do episódio no 

sentido de que ele próprio não menciona o feminismo, porém, está intrinsecamente em 

seu âmago a luta feminista, visto que, a mídia deve ser utilizada com fins informativos e 

não com o intuito de forjar o expectador. 

Considerações Finais 

Depois do estudo sobre o crime passional, analisando o comportamento do 

homem e as causas que o levam a cometer tal crime e de como estava à recepção da 

mídia diante dos crimes passionais, o de Lindomar Castilho e o de Doca Street que 

foram no auge dos movimentos feministas, chega-se a conclusão de que a preocupação 

que o homem tem da sua imagem perante a sociedade é, talvez, maior que o seu “amor” 
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a pessoa que ele tirou a vida, mas, não é somente a vítima que perde a vida, o autor do 

crime também acaba “morrendo”. Quer-se lavar a honra com sague, mas o sangue fica 

grudado para sempre nas mãos do autor. Nunca existiu legalmente o argumento da 

“legítima defesa da honra”, existiu, na verdade, uma combinação de leis que foram 

feitas pelos advogados de defesa, porém, até 2005, o art 240 do Código Penal Brasileiro 

considerava crime o adultério, mas este foi revogado pela lei 011,106-2005, de modo 

que, perante a legislação brasileira, adultério deixou de ser crime, hoje considerado no 

Direito como “ilícito civil”
16

. Com Lindomar Castilho não foi diferente, ele não aceitou 

a ideia de ver sua ex-mulher com seu primo e, alegando ter sido movido por um ciúme 

exacerbado, acabou matando sua esposa Eliane de Grammont. Como o crime de 

Lindomar Castilho e o de Doca Street foram os que mais chocaram a sociedade, tendo 

apenas um intervalo de tempo de cinco anos, a mídia aproveitou-se dos movimentos 

feministas que, no final da década de 1970 e início de 1980 esse assunto estava em alta, 

e foram desenvolvidas, a partir destes casos, séries que mostravam a emancipação da 

mulher, além de que trazia à tona a lembrança desses assassinatos. A participação da 

família foi, também, muito importante na luta por justiça para esses assassinos. No caso 

de Daniella Perez, sua mãe, Glória Perez, após recolher 1,3 milhão de assinaturas, 

conseguiu sem nenhuma ajuda de partido político, que o homicídio qualificado entrasse 

no rol dos crimes hediondos, previstos na Lei n. 8.0722/90. 
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REFLEXÕES SOBRE A DIVERSIDADE POLÍTICO-CULTURAL NA 

FORMAÇÃO DO BRASIL DURANTE O PERÍODO COLONIAL. 
 

Maria Aline de Souza Guedes¹ 

Thaise Da Silva Lira² 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar e discorrer sobre a política e as 

relações de raça e cultura do Brasil no período da colonização. Atualmente a cultura 

brasileira é composta por uma grande diversidade cultural, que se desenvolveu através 

do contato entre os colonizadores portugueses e os índios que ocupavam o país na 

época. A partir da leitura de obras como “Casa grande -&-Senzala” de Gilberto 

Freyre e “Raízes do Brasil” de Sérgio Buarque de Holanda podemos compreender 

melhor essa discursão acerca da formação político-cultural do Brasil e destacar as 

contribuições que elas trouxeram e trazem para o pensamento social brasileiro. 

 

Palavras-chave: Colonização; Cultura; Política; Diversidade e Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda são autores fundamentais para 

leituras direcionadas à historiografia e ciências sociais, por este motivo eles são fontes 

principais na elaboração desse artigo, pois analisam a formação da cultura, da política 

de acordo com o sistema patriarcal, e a raça considerando a miscigenação do Brasil no 

período da colonização. 

Casa-Grande -&-Senzala de Gilberto Freyre foi publicado em 1933, três anos 

depois Sérgio Buarque de Holanda publica Raízes do Brasil. Os dois livros são 

essenciais para a compreensão da formação do Brasil, embora analisasse o país através 

de perspectivas diferentes eles reagiam ao mesmo clima político e também intelectual 

que estava instaurado. Foram escritos em uma época em que ocorriam diversas 

mudanças, havendo um esforço para repensar o que estava acontecendo no Brasil com o 

objetivo de  substituir antigos valores. 

O livro Casa-Grande -&-Senzala  renovou os métodos de estudo das relações 

culturais no Brasil e fixou valores fundamentais da cultura brasileira  através da 

formação  da sociedade agrária  e patriarcal. Raízes do Brasil também contribuiu para a 

história cultural apesar de ter adotado práticas modernistas em suas considerações, 
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coloca em evidência  os meios para mudar  as heranças culturais que já foram 

estabelecidas, como também uma ordem que é dada com a urbanização  e essa nova 

ordem faria com que  novos representantes da política fossem democráticos. 

DESENVOLVIMENTO  

Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda são autores fundamentais para as 

leituras brasileiras por este motivo eles são fontes principais na elaboração desse artigo 

por fazerem uma análise da formação da cultura no Brasil. 

Em 1936 Sérgio Buarque de Holanda publica Raízes do Brasil que é uma das 

obras essenciais das ciências sociais e da historiografia  do país. Para o entendimento 

desse livro o autor elabora categorias que são centrais e de grande relevância como, por 

exemplo, o homem cordial que ao invés de usar a razão ele guia-se pela emoção e isto 

atrapalha as regras gerais democráticas. 

No prefácio da quinta edição de Raízes do Brasil escrito por Antônio Candido 

que é estudioso em Literatura Brasileira e formado em Ciências Sociais,  cita três livros 

para refletir a formação  do Brasil, são eles: Casa –Grande-&- Senzala, de Gilberto 

Freyre; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil 

Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Segundo Antônio Candido estes livros são as 

chaves para exprimir a mentalidade ligada ao sopro de radicalismo intelectual e a 

análise social que eclodiu depois da Revolução de 1930, que não foi apesar de tudo 

abafado pelo Estado Novo. Estes autores com suas obras faziam uma denúncia ao 

preconceito de raça, à valorização do elemento de cor, a crítica dos elementos 

“patriarcais’’ e agrários, o discernimento das condições econômicas e a desmistificação 

da retórica liberal”. 

Casa-Grande -&-Senzala de Gilberto Freyre publicado em 1933, trata com 

franqueza assuntos relacionados à vida sexual do patriarcalismo¹ e a importância do 

escravo na formação do nosso modo de ser mais particular, mas apesar de apresentar 

perspectivas diferentes do livro Raízes do Brasil, ambos reagem ao mesmo clima 

intelectual e político, repensando o país, como afirma Candido: 

“Por enquanto, registraremos que a sua inspiração vinha de outras 

fontes e que suas perspectivas eram diferentes. Aos jovens forneceu 

indicações importantes para compreenderem o sentido de certas 

posições políticas daquele momento dominado pela descrença no 

liberalismo tradicional e a busca de soluções novas; seja à direita, no 
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integralismo, seja à esquerda no socialismo e no comunismo.’’ (p. 

XII) 

O Objetivo de Holanda em seu livro “Raízes do Brasil” é o de compreender a 

sociedade brasileira a partir da cultura considerando um marco onde ocorrem mudanças 

sociais e políticas que derrubou a república velha, a Revolução de 1930. 

 O povo brasileiro tinha a necessidade de superar o atraso em relação aos 

padrões estabelecidos durante a colonização, portanto o movimento de 1930 surge com 

o propósito de implantar um país moderno, buscando a verdadeira identidade através da 

nacionalização, valorizando temáticas como o indianismo, a fauna e flora do Brasil, 

regionalismo, trazendo consigo os valores que foram perdidos. A semana de arte 

moderna de 1922 expressa bem esse contexto de renovação. 

Sérgio Buarque de Holanda utiliza-se de critérios de Max Weber, mas modifica-

os na medida em que focaliza pares de tipos sociais e, não a pluralidade deles. 

“Sérgio Buarque de Holanda analisa os fundamentos do nosso destino 

histórico, as “raízes’’, aludidas pela metáfora do título, mostrando a 

sua manifestação nos aspectos mais diversos, a que somos levados 

pela maneira ambulante  da composição, que não recusa as deixas para 

uma digressão ou um parêntese, apesar da concatenação geral ser tão 

rigorosa. Trabalho e aventura; método e capricho; rural e urbano; 

burocracia e caudilhismo; norma impessoal e impulso afetivo – são 

pares que o autor destaca no modo de ser  ou na estrutura social e 

politica, para analisar e compreender o Brasil e os brasileiros’’ (p.XV) 

Raízes do Brasil abre discursão sobre as sociedades ibéricas estas analisadas de 

acordo com sua posição geográfica. A tentativa de implantação da cultura europeia no 

Brasil é extensa e, foi através dessa herança ibérica que até hoje podemos perceber esses 

traços de dependência das ideias, instituições e a forma de convívio de que somos 

herdeiros. O europeísmo é colocado como um lugar exclusivo ocupado pela cultura, 

Holanda identifica por cultura da personalidade o que se define pelo valor de autonomia 

do homem e pela falta de qualquer tipo de dependência. 

“Pode dizer-se, realmente, que pela importância particular que 

atribuem valor próprio da pessoa humana, á autonomia de cada um 

dos homens em relação aos semelhantes no tempo e no espaço, devem 

os espanhóis e portugueses muito de sua originalidade nacional.” (p.4) 
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Sérgio Buarque de Holanda estuda o personalismo que provém da frouxidão das 

instituições e da falta de coesão social, afirma que esta não representa um fenômeno 

moderno, pois existiram desde sempre. O questionamento colocado pelo autor da busca 

por um estímulo para melhor  organização da sociedade é colocado em evidência,  e 

como resposta seria as épocas realmente vivas que nunca foram tradicionalistas por 

deliberação. Holanda coloca em ênfase a questão da simples obediência como um 

princípio de disciplina, mas que se torna impraticável, por isso a instabilidade constante 

da vida social. Dois elementos relevantes é que toda cultura só absorve e elabora os 

traços de outra cultura aos seus modos de vida, são a experiência e a tradição, pois estas 

vinculadas á Ibéria e a Portugal nutre a forma atual da cultura. 

A Colonização portuguesa teria sido aventureira, pois não tinha limites quanto à 

capacidade de exploração, sendo assim, sem um caráter racional. Os portugueses eram 

pioneiros na navegação, foram eles que tiveram a missão de se aventurar e explorar as 

terras desconhecidas já que a expansão marítima e comercial estava em seu auge. De 

várias províncias vieram os elementos para a formação da cultura brasileira e, o que se 

observava na população portuguesa desse período de colonização era a variedade étnica. 

Para o autor, o brasileiro carrega a herança de portugueses, africanos e indígenas e isso 

o tornaria mais voltado para a família patriarcal e as amizades. 

 As relações de cultura e de raça no Brasil podem ser observadas desde a 

descoberta quando Cabral entra em contato com a nova terra e com os grupos que ali 

foram encontrados e, Pero Vaz de Caminha recolhendo informações sobre os primeiros 

habitantes do Brasil no momento da descoberta, relatando estas informações em sua 

carta foi considerado o primeiro etnógrafo do  Brasil. Caminha foi o primeiro  cronista a 

destacar  as características  étnicas e culturais  dos indígenas  como também  os 

primeiros contatos entre os aborígenes e os colonizadores. 

A vida rural foi um elemento importante para a formação da sociedade 

brasileira. Holanda enfatiza essa dicotomia na relação urbano-rural  que marca a 

fisionomia do Brasil. A escravidão entrando em declínio  e os valores ligados as práticas 

agrícolas  gerando conflitos com a ideia de modernidade. O autor também faz uma 

diferenciação entre o português e o espanhol. Os portugueses tidos como semeadores 

fixavam-se no litoral e semeavam as cidades irregularmente querendo fortuna rápida. O 

ladrilhador seria o espanhol que construía cidades planejadas diferente do português que 

criou um desequilíbrio na urbanização. O espanhol queria estabelecer uma Metrópole 

estável. 
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Sérgio Buarque de Holanda fala no “Homem Cordial” este ligado à estrutura 

familiar.  A cordialidade é o resultado da materialização da personalidade na colônia e 

com a urbanização a cordialidade e a influência ibérica enfraqueceu. A cordialidade de 

acordo com a herança colonial a cultura herdada desmancha-se com as mudanças que 

estavam vigentes na estrutura social. Para o homem cordial a esfera pública é uma 

extensão da esfera privada o que deveria ser ao contrário, isso explica o hábito que 

muitos políticos tem de colocarem parentes e amigos nos cargos públicos o que nos leva 

a considerar que ainda estamos ligados pelo modelo politico do império. O homem 

cordial estaria ligado à emoção e, isso atrapalha as regras gerais democráticas. Para 

Holanda, a “Cordialidade” é uma maneira de se obter benefícios para si mesmo, 

benefícios individuais e, essa seria uma herança histórica. 

“O homem cordial não pressupõe bondade, mas somente o predomínio 

dos comportamentos de aparências afetiva, inclusive suas 

manifestações externas , não necessariamente sinceras nem profundas, 

que se opõem  aos ritualismos da polidez. O homem cordial  é 

visceralmente inadequado ás relações impessoais  que decorrem  da 

posição  e da função do individuo, e não da sua marca pessoal  e 

familiar , das afinidades nascidas  na intimidade dos grupos 

primários.”(p.XVIII) 

Sérgio Buarque de Holanda diz que a mentalidade cordial é uma sociabilidade 

aparente que não se impõe ao individuo e também não exerce efeito positivo na 

estrutura de uma ordem coletiva. É deste fato que o individualismo decorre e se 

manifesta como relutância em face da lei que o contrarie. Com a cordialidade 

dificilmente o Brasil chegará em um patamar de desenvolvimento  e transformação 

dessas práticas das politicas passadas e que se perpetuam até os dias de hoje. 

Gilberto Freire autor do livro Casa-Grande e Senzala, nasceu em Recife no ano 

de 1900 sua carreira foi bastante rica e diversificada, da qual teve formação em artes 

plásticas, jornalista, cartunista e escritor. No início dos anos 20, estudou Ciências 

Sociais e Artes nos Estados Unidos. 

 Sua obra prima “Casa Grande & Senzala”, foi publicado em 1933, revolucionou 

a historiografia, pois antes as escritas eram dotadas de um elo narrativo, de 

acontecimentos políticos e militares, exaltando a figura de grandes líderes, levando em 

conta as formulações do positivismo que teve como principal líder Augusto Comte, 

logo, essa perspectiva deixava a lado o sujeito comum. 
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 Na metade do século XIX essa historia passou por questionamentos, como 

exemplo a obra de Michelet, contudo as transformações no campo da historia originou a 

formação da Annales d'histoire économique et sociale, tendo a frente Lucien 

Febvre e Marc Bloch em 1929. Uma escola que tinha uma escrita diferenciada até 

porque era formada não só por historiadores, mas por antropólogos, geógrafos e 

pretendia trazer a tona a interdisciplinaridade, ou a junção das formas de fazer pesquisa, 

o que não acontecia antes, dado que cada um tinha um papel diferenciado nas ciências 

humanas e não era permitida a escrita que não fosse daquela área. Na primeira geração 

já temos o interesse da Escola dos Annales nas atitudes mentais e pelo símbolo como 

forma de ciência. Logo, veio a segunda geração representada por Fernand Braudel a 

terceira geração que por sua vez, consagrou definitivamente o campo da cultura como 

núcleo privilegiado para a compreensão de uma sociedade. Como consequência a 

historia cultural passou a apresentar novos campos, como a historia do tempo presente, 

identidade entre outros, dialogando com novas correntes historiográficas como é o caso 

do micro-história, historia arqueológica etc. 

A importância de Gilberto Freyre assim como Sergio Buarque se deu na 

percepção de que no Brasil, havia a necessidade de incorporar essa forma de escrita, por 

isso na obra de Freyre, que foi escrita antes de Holanda teve um caráter inovador já que 

não houve um sentido cronológico, sendo formulada com conhecimentos da 

antropologia, sociologia, as ciências humanas no geral. O cotidiano era algo 

fundamental a ser explorado tendo em vista as fontes utilizadas de Freyre, por exemplo, 

os relatos orais, documentos pessoais, manuscritos privados e públicos. Essa forma era 

até então inadmissível por ser consagrada como fontes não confiáveis. 

É comum dizer-se, entre os que pesquisam a história cultural no 

Brasil, que Freyre e Sergio Buarque “faziam historia das mentalidades 

sem saber”, formula bem humorada de reconhecer o pioneirismo de 

ambos no tratamento de certos temas de nossa história que só a custo, 

e graças à penetração da Nova História  na universidade brasileira, 

passaram a ser valorizados pelos pesquisadores.  

(CARDOSO; VAINFAS, 1997, p. 160) 

Depois de uma viagem em outubro de 1930, Gilberto Freyre em exílio foi à 

Bahia, depois Portugal e com escala na África. Com a sua breve visita na Bahia teve o 

privilégio de conhecer o museu Afro-baiano Nina Rodrigues e a extrema exuberância da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revue_des_Annales
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernand_Braudel
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culinária baiana. Os gostos de uma culinária que reflete nas casas-grandes com grande 

requinte se fazem, segundo sua ótica, os melhores pratos do Brasil. Em continuação de 

suas viagens percebeu que no México no velho Sul escravocrata havia algo 

particularmente semelhante que tinha percebido no Brasil: O regime patriarcal. 

Região onde o regime patriarcal de economia criou-se o mesmo tipo 

de aristocracia e de casa-grande, quase o mesmo tipo de escravo e 

senzala que no norte da Brasil e em certos trechos do Sul; o mesmo 

gosto pelo sofá, pela cadeira de balanço, pela boa cozinha, pela 

mulher, pelo cavalo pelo jogo; que sofreu, e guarda as cicatrizes, 

quando não as feridas abertas, ainda sagrando, do mesmo regime 

devastador de exploração agrária. 

Percebemos que Gilberto Freyre compara a estrutura arquitetônica da casa-

grande como um símbolo da organização social existente no Brasil, ou seja, o 

patriarcalismo. Ainda sendo alvos de crítica, percebemos a forma com que ele coloca o 

regime de exploração, ele não deixa de colocar mesmo que indiretamente suas críticas a 

respeito do regime escravista. 

Ele coloca alguns elementos fundamentais existentes na casa-grande: De 

produção a monocultura latifundiária, de trabalho a presença da escravidão, de 

transporte o carro de boi, o cavalo e outras formas de locomoção, da religião o 

catolicismo, da vida sexual da família o patriarcalismo poligâmico, de higiene do corpo 

temos os banhos em rios, da política o compadorismo. 

 Veja, estudar as casas-grandes é algo extremamente complexo que abrem 

caminhos para diferentes formas e símbolos que constitui o Brasil. Nesse sentido 

tomamos por definição:  

“O sentido de símbolo aqui utilizado é o de “objeto, ato, 

acontecimento, qualidade ou relação que serve como veículo a uma 

concepção – a concepção é o “significado do símbolo” (GEERTZ, 

2008. p. 67)”.  

Desvendar essa simbologia presente em todas as culturas é fundamental, pois é 

tarefa do pesquisador desvendar esse símbolo de acordo com a simbologia que cada 

sociedade desenvolve.  

Freyre percebeu que os escritos sobre o Brasil até então tratavam a miscigenação 

como um aspecto negativo da cultura, ele então resolveu a escrever e tratar a 
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miscigenação a partir da raça pela cultura. Fernando Henrique Cardoso no prefácio 

escreve:  

“De alguma forma Gilberto Freyre nos faz fazer as pazes com o que 

somos. Valorizou o negro. Chamou atenção para a região. 

Reinterpretou a raça pela cultura e até pelo meio físico. Mostrou com 

mais força de que todos, que a mestiçagem, o hibridismo, e mesmo a 

(mistificação á parte) a plasticidade cultural da convivência entre 

contrários não são apenas uma característica, mas uma vantagem do 

Brasil.” 

Inúmeras foram às raças que contribuíram para a formação do povo brasileiro. 

Dentre os quais se destacam os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e 

asiáticos. Com essa diversidade o resultado se deu na miscigenação contando com 

inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. De 

fato o Brasil tem uma grande riqueza cultural, da qual Freyre enfatiza ao longo de sua 

escrita.  

Para tanto, com esse olhar Gilberto Freyre foi bastante criticado pela sua visão 

tradicionalista no caso, Clóvis Moura, "Gilberto Freyre caracterizou a escravidão no 

Brasil como composta de senhores bom e escravos submissos" segundo ele a escravidão 

jamais constituiu uma democracia, pelo contrário foi uma imposição injusta dada aos 

homens de cor. Freyre é acusado de se apropriar do mito do bom senhor como tentativa 

no de interpretar as contradições do escravismo como episódio natural. Essa democracia 

racial é criticada pelos que acreditam no preconceito racial com todas as implicações 

que essas causam como a violência, etc. 

 Em resposta as sérias críticas que sofrera, Freyre responde: 

“Não é que inexista preconceito de raça ou de cor conjugado com o 

preconceito de classes sociais no Brasil. Existe. Mas ninguém pensaria 

em ter Igrejas apenas para brancos. Nenhuma pessoa no Brasil 

pensaria em leis contra os casamentos inter-raciais. Ninguém pensaria 

em barrar pessoas de cor dos teatros ou áreas residenciais da cidade. 

Um espírito de fraternidade humana é mais forte entre os brasileiros 

que o preconceito de raça, cor, classe ou religião. É verdade que a 

igualdade racial não se tornou absoluta com a abolição da escravidão. 

(…). Houve preconceito racial entre os brasileiros dos engenhos, 

houve uma distância social entre o senhor e o escravo, entre os 

brancos e os negros (…). Mas poucos aristocratas brasileiros eram 
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rígidos sobre a pureza racial, como era a maioria dos aristocratas 

anglo-americanos do Velho Sul.” 

Freyre em seu prefácio demonstra fielmente tomado pelas contribuições de 

Frans Boas a quem foi seu professor e mestre: 

Foi o estudo de antropologia sob a orientação do professor Boa que 

primeiro me revelou o negro e o mulato no seu justo valor – separados 

dos traços de raça os efeitos do ambiente ou da experiência cultural. 

Aprendi a considerar fundamental a diferença entre raça e cultura; a 

discriminar entre os efeitos de relações puramente genéticas e os de 

influências sociais, de herança cultural e de meio. Neste critério de 

diferenciação fundamental entre raça e cultura assenta todo o plano 

deste ensaio. (Freyre, 2005, p.31) 

Franz Boas discordava da tradição evolucionista e da metodologia caracterizada 

pelo Método Comparativo. Ele considerava improvável a possibilidade de uma regra 

geral para o comportamento humano e que cada cultura tem sua própria história. Ele 

denominou o conceito de raça como sendo as características físicas que determinado 

grupo tem como a cor da pele, do cabelo, as formas do corpo etc.  

CONCLUSÃO 

Neste artigo podemos perceber que os dois autores; Sérgio Buarque de Holanda 

e Gilberto Freyre cada um com seu estilo, colocaram pontos importantes sobre o qual o 

conhecimento da formação do Brasil foi construído. 

Gilberto Freyre destaca a importância da senzala para a colônia e a Casa Grande 

como uma estrutura que foi fundamental para a formação da sociedade brasileira e tudo 

estava voltado para o patriarcalismo  que era a supremacia dos homens nas relações 

sociais,  a ideia de  obediência e submissão. Gilberto Freyre chama a atenção  para o 

fato de que a sociedade patriarcal   apesar de ter aspectos positivos também tinha 

problemas  que podiam ser obstáculos para a mudança. Já Holanda acredita nas raízes 

ibéricas e estas são elementos que podemos compreender essa sociedade em que se 

obtém privilégios, quando ele fala em cordialidade ele faz justamente a crítica desses 

privilégios, dessa herança histórica. 
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O Cineasta-sociólogo e as demandas pela  representação da nação 

no cinema brasileiro (1964-1968) 
 

Jaison Castro Silva
1
 

 

O ambiente cinematográfico brasileiro, desde a década de 1960, exige do 

cineasta que este desempenhe um papel que vai além de mero produtor de imagens. O 

cineasta brasileiro, desde os tempos do cinema novo, deveria se revestir também de 

estudioso da realidade brasileira, contribuindo assim para pensar os problemas do país. 

Esta demanda, possivelmente em crise nos últimos vinte anos, data de pelo menos uma 

década antes do surgimento do movimento cinemanovista e já adquiria um ponto 

nevrálgico, de autocrítica e renovação, no período logo após o golpe, de 1964 a 1968.  

Nesse artigo, investigaremos as peculiaridades que envolvem o surgimento dessa 

demanda em uma época em que se fazia fundamental a discussão sobre o nacionalismo 

e o desenvolvimento de uma consciência nacional. Depois disso, observaremos como a 

discussão adquire ares mais específicos quando inserida no debate cinematográfico 

propriamente dito, permitindo a proposição de um cineasta- sociólogo. Em um último 

momento, discutiremos como em propostas do chamado cinema cosmopolita, de 

cineastas como Walter Hugo Khouri e Luís Sérgio Person, essa demanda pela 

representação da nação assume um ar peculiar, ainda pouco explorado pela 

historiografia da época.   

A Realidade Nacional e os seus defensore 

Para compreender devidamente as representações em torno do dever do cineasta, 

do crítico cinematográfico, dos homens de cinema como um todo, fundamental atentar 

para o seu surgimento durante o período do nacionalismo do segundo governo de 

Getúlio Vargas e do projeto nacional-desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, 

envolvendo em seu contexto a falência dos Estúdios Vera Cruz e a realização dos 

Congressos sobre Cinema Brasileiro em São Paulo. 
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Já no final da segunda guerra mundial, surgia a discussão a respeito da 

necessidade de uma indústria de cinema para o Brasil, cuja produção cinematográfica, 

até então, sempre dependeu de ciclos regionais e iniciativas pessoais. Pioneiro nessa 

discussão estaria Paulo Emílio Sales Gomes, que em 1944, na revista Clima, 

apresentaria o primeiro pontapé para constituir as demandas sobre o cineasta brasileiro 

ao afirmar que no quadro instável da cinematografia brasileira, com produção precária e 

poucos filmes, o cineasta assumia um papel maior transformando em lema a idéia de 

que “a cultura cinematográfica é inseparável da cultura tout cout [sic]”.
 2

 

No mesmo período, nos artigos de Alex Viany, crítico e aspirante a cineasta, 

recém-chegado dos Estados Unidos, a preocupação se voltava já para a representação de 

uma “brasilidade”. O apelo à “consciência cultural” dos cineastas e o uso de “temas de 

caráter nacional” é constantemente levantado pelo autor, embora o que deveria ser isso 

e como essa idéia deveria ser executada mostrava-se difuso e sem a apresentação de um 

programa claro.
 3

   

Quando é inaugurada em São Paulo a Companhia Vera Cruz, fundada pelo 

empresário Franco Zampari, as opiniões se dividem. Alguns acreditam que finalmente o 

cinema nacional estava historicamente inaugurado. Outros, como Viany, vêem com 

desconfiança o estúdio, de acordo com o próprio crítico, fundado com ambições 

demasiado cosmopolitas e pouco nacionais. A Vera Cruz, surgia como uma das várias 

iniciativas da área da cultura que, desde o pós-guerra, tomavam a capital paulista, que 

tentava se destacar simbolicamente como a grande representante do cosmopolitismo e 

de uma arte internacional no país.
 4

 As diversas iniciativas de mecenato nas artes, a 

fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP), do Teatro Brasileiro da 

Comédia (TBC) e da Vera Cruz eram tentativas de garantir uma liderança cultural aos 

paulistas frente a então capital federal, Rio de Janeiro. 

É justamente com alguns dos eventos patrocinados nesse período, os Congressos de cinema 

de São Paulo, que se fortalece primeiramente a ideia de uma 
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É justamente com alguns dos eventos patrocinados nesse período, os Congressos 

de cinema de São Paulo, que se fortalece primeiramente a ideia de uma cineasta que 

deveria ter o papel de representar a realidade nacional e os seus problemas. Durante o 

primeiro Congresso, em 1952, o então jovem cineasta Nelson Pereira dos Santos 

apresentaria a tese de que o público brasileiro ofereceria “apoio irrestrito às obras do 

nosso cinema porque nele espera ver o reflexo de sua vida”. Portanto, para o cineasta: 

“tornar-se-á fator decisivo para a aceitação pública de nossos filmes [...] um conteúdo 

de características nacionais”. 
5
 

No entanto, a crise da Vera Cruz, após apenas 18 filmes e quatro anos de 

existência fortaleceu o coro contra o dirigismo na área de cinema por parte dos paulistas 

e sua proposta cosmopolita. De origens muito mais modestas, logo surge um grande 

sucesso do cinema nacional, “Rio, 40 graus” (1955), dirigido por Nelson Pereira dos 

Santos. O filme gerou uma grande polêmica em torno da representação da realidade 

brasileira, uma vez que, usando a proposta estética do neorrealismo italiano de poucos 

recursos e filmagens em loco, converteu em imagem cinematográfica uma capital 

federal distante daquela dos cartões-postais. Isso irritou parte das autoridades do 

período, que chegaram a censurar a película por um curto período
6
. 

Em seguida, Alex Viany escreve “Introdução ao cinema brasileiro”, um inédito 

histórico do cinema nacional.
 7

 Nele, as propostas de um cinema brasileiro autêntico 

como aquele que representasse a realidade e se afastasse dos esquemas industriais 

burgueses ganham força e Rio, 40 graus é visto, embora com reservas, como um esforço 

positivo nesse sentido. O livro está repleto do otimismo nacional- desenvolvimentista 

principalmente em seu último capítulo, quando apesar de todas os reveses, a 

industrialização do cinema brasileiro parecia ser um fato atrelado ao sucesso de outros 

setores da economia. 

Naqueles anos do governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956- 1960), 

quando o projeto industrial se diversifica e a urbanização da sociedade assume uma 

marcha acelerada, instaura-se o sonho desenvolvimentista, para o qual o país deveria 
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   Sobre isso, ver: FABRIS, Maria Rosaria. Nelson Pereira dos Santos: Um olhar neo-realista? São Pauo: 

Fapesp; Edusp, 1994; SADLIER, Darlene J. Nelson Pereira dos Santos. Campinas, SP: Papirus, 2012. 
7
   Primeira edição é de 1959, embora os originais já estivessem prontos desde 1956. A edição aqui 

consultada é VIANY, Alex. Introdução ao cinema brasileiro. 3. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 1993. 
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progredir 50 anos em 5, de acordo com a propaganda estatal. Nessa perspectiva, arte e 

indústria caminhariam de mãos dadas. Nem mesmo a falência da Vera Cruz teria força 

para lançar por terra esses sonhos. Em realidade, esse episódio deveria servir de lição 

para a reconstrução dos projetos de futuro.
 8 

Publicações mineiras como a Revista de Cinema (1954-1963) e a Revista de 

Cultura Cinematográfica de Belo Horizonte (1957-1963) prestam suas contribuições ao 

debate. A primeira, ao discutir, entre outros assuntos, os deveres da crítica 

cinematográfica em um cenário de penúria como o verificado na sociedade brasileira e a 

imbricação da atividade do cineasta e do crítico na educação de platéias. O debate 

iniciado por Cyro Siqueira em 1954 sobre o método de crítica empregado pelos 

profissionais dessa área no Brasil ainda ecoava no início dos anos 1960. Nele, os 

analistas se dividiam entre apontar a necessidade de refinamento estético por parte dos 

críticos de cinema em suas análises até o dever de educar as platéias brasileiras para 

filmes considerados díficeis.
 9

 Mais uma vez, ao homem de cinema, no caso o crítico, 

lega-se a tarefa de tutela e de conduzir o público para uma fruição adequada da prática 

cinematográfica. 

Já a Revista de Cultura Cinematográfica, de orientação católica, no período que 

foi editada por José Geraldo da Fonseca (1961-1963) encampa a bandeira do 

engajamento de maneira enfática. Os editoriais e matérias da RCC desafiam o cineasta e 

o crítico a se posicionarem de modo revolucionário ou abandonarem a profissão “O 

crítico, agora, no momento atual, tem que ser antes de tudo, um revolucionário. Quem 

não o for, então que desapareça, que faça tudo, menos critica cinematográfica”.
 10

 

O período de 1961 a 1964, consistia em um momento de radicalização das 

propostas. O Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), criado pelo governo Café 

Filho, em 1955, voltava-se em sua última fase para uma inclinação definitiva à 

esquerda.
11

 O filósofo Álvaro Vieira Pinto, diretor do ISEB naquele período,  

conclamava a construção de uma “consciência nacional” como uma condição sine qua 

                                                           
 

8
   VIANY, Alex. Introdução ao cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 1993, p. 95 e ss 

9
   RIBEIRO, José Américo. O cinema em Belo Horizonte: do cineclubismo à produção cinematográfica na 

década de 60. Belo Horizonte: UFMG, 1997 
10

   FONSECA, José Alberto da. Uma falsa crítica. Revista de Cultura Cinematográfica de Belo Horizonte, 
n. 31, p. 13-18. Belo Horizonte: Sion Livros e União Popular Católica, Mar-Abr, 1962, p. 18. 11 TOLEDO, 
Caio Navarro (org.). Intelectuais e política no Brasil: a experiência do ISEB. Rio de Janeiro: Revan, 2005.. 
11

   TOLEDO, Caio Navarro (org.). Intelectuais e política no Brasil: a experiência do ISEB. Rio de Janeiro: 
Revan, 2005.. 
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non para o progresso da nação. Qualquer outra alternativa estaria sob a pecha da 

alienação. 

Dos cursos promovidos pelo ISEB naquele período, viria Carlos Estevão 

Martins, para fundar os CPCs (Centros Populares de Cultura) e reforçarem a perspectiva 

de intelectuais de esquerda e se mobilizarem em torno do ideal de um cineasta engajado 

para alterar os problemas da sociedade e reduzir o fosso que separava a classe média 

dos mais pobres.
 12

 Simultanemante, Glauber Rocha publica manifestos em pról da arte 

cinematográfica engajada. O cineasta que ousasse negá-la estaria negando seu próprio 

tempo.
 13

 Já estavam então estabelecidos os parâmetros que definiam a representação do 

engajamento como único caminho ao cineasta. Na esteira do Cinema Novo, não parecia 

haver outra possibilidade. Esse movimento cinematográfico já estava inaugurado e, em 

breve, produziria suas maiores obras- primas, “Vidas Secas” (1963) e “Deus e o diabo 

na terra do sol” (1964). 

Entretanto, uma opção de cinema cosmopolita continuava a conviver lado a lado 

com o projeto de filmes preocupados com temas autenticamente nacionais, mesmo com 

a crise dos estúdios industriais. Dois cineastas vindos de São Paulo podem ser 

apontados como os principais representantes dessa tendência, advinda das ruínas da 

Vera Cruz. Estamos falando de Walter Hugo Khouri e Luís Sérgio Person. No próximo 

tópico, veremos como esses dois cineastas se inserem nesse debate. 

                                                           
 

12
    RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

13
    ROCHA, Glauber. Revisão crítica do cinema brasileiro. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cosac & Naify, 

2003. Primeira publicação em 1963 
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“Nessa terra tudo dá, terra de índio. Nessa terra tudo dá, não para o 

índio...”. 

(Djavan – Cara de índio) 

Resumo: O inicio da colonização no interior da capitania do Rio Grande foi marcado 

pelo avanço da atividade pecuarista e também pela construção de fortificações. A 

partir do ano 1657, quando o governador geral do Brasil Francisco Barreto decreta a 

construção de casas fortes, tinha como objetivo manter a ordem entre os indígenas do 

interior da colônia e defender o território de possíveis invasões, internas ou externas 

(POMPA, 2003; PUNTONI, 2002). Uma destas afamadas construções foi a Casa-Forte 

do Cuó, localizada no território da atual cidade de Caicó - RN, sendo uma das 

primeiras edificações militares no desenrolar da “Guerra dos Bárbaros” nos sertões 

da capitania do Rio Grande. A “Guerra dos Bárbaros” foi uma série de conflitos 

iniciados mediante o avanço da pecuária, frente aos territórios indígenas no espaço dos 

sertões do que hoje compreende o norte da Bahia ao leste do Maranhão. A 

temporalidade dos conflitos deu-se de finais do século XVII até a segunda metade do 

XVIII (POMPA, 2003; PUNTONI, 2002). Houveram muitas especulações sobre a 

localização da Casa-Forte do Cuó, muitos autores discordavam da ideia de que a 

mesma estava localizada na cidade de Caicó – RN, mas atualmente há uma 

convergência entre diversas fontes a respeito da localização da mesma (MEDEIROS 

FILHO, 1984; MACEDO, 2005). Apesar das ruínas da fortificação ainda estarem no 

espaço urbano da referida cidade, a memória seridoense tem como explicação para o 

início da colonização do Seridó dois marcos: (1) a lenda de um vaqueiro; e a (2) Casa 

de Pedra (MEDEIROS FILHO, 1984; MACEDO, 2005). Logo, o que esta preservado 

na memória coletiva da cidade são os mitos de origem tendo a Casa-Forte do Cuó 

pouco, ou nenhum, espaço de representação. Portanto, o objetivo desse artigo é 

problematizar o censo comum, confrontando-o com os dados historiográficos, os quais 

atribuem ao período da Guerra dos Bárbaros, na construção da Casa-Forte do Cuó, os 

princípios da colonização no que hoje é o Seridó. 
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Palavras-Chave: Guerra dos Bárbaros. Casa-Forte do Cuó. Memória coletiva. 

 

1. Introdução 

“Foi à prece do vaqueiro que nasceu o Caicó, coração do sertão brasileiro, 

capital do Seridó...”. Cantada ou recitada, a lenda de um vaqueiro português que 

desbravou o árido sertão da Capitania do Rio Grande e, sendo perseguido por um touro 

bravo, rogou a Senhora Santana com a promessa de construir um templo à sua santidade 

tem sido a história mais contada sobre a origem da cidade Caicó. Longe de negar a 

memoria coletiva sobre a origem mitológica, o presente trabalho pretende entender, ou 

pelo menos, lançar mais uma visão do processo histórico pelo qual ocorreu a 

colonização/conquista do sertão e a formação dos primeiros núcleos habitacionais do 

interior da capitania do Rio Grande. O enfoque será dado na Casa forte do Cuó, 

construção de relevante papel nesse contexto de usurpação dos territórios indígenas para 

implantação da estrutura colonial, a qual deu origem ao Arraial do Caicó, hoje cidade de 

Caicó. 

Além da lenda do vaqueiro, outro vestígio histórico tem sido apropriado para 

explicar o surgimento da povoação que originou a atual cidade de Caicó. A conhecida 

Casa de Pedra é considerada como sendo o marco inicial das construções no sertão da 

Capitania do Rio Grande. No entanto, ao fazer uma análise crítica da Casa de Pedra, 

constata-se, por meio dos caracteres arquitetônicos, que a mesma é uma edificação 

típica do século XIX. Estudos anteriores
1
, assim como revisionistas tem comprovado o 

passado colonial da atual cidade de Caicó, a qual em 1748 passa a sediar a Comarca do 

Seridó e em 1788 é promovida a vila, com o título de Vila Nova do Príncipe. “A 

elevação desta povoação ao status de vila respondia a uma tríade das preocupações 

administrativas da metrópole, a saber: integração social, econômica e territorial [...].
2
” 

Mas, como realmente se deu o processo histórico de formação da cidade de 

Caicó? Esta é uma pergunta bastante pertinente e nos leva a rememorar o passado 

                                                           
 

1
As obras de Olavo de Medeiros Filho que serão descritas no decorrer desse trabalho, são exemplos 

desses estudos, as quais já viraram clássicos. 
2
SANTOS, Rosenilson da Silva. Quem casa quer dote: de como se dotavam as mulheres no sertão da 

Capitania do Rio Grande (1759-1795). In: MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de; SANTOS, Rosenilson 
da Silva. Capitania do Rio Grande: histórias e colonização na América portuguesa. João Pessoa: Ideia; 
Natal: EDUFRN, 2013. p. 213. 
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colonial da capitania do Rio Grande. Ao longo de anos a colonização portuguesa 

concentrou-se na porção litorânea de seu território americano produzindo em larga 

escala o ouro branco (açúcar)
3
. 

Na capitania do Rio Grande, assim como nas demais capitanias que se 

localizaram no espaço hoje conhecido como Nordeste brasileiro, a atividade de 

monocultura do açúcar – plantation – só conseguia ser mantida graças ao criatório de 

gado bovino, o qual fornecia além de força motriz para os engenhos de tração animal, o 

sustento alimentício para a população colonial do litoral. Os “holandeses”
4
 dão 

testemunho da importância do gado, quando invadem o que atualmente é o Nordeste 

brasileiro, aproximadamente nos anos de 1630/40. “[...] se o inimigo dominasse o 

interior e nos privasse do fornecimento do gado e farinha do Rio Grande [...] ser-nos-ia 

quase impossível manter a posse do Brasil Holandês, enquanto não chegassem da 

metrópole os socorros esperados.”
5
 

É possível perceber, portanto, a inter-relação entre a plantation e o criatório 

bovino. Onde a economia principal de exportação, a do açúcar, necessitava para sua 

subsistência da atividade pecuarista. 

Com a “invasão holandesa”, em 1630, e o envio de emissários (Jacob Rabi e 

Rodolfo Baro, entre outros) da Companhia das Índias Ocidentais ao sertão da capitania 

do Rio Grande, a aliança de muitos grupos “tapuias” foi instituída com os novos 

invasores. Entre esses grupos que se aliaram aos holandeses estavam os Tarairiú, os 

quais mantiveram resistências aos colonos luso-brasileiros, dando início  às inimizades 

que acabaram provocando a chamada Guerra dos Bárbaros, série de conflitos que 

adiante será melhor discutida
6
. 

                                                           
 

3
 SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil(1627). Disponível 

em:<http://www.psb40.org.br/bib/b142.pdf>. Acesso: 11 dez. 2013. 
4
Foram colocadas aspas em “holandeses”, e nas derivações dessa nomenclatura porque, segundo Evaldo 

Cabral de Mello (Olinda restaurada: guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654. 3. ed. definitiva. São 
Paulo: Editora 34, 2007) quem financiava a Companhia das Índias Ocidentais eram capitais do que hoje 
seria a Prússia, a Holanda, a Áustria, entre outros. Invasão holandesa não passa de um equívoco da 
historiografia brasileira. 
5
 NIEUHOF, J. Memorável viajem marítima e terrestre aoBrasil(1682) apud. MACÊDO, Muirakytan 

Kenedy de. Penúltima Versão do Seridó: uma história do regionalismo seridoense. Natal: Sebo 
Vermelho. 2012. p. 31. 
6
 LOPES, Fátima Martins. Colonização e resistência. In:______. Índios colonos e missionários na 

colonização da Capitania do Rio Grande do Norte.Mossoró: Fundação Vingt-Un Rosado, 2003.p.250-287. 
MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Do tempo do gentio ao tempo da fé: produção do território 
da freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó. In:______.  Populações indígenas no sertão do 
Rio Grande do Norte: história e mestiçagens. Natal: EDUFRN, 2011. p.109. 



 

  832 

 

Antes de fechar esse seguimento é importante abrir um espaço para a discussão 

de um termo, o Tapuia. Devido às alianças terem se dado primeiro entre os portugueses 

como os grupos do litoral, os falantes do Tupi-guarani, todos os grupos que não 

pertenciam a esse tronco linguístico foram denominados Tapuyas (que em Tupi-guarani 

quer dizer inimigo ou morador do oeste). Portanto essa é uma terminologia pejorativa e 

generalizante a qual se deu devido ao uso de guias e intérpretes falantes do tupi, pelos 

portugueses nos dois primeiros séculos da colonização
7
.Alguns dos etnônimos 

generalizados pelo conceito são: os Ariú, Icó, Janduí, Paiacu, Payayá, Tarairiú, entre 

outros
8
. 

2. Guerra dos Bárbaros 

Com a expulsão dos holandeses, em 1650, inicia-se um novo ciclo de avanço 

colonial, dessa vez marcado pela investida na atividade pecuarista no sertão. A inserção 

da atividade pecuarista, atividade adjacente ao plantio de cana, foi destinada aos 

espaços ocidentais da capitania, ou seja, ao sertão. Isso se deu graças a um decreto real 

que proibia a atividade pecuarista no litoral, uma vez que era necessário concentrar 

território e mão-de-obra para a plantation do açúcar. A desarmonia entre a natureza 

herbívora do gado e a imensidão verde das plantações de açúcar, além da “(...) 

disponibilidade de terras para ocupação colonial sempre que se promovia a limpeza 

étnica dos indígenas e/ou seu aldeamento (...)”
9
 foram os motivadores desse processo de 

interiorização territorial. 

Nesse período os sertões da Capitania do Rio Grande, passaram a receber levas 

de colonos, especialmente nas ribeiras dos rios Açu e Acauã – como era conhecido o rio 

Seridó àquela época.
10

 

                                                           
 

7
BORGES, Fabio Mafra. Os sítios arqueológicos Furna do Umbuzeiro e Baixa do Umbuzeiro: 

caracterização de um padrão de assentamento na Área Arqueológica do Seridó – Carnaúba dos Dantas - 
RN, Brasil. 2010. 322 f. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Programa de pós-graduação em 
Arqueologia, UFPE, Recife: 2010. p. 60.  
8
POMPA, Cristina. Religião como tradução: Missionários, Tupi e Tapuia no Brasil Colonial. Bauru: EDUSC, 

2003. p. 270. 
9
MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. As gentes dos Sertões da Capitania do Rio Grande do Norte. In__: 

Capitania do Rio Grande: histórias e colonização na América portuguesa. João Pessoa: Idéia; Natal: 
EDUFRN, 2013. p.156. 
10

 MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Do tempo do gentio ao tempo da fé: produção do território 
da freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó. In:______.  Populações indígenas no sertão do 
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Dilatando as fronteiras e desbravando o sertão, saíram do litoral as primeiras 

levas de gado, guiados pelos vaqueiros, com o fito de conquistar terras para a 

construção de fazendas e o crescimento da pecuária. De início os grupos nativos 

residentes no sertão do Rio Grande, os Tarairiú, não resistiram à ocupação colonial, 

havendo inclusive alianças, por meio de compadrios, entre nativos e colonos. Tais 

alianças são atestadas no relato do Capitão Gregório Varela de Berredo Pereira, de 

1690, sobre os Janduí do Açu, 

[...] há dez anos, pouco mais ou menos, que se começaram a descobrir 

estes campos [do Açu], o qual é todo habitado de Tapuias Bárbaros, 

que se não pode contar a imensidade que há deste gentio, com diversas 

nações todas bárbaras e agrestes. No princípio que este sertão se 

começou a descobrir foram para ele alguns vaqueiros com gado, 

de que fabricaram alguns currais, e estavam vivendo, com os 

Tapuias com muita paz e amizade pelo interesse que tinham de 

lhe darem ferramentas de machados e foices, que é o que eles 

necessitam para cortarem as árvores donde estão as abelheiras para 

tirarem o mel do pau, seu quotidiano sustento
11

 (grifos nossos). 

Importante ressaltar que estes mesmos Janduí, relatados pelo Capitão Gregório 

Varela de Berredo Pereira, faziam parte do grupo dos Tarairiú, os quais segundo Olavo 

de Medeiros Filho
12

, no período das secas ficavam no Açu e no período das chuvas se 

deslocavam para o que hoje é o Seridó. 

Contudo as alianças entre os grupos indígenas e colonos não durariam muito. O 

encontro entre os Tarairiú com os curraleiros e vaqueiros que a principio pareceu 

amistoso, tornou-se em pouco tempo traumático. Diante das tentativas coloniais de 

escravidão e usurpações de suas terras, os nativos passaram a lançar mão de uma 

resistência acirrada. A partir de então a Guerra dos Bárbaros – que estava acontecendo 

desde a década de 1620, antes mesmo da “invasão holandesa”, quando os Cariri dos 

sertões da Bahia se rebelaram frente o avanço colonial pelas ribeiras do São Francisco – 

ganha força, principalmente nos sertões do Rio Grande, onde os Tarairiú estavam 

                                                           
 

11
 BERREDO PEREIRA, Gregório Varela. Breve compêndio do que vai obrando neste governo de 

Pernambuco o Senhor Governador Antonio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho. Rev. Do IAHGPE, v. 51, 
p. 264, 1979. Apud. LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na colonização da Capitania 
do Rio Grande do Norte. 1999, p. 266. 
12

MEDEIROS FILHO, OLAVO. Índios do Açu e Seridó.Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1984. p. 
55-56. 
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barrando as investidas dos colonizadores, principalmente nas ribeiras do Açu e do 

Acauã. 

Foi nesse contexto de expansão territorial luso-brasileira e resistência indígena 

que a Casa-Forte do Cuó, objeto dessa pesquisa, foi construída, e é sobre tal construção 

e seus desdobramentos históricos que o seguinte tópico se deterá. 

3. A Casa-forte do Cuó e a primeira capela a Nossa Senhora Santana 

No período da Guerra dos Bárbaros, a partir do ano 1657, o então governador 

geral do Brasil, Francisco Barreto, decreta a construção de casas-fortes, com o objetivo 

de manter a ordem entre os “tapuias” e defender o território de possíveis invasões 

destes
13

. Esses grupos nativos, como já mencionado, estavam dificultando as investidas 

colônias nos sertões norte da América Portuguesa, após se aliarem com a Cia. das Índias 

Ocidentais.  

Dentre uma enorme gama de fortificações nos sertões, a Casa-Forte do Cuó foi 

um aparelho importante no desfecho da Guerra dos Bárbaros, pois conseguiu dar apoio 

aos colonizadores que estavam combatendo os Tarairiú, no que hoje é a mesorregião do 

Seridó, principalmente por que nela se alocaram alguns bandeirantes, como o paulista 

Domingo Jorge Velho. Devido sua localização estratégica, na margem esquerda do Rio 

Seridó, da Casa-Forte do Cuó barrava-se os grupos Tarairiú que iam subindo ou 

descendo o rio, vindo ou indo do Açu. Tendo um ponto d’água próximo, o Poço de 

Santana, os combatentes podiam ficar na fortificação por todo o período de seca a 

guerrear contra os nativos. 

A Casa-Forte do Cuó, segundo Olavo de Medeiros Filho, também foi o local 

onde ficou alocado o bandeirante paulista Jorge Velho. O mesmo teria sido convocado 

quando se dirigia ao quilombo de Palmares, pelo Governador-Geral do Brasil, Matias da 

Cunha, para combater os nativos do Rio Grande, devido ao mau sucesso que teve o 

Coronel Antônio de Albuquerque da Câmara diante dos bárbaros, isso em meados de 

1688
14

. 

Domingos Jorge Velho teria combatido os Tapuia até 1691, suas principais 

batalhas, contra os “bárbaros” no sertão, foram na Serra da Rajada e na do Acauã. Na 

Serra da Rajada, que se localiza entre os atuais municípios de Acari, Carnaúba dos 
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POMPA, Cristina. Religião como tradução: Missionários, Tupi e Tapuia no Brasil Colonial...p. 272. 

14
MEDEIROS FILHO, OLAVO. Índios do Açu e Seridó..., p. 120. 
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Dantas, Jardim do Seridó e Parelhas, em setembro de 1689, o terço paulista matou entre 

quatrocentos e seiscentos homens, fazendo também aproximadamente trezentos 

prisioneiros, os sobreviventes teriam se escondido no sítio Saco do Xiquexique. Do lado 

dos paulistas foram mortos apenas trinta homens. Na Serra do Acauã, situada entre os 

atuais municípios de Currais Novos e Acari, em outubro de 1690, Jorge Velho e seu 

terço fizeram mais de mil prisioneiros, havendo também muitas mortes
15

.  

Além da importância bélica, a Casa-Forte do Cuó, segundo Olavo de Medeiros 

Filho, também foi o ensejo para o início do Arraial do Caicó, 

1700 

 

Neste ano, o coronel Manuel de Souza Forte instala o chamado 

ARRAIAL DO CAICÓ, em terras do atual sítio do Penedo, em local 

vizinho ao Poço de Santana. O arraial surgiu em torno à casa-forte do 

CUÓ, que originalmente fora utilizada pelas tropas comandadas pelo 

mestre de campo Antônio de Albuquerque da Câmara, que ali ficaram 

aquartelados do final de 1687 ao ano de 1690 [...] (grifos nossos).
16

 

No entanto, existem controvérsias a respeito da localização precisa da Casa-forte 

do Cuó e do primeiro templo destinado a Nossa Senhora Santana. Utilizando mais uma 

vez Olavo de Medeiros Filho, em relação à casa-forte, o mesmo diz, 

o local daquele rio [o Seridó, antigo Rio Acauã. Pois em períodos 

coloniais pensavam-se que o Rio Seridó era um mero afluente do Rio 

Acauã, e não o contrário, como atualmente se sabe], mais adequado ao 

levantamento de uma casa-forte e do arraial, destinados ao alojamento 

das tropas empregadas no combate aos tapuias, seria o lugar onde 

presentemente ergue-se a cidade do Caicó. Primeiramente, o local 

ficava em um ponto próximo à confluência dos rios Seridó [...], 

Quipuá (atualmente, Barra Nova) e Sabugi.
17

 

                                                           
 

15
MEDEIROS FILHO. OLAVO.Notas para a História do Rio Grande do Norte. p.114, 1977.Apud. MACEDO, 

Helder Alexandre Medeiros de. Do tempo do gentio ao tempo da fé....p. 126. 
16

MEDEIROS FILHO, Olavo. Cronologia seridoense. Mossoró: Fundação Guimarães Duque/Fundação 
Vingt-Un Rosado, 2002. p. 19. 
17

 MEDEIROS FILHO, Olavo. Índios do Açu e Seridó...p.142.  
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Ou seja, a localização dada por Medeiros Filho é aquela que ainda hoje se 

encontra em ruínas, agora não mais no Sítio Penedo, mas no atual bairro Penedo, em 

Caicó. Com relação à primeira capela de Santana, o mesmo autor atesta que, 

após a edificação da Casa-Forte do Cuó, surgiu uma capela, pelo final 

do século XVII, levantada também no Penedo, a qual antecedeu a 

atual igreja matriz de Caicó, cuja construção ocorreu a partir de 1748, 

com a criação da freguesia do Seridó (Caicó)
18

. 

 

Fig. 01: Alicerces da Casa-Forte do Cuó. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Ao analisar fisicamente a estrutura restante do que foi identificado como a 

fortificação do Cuó, percebem-se aspectos peculiares às estruturas bélicas do período 

colonial, tais como: paredes espessas e reforçadas com dois filamentos de blocos de 

pedra grossa, permeadas por cascalhos, para amortecer o impacto de projéteis; interior 

despido de divisões, o que mais uma vez relaciona a construção a uma fortificação; e 

sua edificação sobre um lajedo granítico. 

Atualmente ainda se pode ver, em Caicó, as possíveis ruínas da Capela de Nossa 

Senhora de Santana, anexa aos alicerces do que seria a Casa-Forte do Cuó. Enquanto a 

                                                           
 

18
Ibidem, p. 143. 
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fortificação guarda traços marcantes de arquitetura bélica, o que restou da edificação da 

capela, não indica padrões arquitetônicos militares e defensivos, podendo ter a função 

de templo para os primeiros povoadores. Até porque, como foi demonstrado 

anteriormente, por volta de 1700 os “bárbaros” já haviam sido derrotados pelos terços 

paulistas, sendo os indivíduos que haviam permanecido em liberdade constituíam um 

diminuto contingente populacional que pouco ameaçava a população colonial, os quais 

às margens do atual Rio Seridó assentavam suas propriedades. 

 

Fig. 02: Ruínas do que seria a primeira Capela de Nossa Senhora 

de Santana. 

Fonte: MACEDO, 2005.p. 12. 

 

Contudo, apesar dessa importância histórica, as ruínas da Casa-Forte do Cuó e 

da primeira Capela a Nossa Senhora Santana não estão representadas na memória 

coletiva local como de fundamental importância para se entender o processo de 

formação da sociedade mestiça seridoense. Tampouco o poder público investe na 

preservação desse patrimônio histórico. Isso será melhor abordado no próximo 

seguimento. 

3.1 O (não) espaço na memória coletiva 

É bem comum perceber, ao longo dos anos, o processo de encobrimento pelo 

qual passou a memória coletiva e a historiografia do Seridó potiguar. Frequentemente, 

pode-se ouvir nos relatos orais e representações tradicionais, um passado colonial 

branco e heroico que perduraria até hoje.  
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Na região Seridó do Rio Grande do Norte, como em outras regiões do Brasil, a 

herança indígena é encoberta pela memória coletiva, a qual prefere valorizar a cultura 

advinda dos colonizadores, também é esquecido o passado sangrento colonial. O 

conceito de encobrimento foi utilizado seguindo as acepções de Ricardo Medeiros 

Pinto
19

. 

A origem de muitas das cidades do sertão estão vinculadas a vilas, comarcas e 

freguesias, as quais tinham como marco inicial a construção de um templo católico para 

as devoções locais: logo a construção de igrejas era o marco inicial desse novo espaço 

urbano. Talvez por isso a população da cidade de Caicó tenha atribuído à origem da 

cidade a lenda do vaqueiro, uma vez que o personagem do poema havia feito a 

promessa de construir um templo para a Senhora Santana. 

Além disso, a memória coletiva caicoense também associa, em alguns casos, a 

Casa de Pedra como marco inicial da povoação, uma vez que a construção apresenta 

traços rústicos em sua fachada, como o material utilizado – pedras, portas e janelas 

largas e paredes espessas. No entanto, as características arquitetônicas sugerem uma 

construção do século XIX. 

 

Fig. 03: Casa de Pedra, com características do século XIX. 

Fonte: Blog Professor Antônio Neves, 2012. 

 

                                                           
 

19
 MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Povos indígenas do sertão nordestino no período colonial: 
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Logo, fica claro perceber que o passado histórico de Caicó esta ligado a vários 

fatores, sendo a história do extermínio causados no período da Guerra dos Bárbaros e 

sua relação com a Casa-Forte do Cuó frequentemente escondida, tentando-se dessa 

forma “branquear” o processo de conquista do sertão e “limpar” o passado sangrento 

colonial. 

4 Considerações finais 

É, portanto, perceptível a negação do espaço da Casa-Forte do Cuó na memoria 

dos seridoenses, os quais atribuem o passado colonial da região aos relatos míticos, 

anteriormente citados. Esta negação se dá pelo fato de que o passado é formado a partir 

da hibridação e sobre o sangue de muitos indígenas, o que tende a ser encoberto pela 

historiografia tradicional a qual busca construir um passado heroico e branco, aquele 

que infelizmente é o preferido pela memória coletiva. Afinal, no contexto do continente 

americano, 

[...] a origem negra é negada; a indígena vista como covarde e a 

asiática deixada de lado. É agradável lembrar de uma história onde eu 

servi a mesa? Ou é agradável lembrar de uma outra onde estou na 

mesa, cercada de uma baixela cheia de tradição? [...] 
20

 

Um dos grandes problemas do desconhecimento no senso comum, a respeito do 

passado indígena, é a perda da identidade associada aos espaços e acontecimentos, 

assim como a pouca, ou nenhuma, preocupação com a preservação dos patrimônios aqui 

analisados – possíveis alicerces da Casa-Forte do Cuó e da primeira capela da Senhora 

Santana. 

Ao afirmar que consiste no possível alicerce da Casa-Forte do Cuó, 

reconhecemos a necessidade de estudos/intervenções arqueológicas que venham a 

comprovar a veracidade das informações há muito trabalhadas pela historiografia, em 

especial por Olavo de Medeiros Filho. 

Deve-se mencionar que no ano de 2005 foi realizada uma intervenção 

arqueológica, pelo IPHAN/RN, a qual não rendeu bons frutos em virtude da 

metodologia de escavação empregada. Além disso, os dados provenientes deste 

                                                           
 

20
FERNANDES, Luiz Estevam. MORAIS, Marcus Vinícius de. Renovação da História da América. In: 

KARNAL, Leandro (org.). História na Sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 5. ed. São Paulo, SP: 
Contexto, 2007. p.160. 
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trabalho, não estão disponíveis ao público, já que consistem em um relatório de 

circulação interna da instituição.  

Apesar de tombado, pelo patrimônio municipal, as ruínas do período da Guerra 

dos Bárbaros, em Caicó, estão ameaçadas pelo crescimento urbano da cidade, que de 

forma desordenada esta condenando o espaço por meio da construção de ruas e casas no 

entorno dos alicerces. 

 Intervenções arqueológicas, levantamentos de dados, isolamento das ruínas e 

planejamento urbano, são algumas das soluções que permitiriam que o espaço fosse 

preservado. Além disso, seria possível a construção de um museu a céu aberto ou 

memorial que pudessem reinstituir a memória indígena, possibilitar visitações, 

construção de consciência histórica e uma educação patrimonial na cidade. Mas 

enquanto o espaço é negligenciado, casas vão sendo construídas, estradas sendo feitas e 

em instantes o patrimônio será destruído... 
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Fig. 04: Alicerces da Casa-Forte do Cuó. 
Fonte: MACEDO, 2005. p.10. 

 

Fig. 05: Casa-Forte do Cuó e o desenvolvimento 
urbano da cidade. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Fig. 06: Localização das ruínas em meio ao 
espaço urbano (Indicadas pela seta em vermelho). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
 

 Fig. 07: Ruínas do que seria a primeira   

capela da Senhora Santana. 

Fonte: MACEDO, 2005, p. 12. 
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“CONFLITOS NA COLÔNIA SINIMBÚ: O TRABALHO E A SECA NO RIO 

GRANDE DO NORTE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX” 
 

João Fernando Barreto de Brito  

 

1 Marcos para o estudo do caso Sinimbú 

No Rio Grande do Norte, desde a primeira metade do século XIX se percebe a 

preocupação das autoridades com o controle e o assalariamento do homem pobre livre. 

Nos relatórios de presidente de província do RN de 1839, há referência à criação da 

“Companhia dos Jornaleiros”, a qual tinha por finalidade recrutar braços para a lavoura 

e para a realização de obras na capital, alistando, sobretudo, “vadios, ciganos, 

aggregados sem occupação honesta, e malfeitores apaziguados considerados vadios” 

(VASQUEZ. 1849:16). 

Tratando da policia não julgo fora de propósito fallar-vos das 

companhias de jornaleiros que mandastes criar na capital e villas da 

província pela lei de 24 de outubro do anno passado [1837]. O 

governo propoz se organisar estas companhias; [...] primeiro que tudo 

nomear os comandantes destas companhias para elles alistarem os 

jornaleiros; mas para isto pode fazer-se torna-se indispensável, que 

marqueis algumas vantagens aos comandantes porque do contrario o 

governo não achará uma só pessoa, que o queira ser, e debalde 

procederá ao alistamento, salvo se usar dos meios coersivos. (Discurso 

de João Valentino Dantas Pinajé, vice presidente da Província do Rio 

Grande do Norte, 1839:10.) 

A população pobre, constituída principalmente de negros, pardos e caboclos, 

acabara considerando que tal recrutamento tratava-se de uma armadilha que visava 

reduzi-los à escravidão. Este temor tem raízes em uma longa história, e sendo fundado 

ou não acabou por legitimar resistência às diferentes tentativas de controle sobre a mão-

de-obra, principalmente quando o alistamento se dava por meio da coerção, 

exemplificado na fala do presidente de província Magalhães Vasquez, que diz  
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A Lei n. 12 de 24 de Outubro de 1837 autorisou a organisação de 

companhias de jornaleiros para serem empregados em obras publicas 

ou mesmo no serviço particular, formadas por todos os individuos de 

18 a 40 annos de idade, que não estivessem qualificados na Guarda 

Nacional por falta de renda, não fôssem vaqueiros ou não tivessem 

officio nem beneficio, e marcou as penas para punição da omissão, 

insubordinação ou qualquer outra falta.[...] 

A Lei Provincial de 24 de Outubro de 1837 procurou remediar a tão 

grande mal [a falta de braços], ordenando a creação de companhias de 

jornaleiros; em seu auxilio ordenou a Resolução Provincial de 8 de 

Novembro de 1838 o arrolamento pelos juizes de Paz, e tomou 

providencias contra os vadios, ciganos, aggregados sem occupação 

honesta, e malfeitores apaziguados: porém essas leis, [...] encontrarão 

invencivel repugnancia nos preconceitos e desconfianças que se 

levarão na população á que se devião applicar, á qual a obrigação do 

serviço antolhou-se como escravidão; ficarão ellas sem execução. E os 

habitos prejudiciais á industria subsistem em todo o vigor.(Falla do 

Presidente da Província do Rio Grande do Norte, Benvenuto Augusto 

de Magalhães Vasquez, 1849: 16) 

Fatores como a oferta de terra livre e o trabalho familiar, contribuíram para a 

produção de um campesinato que, socialmente e culturalmente, poderia subverter o 

controle estabelecido pelos senhores, pelo governo central e municipal, possibilitando 

assim a quebra do estereótipo acerca do homem do campo despossuído e/ou sempre 

ligado a terra apenas por intermédio do grande proprietário. São questões que ajudam a 

pensar as relações de trabalho, assim como a relutância desse trabalhador rural ao 

processo de assalariamento, ou seja, tornar-se dependente de grandes senhores de terras 

ou de ter seu trabalho regulado por uma legislação que privilegiava amplamente os 

patrões. 

Entretanto, um trecho da fala do presidente da província do Rio Grande do Norte 

de 1859, Nunes Gonçalves, que relata a falta de braços escravos e a dificuldade para 

promover o trabalho no campo, revelando, por sua vez, certa consciência dos 

jornaleiros, não apenas quanto ao valor que acreditavam que deveriam receber pelas 

jornadas trabalhadas, de como utilizar a seu favor as brechas contratuais – uma vez não 

era raro um jornaleiro estar ao mesmo tempo em mais de um contrato, o que era 

proibido - mas também reconhecendo sua importância para o Estado e para o grande 
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proprietário de terras no Rio Grande do Norte. Assim, segundo o Presidente Nunes 

Gonçalves 

A’vista da admirável bondade do solo, maior devera ser a produção, 

se podessem ser aproveitadas as grandes safras dos engenhos. Como 

sabeis, quase todo o manejo deste é feito por braços livres, attenta a 

muito limitada escravatura, de que dispõe a provincia: os esforços e 

instancias dos senhores de engenho para aquisição de maior numero 

de trabalhadores tem elevado os salários a um preço exorbitante, e os 

jornaleiros, considerando-se instrumentos necessários, tornão-se 

caprichosos e insubordinados na prestação de seus serviços e com 

summa facilidade quebrão todos os seus compromissos, deixando não 

poucas vezes de saldar as sommas, que lhes são adiantadas.(Relatório 

da Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte, 

Presidente Antonio Marcelino Nunes Gonçalves Maranhão, 1859: 24) 

Há de se ressaltar o crescimento de um mercado de trabalho para esses homens 

livres, uma vez que o próprio trabalho, antes pensado pela elite agrária como uma 

atividade destinada apenas aos escravos, já teria sido aceita e estava em curso pelas 

mãos dos homens pobres livres do campo, como afirma o presidente da Província do 

Rio Grande do Norte Nicolau Tolentino 

Pena é que a agricultura não tenha tido o possível incremento, que 

sofra os efeitos da falta de braços e capitais. Esse mal, porém, é 

remediável. O trabalho livre, aceito e já estabelecido, promete ser mais 

largamente desenvolvido; os capitais formar-se-ão, sem duvida, se a 

necessidade reconhecida de estabelecimentos bancários for satisfeita, 

como é de esperar, atentos os urgentes reclamos dessa grande e 

importante classe da sociedade, os agricultores. (Fala do Presidente da 

província do Rio Grande do Norte, José Nicolau Tolentino de 

Carvalho, 1877: 24).  

Para os governantes, esta parcela livre de trabalhadores contribuiria com o 

projeto de desenvolvimento da agricultura, sendo inseridos em fazendas, engenhos ou 

núcleos agrícolas como o de Sinimbú, de maneira a serem assalariados. Logo, podemos 

afirmar que a busca por uma força produtiva composta de trabalhadores pobres livres na 

província do RN pressupõe alterações nas relações sociais e econômicas do campo, já 

que esse trabalhador ao ser incorporado como mão-de-obra perde gradativamente a 

autonomia frente ao patronato para tornar-se dependente do senhor de terras.  
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Destarte, não podemos afirmar que a transição do trabalho escravo para o 

trabalho assalariado se deu por conta da extinção da escravidão, uma vez que já se 

configurava um mercado para o trabalhador pobre livre, como relatava Nicolau 

Tolentino, e que aos poucos acabava incorporando os negros que restavam na província 

– alforriados, libertos condicionais, ou escravos de ganho -, transformando um grande 

contingente de trabalhadores do campo, a qual gozava de certa autonomia já que se 

constituía, em sua maioria como núcleos familiares de produção, em força de trabalho 

cada vez mais submetida aos senhores de terras e aos governantes.  

Vale salientar que os homens pobres livres provenientes do alto sertão e do 

agreste seriam obrigados a se retirar do campo em decorrência da Seca - a qual deve ser 

entendida em seu âmago, ou seja, para além do fator climático, mas político, econômico 

e social
1
 -, todavia suas formas de viver e pensar continuariam vinculadas à experiência 

histórica adquirida enquanto homem do campo e à preocupação em se afastarem da 

experiência dramática da escravidão, como também em virtude de uma conscientização 

dos direitos obtidos junto às esferas públicas de poder. São os conflitos decorrentes 

desse movimento que pretendemos abordar nesse artigo.  

A partir dessa experiência histórica da escravidão e da experiência do homem do 

campo, podemos encontrar o fio condutor para a compreensão do comportamento 

desses homens pobres livres, quanto aos medos que os afligiam – principalmente a 

serem tratados como escravos ou serem escravizados -, quanto às formas de reivindicar 

seus direitos – a quem e como recorrer aos direitos ou contra os abusos – e como se 

impor mediante um poder público que hesita em assegurar os direitos desses homens 

pobres.  

Por outro lado, a relação com a terra antes de se dirigirem para a colônia agrícola 

de Sinimbú também interfere na forma de como vão atribuir sentido, significado, à 

experiência nesta colônia. Seria algo passageiro, até retornarem para suas terras? Seria 

ponto de pouso antes de irem para outros lugares, como as cidades? Ou queriam se fixar 

nas fazendas ou colônias?  

                                                           
 

1
 Ver Frederico de Castro Neves “A multidão e a história: saques e outras ações de massas no Ceará”; 

Mike Davis em “Holocaustos Coloniais: clima, fome e imperialismo na formação do terceiro mundo”; e 
Francisco Carlos Teixeira “A morfologia da escassez: crises de subsistência e política econômica no Brasil 
Colônia (Salvador e Rio de Janeiro, 1680-1790)”.  
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O relatório do presidente de província Nicolau Tolentino nos leva a crer que 

parte destes colonos antes de chegarem à Sinimbú poderia ter pertencido a um grupo de 

pequenos agricultores autônomos, o que pode revelar a resistência em se submeterem a 

um chefe de colônia ou ao senhor de fazenda, quando o mesmo em sua Fala de 6 de 

março de 1878 afirma que “Ainda existem nas cidades de Mossoró e Macáu e nas Villas 

do Ceará-mirim, São Gonçalo e Extremoz extraordinário numero de emigrantes, alguns 

dos quaes já procuraram voltar aos seus domicílios” (CARVALHO, 1877:17.). 

De acordo com a historiadora Hebe Maria Mattos, a análise das experiências dos 

homens pobres do campo a partir do conceito de campesinato viabiliza uma discussão 

que rompe com o discurso tradicional, ou seja, que se distancia daquela visão da 

superestrutura e da abordagem econômica reducionista, que considera a Abolição um 

marco da transição do trabalho escravo para o assalariado. Partindo desta perspectiva 

generalista não se daria importância a elementos essenciais à reflexão da atuação dos 

trabalhadores pobres livres durante a escravidão, da própria experiência da escravidão a 

qual “informa” às relações de trabalho, mas também no que se refere às culturas – as 

quais são compartilhadas por códigos e valores - desses homens, imprescindível na 

definição das formas de pensar e agir quanto sabedores dos deveres e obrigações dos 

governantes, bem como das formas pelas quais estavam sendo tratados.
2
 

Conforme Hebe Maria Mattos a grande oferta de terras livres em áreas de 

fronteira ou regiões pouco valorizadas pelos latifundiários acabam por nos fornecer 

instrumentos capazes de relativizar o conceito do homem pobre livre despossuído e 

subordinado ao grande proprietário de terras, uma vez que havia a possibilidade da 

mobilidade – social e cultural –, de insubordinação e, por conseguinte, de acumular 

certo capital em temporadas regulares com o trabalho familiar e trabalho complementar 

remunerado (se levarmos em conta que até os escravos conseguiam – com enormes 

dificuldades - acumular capital para a compra da liberdade).  

No Rio Grande do Norte, em especial, esse homem pobre livre do campo 

representa a maior parcela da força de trabalho. Logo, é de interesse demonstrar sua 

capacidade de mobilizar e protestar contra abusos relacionados tanto às condições de 

trabalho quanto a manutenção de seus direitos. Partindo da leitura do trabalho de Hebe 

Mattos (CASTRO, 1987) é importante considerar que as experiências de um passado 

                                                           
 

2
 Ver Edward Palmer Thompson em “Costumes em comum”. 
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escravista e/ou de trabalhado subjugado ao grande senhor de terras vão contribuir para o 

desejo de um futuro autônomo, exemplificado na figura do pequeno proprietário terras.  

Desta maneira, interessa-nos discutir, entre outras coisas, como a experiência da 

escravidão informa as novas relações que vão sendo estabelecidas, nos medos dos 

homens pobres livres e na perpetuação das estratégias de dominação utilizadas pelas 

elites, incluindo a violência como marco principal. Além disso, buscamos compreender 

a relação entre os colonos de Sinimbú - uma vez que as colônias agrícolas são dotadas 

de dinâmicas específicas e diferentes particularidades no tocante de sua criação/função 

em vários pontos da nação - e os representantes da província do Rio Grande do Norte, 

pensando no papel atribuído aos governantes com relação à proteção e distribuição da 

justiça. 

2 A violência e o trabalho na colônia Sinimbú 

De acordo Francivaldo Alves Nunes em seu trabalho A semente da 

colonização: Um estudo sobre a Colônia Agrícola Benevides (Pará, 1870-1889) 

(2008), a criação de núcleos agrícolas, ou colônias agrícolas – a denominação varia - fez 

parte de um plano de reformas da agricultura no Brasil, que propunha o fomento da 

atividade agrícola em todo território nacional e a implantação de crédito agrícola, 

principalmente na segunda metade do século XIX.  Conquanto, acreditamos que este 

plano de reformas, o qual culminou na experiência de implantação de várias colônias 

agrícolas em toda nação - a exemplo do Núcleo Benevides, de Assunguy, Mucury, 

Porto Real, Canançea, nas províncias do Grão-Pará, Paraná, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo, respectivamente - representou muito mais que a tentativa de 

desenvolver a lavoura e a consequente inserção da Província no plano de reformas da 

agricultura no Brasil. Segundo Nunes, os núcleos agrícolas “poderiam está sendo 

pensados como espaços para aliviar os conflitos” pelos grupos locais dominantes 

(NUNES, 2008: 45). 

A colônia agrícola de Sinimbú, segundo o relatório do então primeiro vice-

presidente Manuel Januário Bezerra Albuquerque de 1878, esteve localizada entre as 

vilas de Extremoz e Ceará-Mirim, cerca de uma légua e meia destas, à margem 

esquerda do rio Mudo, localizada num ponto elevado, tendo sido fundada pelo 

Presidente da Província do Rio Grande do Norte, José Nicoláu Tolentino de Carvalho, 

em abril de 1878. 
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 A mando de Januário Bezerra, o 2º escriturário da Alfândega Antônio Cypriano 

de Araújo Silva desenvolveu um estudo sobre a referida colônia no qual obteve números 

bastante significativos sobre sua composição populacional. Para se ter ideia do tamanho 

do núcleo agrícola de Sinimbú, de acordo com a pesquisa levantada no “ultimo 

recenseamento, effectuado em 1890 dá ao município de Natal uma população de 18,299 

habitantes” (MARANHÃO, 1893:42). Sinimbú tinha por volta de 1200 palhoças e cerca 

de 6600 moradores em 1878, como aponta o relatório de Antônio Cypriano. Logo, 

podemos calcular que representa pouco mais que 30% da população de Natal de 1890 e 

ultrapassaria a população de municípios como Arês, que nesta contagem de demonstrou 

apenas 3832 habitantes.  

Segundo o mesmo relatório, um grande número de retirantes teria chegado à 

Natal instalando-se à “margem esquerda do Rio Salgado – lugar de nome Côroa – na 

frente da capital, sendo levados para a colônia Sinimbú onde derrubaram matos e 

levantaram palhoças”, eram, segundo escriturário da Alfândega 

milhares de indivíduos, desprotegidos da sorte, ausentes de seus lares, 

sem pão, sem arrimo, sem recursos para sua subsistência, e não 

dispondo de meio algum para o seu aperfeiçoamento moral. Nas 

condições em que se achavam esses desvalidos, é sem duvida que as 

vistas do creador d’aquella  Colonia deveriam ter sido, não só 

proporcionar-lhes pelo trabalho meios de subsistência, mais ainda dar-

lhes em seu director um protector que os amparasse, um educador que 

os dirigisse. (Relatório da Assembléia Legislativa Provincial do Rio 

Grande do Norte, Presidente Manoel Januário Bezerra Montenegro, 

1879: 12) 

Contudo, circulavam várias denúncias de abusos cometidos pela direção da 

colônia e membros ligados a esta, as quais corriam para os diversos cantos da província 

por meio dos condutores de transportes de gêneros alimentícios, e que também 

aparecem no relatório de Manuel Januário Bezerra Monteiro, em especial contra o 1º 

diretor da colônia, Arsênio Celestino Pimentel que assumiu a direção da colônia em 31 

de maio de 1878, nomeado por Eliseu de Souza Martins, que assumira em março de 

1878 como Presidente da Província do Rio Grande do Norte, sendo o sucessor de 

Tolentino.  

Arsênio Pimentel fora acusado de graves crimes contra os colonos que ali 

trabalhavam e residiam. Alguns destes relatos dizem respeito à forma como eram 
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tratados, sendo sujeitados aos mais diferentes tipos de violência, como o uso da 

forquilha, espancamento com porrete, a negligência de socorros médicos e falta de 

víveres. Os colonos que morriam em decorrência dos castigos físicos só eram 

conduzidos ao jazigo, em certos casos, após a quase total decomposição da matéria, 

sendo os cadáveres devorados por animais. 

Era tal o desleixo do director da Colônia, que nem mesmo os 

cadáveres eram conduzidos ao ultimo jazigo com a presteza 

necessária, mas sómente depois da decomposição quase total da 

matéria. Confrangia o coração o espectaculo horripilante de 

enterramento de cada uma dessas victimas, cujo crime único consistia 

na pobreza e na miséria. Muitas vezes, quando um corpo já estava a 

largar os pedaços, é que procurava sepultal-o. [...] 

Outros ainda tinham peior sorte, porque antes de se os levar á ultima 

morada, eram presa dos cães ou das aves carnívoras, como attestam 

muitas pessoas, entre as quaes se pode citar á referida Maria Ventura e 

o preto Marianno, que viram um cão comendo o queixo de um 

cadáver, o qual só foi enterrado trez dias depois. (Relatório da 

Assembléia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte, Presidente 

Manoel Januário Bezerra Montenegro, 1879: 15-6). 

Podemos considerar que este não fora o único caso de violência extrema sofrida 

pelos trabalhadores pobres livres na história do Brasil Império. Mas o caso chama 

atenção pelo fato desses colonos serem, em sua maior parte, migrantes flagelados da 

seca de 1877 e estarem sob a tutela de um funcionário nomeado pelo presidente de 

província, ou seja, um funcionário a serviço do Império, do qual os flagelados 

esperavam proteção, assegurando o acesso aos gêneros de primeira necessidade.  

No mesmo relatório, o Antônio Cypriano menciona a entrevista da “Comissão 

de Socorros” – esta nomeada entre os membros da Câmara Municipal em diversas 

frentes, com o intuito de “minimizar” os efeitos da Seca – a alguns colonos residentes 

em Sinimbú, um deles sendo 

Luiz Pastorinho da Silva, retirante de Campo-grande, chegado à 

Colônia no dia 5 der Julho, com 6 pessoas da família, e que alli ainda 

se acha, diz que vio um negro, por ter pedido soccorro ao director, 

para se alimentar, soffrer o horrível castigo de ser amarrado á uma 

forquilha desde as 10 da manhã até ás 4 da tarde, depois de haver 

recebido algumas pancadas no peito, que lhe applicára com um pao o 
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mesmo director. [...] Accrescenta, que á esse mesmo tempo, tendo 

entrando na casa do armazém um rapaz, tambem de cor negra, e 

procurando apanhar alguns caroços de farinha, que se achava 

derramada, foi immediatamente agarrado por ordem do director, o 

qual lançando mão de uma taboa de barril, o espancou até deitál-o fóra 

do armazém, proferindo contra elle os mais terríveis impropérios. 

[grifo meu] (Relatório da Assembléia Legislativa Provincial do Rio 

Grande do Norte, Presidente Manoel Januário Bezerra Montenegro, 

1879: 12) 

Coincidência ou não, a forma como foram tratados os colonos de Sinimbú 

repercutem justamente na maneira pela qual se costumara até então tratar os escravos
3
, 

por meio da violência física. Há de se ressaltar, que sendo estes colonos livres a forma 

pela qual foram tratados representava muito mais do que uma agressão física, 

representava uma ameaça à liberdade, uma vez que estavam submetidos diariamente 

além da violência corpórea, a um regime de trabalho pesado, reféns do diretor da 

colônia, o qual controlava a distribuição dos gêneros alimentícios, roupas e demais itens 

importantes para a sobrevivência destes trabalhadores pobres livres. Nesta colônia estes 

homens buscaram socorros, mas tiveram em seu lugar a negligência e o chicote, os 

quais se recusaram a aceitar passiva e resignadamente.  

Segundo Gerald Greenfield
4
, o português Arsênio Celestino Pimentel gozava de 

grande prestígio junto à Eliseu Martins, talvez por este ser um homem das letras, talvez 

por ter se formado na Universidade de Coimbra
5
, além de serem velhos conhecidos dos 

tempos em que ambos estiveram em Pernambuco. Contudo, o mesmo prestígio não 

seria visto pelos colonos de Sinimbu, conforme relatório de Antônio Cypriano expedido 

em 12 de novembro de 1878 sob encomenda de Manuel Januário Montenegro, então 

vice-presidente da província, referindo-se a Arsênio Pimentel 

Seu trato brusco e grosseiro para com todos, sua carga com a maior 

parte d’elles, e sua parcialidade para com o pequeno numero 

d’aquelles que o servião como escravos humildes, ateou no espírito 

                                                           
 

3
 É interessante observar que os demais exemplos apresentados no mesmo relatório apontam para os 

colonos agredidos em que todos são classificados como “negros”, de “cor negra” ou pretos. 
4
 Ver Gerald Michel Greenfield em “Caderno de história: A questão ‘Sinimbu’ e a politicagem da grande 

seca no Rio Grande do Norte”. Natal: UFRN. EDUFRN – Editora da UFRN, 1998.  
5
 A respeito da relação entre intelectuais brasileiros e a Universidade de Coimbra durante o século XIX, 

ler José Murilo de Carvalho em “A construção da ordem”. 
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dos colonos uma certa exasperação que os levou a accordarem-se para 

a resistência, na primeira occasião que algum tivesse de soffrer o 

barbaro castigo da palmatoadas. Não tardou o momento previsto. No 

dia 15 de Julho, estando a ser castigada dentro do armazém uma 

creança, reunirão-se os colonos, e procurando arrancal-a das mãos de 

seus algozes, investirão contra elles.
6
 

A segunda metade do século XIX é notadamente caracterizada por 

manifestações sociais em boa parte do Brasil, e as províncias do Norte também serviram 

de palco para essas revoltas. Apoiadas pelos grandes proprietários, uma série de 

medidas legais tomadas tanto pelo governo central, quanto pelos governos provinciais e 

municipais - como aumento e criação de novos impostos, o recrutamento militar 

obrigatório, a criação dos censos para registros civis de nascimento e óbito, a aplicação 

de novos padrões de pesos e medidas, leis de combate a “vadiagem” e de cotas de 

trabalho etc. - contribuíram para o descontentamento dos populares. Em várias 

províncias do Norte
7
 surgiram movimentos de contestação rurais e urbanas

8
.  

Um exemplo dessas manifestações é o movimento conhecido como “Ronco da 

Abelha”, que ocorreu entre 1851-1852. A revolta se deu por conta dos decretos de 

números 797 e 798 que instituíam o Censo Geral do Império e o registro Civil dos 

Nascimentos e Óbitos, respectivamente, por acreditarem que as solicitações de 

informações sobre a cor faria com que fossem reduzidos à condição de escravos os 

recém-nascidos e batizados. Já a revolta do “Quebra-quilos”, também conhecida como 

“imposto do chão”, aconteceu entre 1874-1877, tendo como motivos geradores dos 

motins a nova lei do recrutamento militar, o aumento do imposto cobrado sobre os 

gêneros alimentícios, além da criação de um novo padrão de pesos e medidas. Em 

resposta foram atacadas as coletorias de impostos e destruídos os arquivos das Câmaras 

                                                           
 

6
  SOUZA Martins ao Ministério da Justiça, 31 de julho., 1878, AN, Justiça, IJJ9/212 série interior. 

7
O termo “Norte” compreendia desde a província do Amazonas até a da Bahia. A utilização da palavra 

“Nordeste” antes de 1920 é incomum, uma vez que ela passa a ser pensada a partir do problema das 
longas estiagens no final do século XIX e começo XX, quando é registrada pelos documentos das 
comissões formadas para combater a seca, fenômeno – discurso - que irá ser conduzido principalmente 
pela elite pernambucana e que acabará culminando na construção do vocábulo “Nordeste” entre 1920-
1930. Ver Peter Eisenberg (EISENBERG, 1977) e Neroaldo Pontes (AZEVÊDO, 1984).  
8
Algumas revoltas urbanas as quais não serão abordadas neste trabalho em virtude do distanciamento 

com a temática aqui proposta. É o caso de “Pano do Teatro São João” (1854), “Carne sem osso, farinha 
sem caroço” (1858), e a “Revolta de 1878”, as quais iniciaram em Salvador, mas que constitui um 
conjunto que acabara por influenciar várias cidades como Recife, Natal, Mossoró, Fortaleza, Macau, 
Mucuripe, São Luís entre outras. Estas informações foram retiradas do livro de Hamilton de Mattos 
(MONTEIRO, 1993).  
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Municipais, documentos dos cartórios civis e criminais e até mesmo alguns postos dos 

correios. A revolta conhecida como “Guerra das Mulheres” (1875-1876), teve sua 

motivação por conta da aplicação da Lei n° 2556, que visava recrutar – 

obrigatoriamente - os homens livres e válidos, solteiros e casados, entre 19 e 30 anos, a 

qual fora interpretada como uma nova lei de escravidão. Em represália várias mulheres 

foram até as juntas paroquias e rasgaram os editais de convocação, livros e exemplares 

das leis, ocorrendo em vários casos agressões entre os manifestantes e a força policial, 

como no caso da cidade de Mossoró. Tais revoltas se manifestaram nas províncias de 

Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará.  

Importante observar que as revoltas se concentram entre as décadas de 1850 e 

1870, sob o contexto da Lei de Terras (1850), da Lei Eusébio que Queiroz que 

pretendera o fim do tráfico de escravos (1850) e a instituição da Lei do Ventre Livre, 

um importante passo para o fim da escravidão (1871). 

 Após essas medidas, podemos constatar que as populações do Norte, em 

especial, ficaram muito “sensíveis” a tudo que sugerisse mudanças nas relações de 

trabalho. Além das tensões ocasionadas em decorrência dos problemas da Seca e da 

difícil aquisição da propriedade de terra – que poderia permitir a aquisição de crédito 

agrícola junto aos bancos ou senhores de terra, imprescindível para melhor amanho da 

terra e alimentação dos animais -, que remetem a uma luta cotidiana pela sobrevivência, 

mais dois fatores apareciam como motivadores para a insubordinação deste trabalhador 

rural: o medo de ser escravizado (perder formalmente o direito da liberdade) e o medo 

de serem tratados como escravos por seus patrões. Num momento em que o sistema 

escravista aos poucos desmoronava crescia o desejo desse homem do campo de impor 

limites às novas formas de dominação, o que implica em expectativas com relação ao 

papel do Estado, do qual se espera proteção.  

É importante ressaltar que há uma constante preocupação dos homens pobres 

livres em se distinguirem dos escravos, visto que havia uma linha muito tênue entre eles 

e os não libertos, ainda mais quando se tratava das relações de trabalho estabelecidas 

entre senhores e escravos, senhores e trabalhadores livres. O reflexo dessa realidade foi 

sentido no século XIX, em que vários protestos e revoltas tomaram os campos em 

virtude da necessidade desse homem livre se firmar enquanto tal, negando possíveis 

semelhanças com os escravos, diferenciando-se, hierarquizando-se. 

3 Conclusão 
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De acordo com Frederico de Castro Neves, devemos entender que a ação da 

população migrante é justamente a negação dos discursos dos dirigentes políticos – uma 

estratégia para angariar recursos junto às instituições e membros do centro 

administrativo do poder político e econômico da nação sob a desculpa de sanar os 

malefícios que a “seca” teria causado - que falam sobre estas ações como se fossem 

motivadas apenas pela fome, como se não houvesse nada mais que motivasse o 

comportamento destes homens pobres livres. Além de se fazerem perigosos às ordens e 

leis que visam “civilizar” e “moralizar” estes homens livres, os quais também fazem 

emergir publicamente suas misérias, justificando seu agir, pelo que parece, como 

punição para o ruim governante, sendo os saques “aceitos” moralmente em tempos de 

crise ou carestia. 

Configurava-se em 1877 uma situação em que os migrantes procuravam 

desesperadamente por auxílio – doações ou criação de empregos - junto aos órgãos 

públicos por meio da pressão, como, por exemplo, da ameaça de saques e invasão aos 

armazéns. No entanto, as recomendações feitas pelo ministro da agricultura no período, 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, foram de economizar o máximo de capitais no 

que se refere aos gastos com o auxílio aos homens pobres durante a seca de 1877-1879.  

Como demonstrado na carta de Sinimbú ao presidente de província da Bahia, José 

Antônio Saraiva, em 1879 

Mão a obra, muito bem amigo, não faltará quem o siga. V. Exc. “...” é 

um rei, e é somente um rei forte quem for de fraca e forte gente. Peço 

lhe somente que tenha em lembrança uma cousa: fuja das enormes 

despesas feitas em “...”. Muito cuidado no preço das obras. Meu 

amigo convença essa gente que não convem plantar canna para 

fabricar assucar mas “...” que farinha. Augmentar a quantidade, e 

melhorar a qualidade são dous novos factores dos aparelhos que 

emprega os engenhos centraes, sem o emprego dos quaes é certo a 

morte da nossa principal cultura no norte. Por tanto, meu caro J. 

Saraiva, é um dever de patriotismo como um exemplo seu animar essa 

gente. 
9
 

                                                           
 

9
 Transcrição de trecho da carta enviada por Sinimbú a Antônio Saraiva, presidente de província da 

Bahia em 1879, que fala sobre a seca e as medidas a serem tomadas: Cartas de Sinimbú a José Antônio 
Saraiva da Bahia 1870 a 1879, Instituto Histórico Geográfico – Rio de Janeiro, lata 270, documento 37.  
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Todavia, a multidão de retirantes invadiu as cidades litorâneas da província do 

Rio Grande do Norte, e em maior número na capital, a fim de cobrar do Estado os 

devidos auxílios, o que não ocorre pacificamente, como outrora. A Seca desponta como 

um fenômeno que além de climático, é social e político (agora não mais de caráter 

privado, mas de responsabilidade do Estado), uma vez que põe a prova estratégias dos 

governantes e dos migrantes através da “negociação”. Como na citação abaixo 

Por diversas vezes alguns grupos em numero superior a duas mil 

pessoas, armadas de cacetes percorrem as ruas publicas da cidade 

gritando em altas vozes, que os membros da comissão lhes hão de dar 

alimentos, saiam donde sahirem, chegando ao ponto de atacarem um 

dos comissários, que tinha em seu poder as chaves do armazém, em 

que se depositam os gêneros.
10

 

Se por um lado há a pressão por parte dos retirantes, por outro há a prática 

“caridosa” do Estado em empregar os migrantes em obras públicas em várias partes da 

província, de maneira a disciplinar e moralizar este trabalhador, e até mesmo cortando a 

distribuições de gêneros para aqueles que estivessem em condições de trabalhar, aponta 

o presidente de província Manuel Januário Bezerra Montenegro, ao dizer que  

Em Mossoró também não tem reinado tranquilamente a população 

vive sobressaltada com o máo procedimento dos emigrantes, depois 

que fiz cessar a distribuição de gêneros com os ociosos, levando estes 

a mal que o socorro seja exclusivamente para os cegos aleijados e 

doentes. 

Esta minha deliberação foi acompanhada de outra em favor dos 

emigrantes que se achassem em condições de trabalhar mandando que 

se lhes desse ocupação útil como fosse a abertura ou melhoramento do 

rio,  em cujo serviço seriam pagos com aqueles gêneros, o que por 

certo não agradou a quem os recebia generosa e profusamente, sem 

trabalhar. 

Chegado ali por ultimo um carregamento de farinha, milho e arroz, o 

povo em massa apoderou-se daquella e apezar de alguma resistência, 

empregada por cidadãos mais ou menos importantes, cometteu os 

                                                           
 

 
10

 Relatório com que instalou a Assembleia 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. 4. 
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maiores excessos, levando seu furor ao ponto de destruir quase 

completamente um grande armazém ali existente e destinado as 

distribuições.
11 

Aqueles que não conseguiam ocupações eram acusados de “vadios”, “ociosos” e 

“perigosos”, isto porque eram “incivilizados”, entregues aos “vícios”, devendo ser 

reprimidos e encarregados para espaços - como já propunha Sarmento desde 1845 – 

como as cadeias públicas, as casas de correção, e até as colônias agrícolas.  

A Colônia de Sinimbú, por exemplo, foi fundada em 1878 com a finalidade de 

produzir farinha e encaminhar parte destes homens pobres livres para fora da capital e 

das cidades ocupadas pelos retirantes. Havia também o esforço de tentar fixar os 

homens pobres livres que por ventura ainda estivessem no campo. Há de forma 

acentuada o combate à mendicância e o incentivo ao trabalho compulsório nas obras 

públicas e nos espaços criados pelo Estado, impedindo inclusive dos retirantes andarem 

livremente pela cidade, estando sobe a vigilância de guardas policiais. 

Este aspecto nos revela que as relações de poder também perpassam as questões 

espaciais, haja vista que o espaço urbano fora pensado e planejado pelos governantes 

como um espaço privilegiado, exclusivo às práticas dessa sociedade. Por outro lado, nos 

parece que em tempos de crise a cidade também aparece enquanto um espaço 

privilegiado para o agir dos homens pobres livres do campo, no que diz respeito a 

cobrança e pressão no intuito de conseguir socorros junto ao Estado, a provê-los daquilo 

de que necessitam, de gêneros alimentícios e de assistência médica. 

4 Referências bibliográficas 

AZEVEDO, NEROALDO PONTES DE. MODERNISMO E REGIONALISMO (OS ANOS 20 EM PERNAMBUCO). JOÃO 

PESSOA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA, 1984. 

CASTRO, HEBE MARIA MATTOS DE. AO SUL DA HISTÓRIA: LAVRADORES POBRES NA CRISE DO TRABALHO 

ESCRAVO. SÃO PAULO: BRASILIENSE, 1987. 

EISENBERG, PETER. MODERNIZAÇÃO SEM MUDANÇA: A INDÚSTRIA AÇUCAREIRA EM PERNAMBUCO, 1840-
1910. RIO DE JANEIRO, PAZ E TERRA, 1977. 

GREENFIELD, GERALD MICHEL. CADERNO DE HISTÓRIA: A QUESTÃO “SINIMBU” E A POLITICAGEM DA GRANDE 

SECA NO RIO GRANDE DO NORTE. NATAL: UFRN. EDUFRN – EDITORA DA UFRN, 1998. 

MONTEIRO, HAMILTON DE MATTOS. NORDESTE INSURGENTE (1850-1890). ED. BRASILIENSE. SÃO PAULO, 
1993. 
                                                           
 

11
 Ibidem,  p. 5. 



 

  857 

 

NUNES, FRANCIVALDO ALVES. A SEMENTE DA COLONIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A COLÔNIA AGRÍCOLA 

BENEVIDES (PARÁ, 1870-1889). BELÉM, 2008. (DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM HISTÓRIA).  

NEVES, FREDERICO DE CASTRO. A MULTIDÃO E A HISTÓRIA: SAQUES E OUTRAS AÇÕES DE MASSA NO CEARÁ. RIO DE JANEIRO: 
RELUME DUMARÁ; FORTALEZA, CE: SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, 2000.  
 
TEIXEIRA, FRANCISCO CARLOS. A MORFOLOGIA DA ESCASSEZ: CRISES DE SUBSISTÊNCIA E POLÍTICA ECONÔMICA NO BRASIL 

COLÔNIA (SALVADOR E RIO DE JANEIRO, 1680-1790). TESE DE DOUTORAMENTO.NITERÓI: UFF/ICHF/PPGHIS, 1990. 
 
THOMPSON, E. P..COSTUMES EM COMUM. RIO DE JANEIRO: PAZ E TERRA, 1986. 
 

FALLA DIRIGIDA Á ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA INSTALAÇÃO DA 

MESMA SESSÃO ORDINARIA NO DIA 3 DE MAIO DE 1849 PELO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA, BENVENUTO 

AUGUSTO DE MAGALHÃES VASQUEZ. PERNAMBUCO. NA TYPOGRAPHIA DE M. F. DE FARIA. 1849. 

FALLA COM QUE O EXM. SR. DOUTOR JOSÉ NICOLAU TOLENTINO DE CARVALHO ABRIU A 2ª SESSÃO DA 21ª 

LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE, EM 18 DE OUTUBRO DE 1877. 
PERNAMBUCO TYP. DE M. FIGUEIROA DE FARIA & FILHOS, 1877. 

RELATÓRIO QUE Á ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROVINCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE APRESENTOU NO DIA 14 

DE FEVEREIRO DE 1859, POR OCCASIÃO DE SUA INSTALAÇÃO O EXM. PRESIDENTE DA PROVÍNCIA. DOUTOR 

ANTONIO M. N. GONÇALVES MARANHÃO. TYP. COMMERCIAL DE ANTONIO PEREIRA RAMOS ‘ALMEIDA,1859. 

RELATÓRIO COM QUE INSTALOU A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PROVINCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE NO DIA 4 

DE DEZEMBRO DE 1878. O 1º VICE-PRESIDENTE O EXM. SR. DR. MANOEL JANUÁRIO BEZERRA MONTENEGRO. 
PERNAMBUCO, TYP. DO JORNAL DO RECIFE 47 – RUA DO IMPERADOR – 1879. 

MENSAGEM DO GOVERNADOR DR. PEDRO VELHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO.  RELATÓRIO APRESENTADO 

AOS CHEFES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADOAIS DO RIO GRANDE DO NORTE.  NATAL, TYPOG. DA 

REPÚBLICA, 1893. 

SOUZA MARTINS AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 31 DE JULHO., 1878, AN, JUSTIÇA, IJJ9/212 SÉRIE INTERIOR. 



  858 

 

FOTOGRAFIAS, DIPLOMACIA E MEMÓRIA: UMA HISTÓRIA DAS 

RELAÇÕES ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS 
 

João Gilberto Neves Saraiva
1
 

 

Tempo: Coisa que passa para lembrar  

(Jorge Armando, 8 anos, Casa das estrelas:  

o universo contado pelas crianças) 

No primeiro semestre de 2013 o vice-presidente dos Estados Unidos da 

América, Joe Biden, realizou uma visita oficial ao Brasil. Notícias e fotografias diversas 

estavam na capa dos principais jornais do país
2
 tratando das visitas a algumas das 

maiores cidades do país incluindo desde gabinetes oficiais até comunidades pacificadas 

– ou seja, ocupadas militarmente. Em todas essas matérias se colocam algumas falas 

que o vice-presidente pronunciou durante os diversos eventos, em praticamente todas 

temos ele se referindo elogiosamente as relações bilaterais entre os países. Certamente o 

vice-presidente dos Estados Unidos sabe que é o representante oficial do país que 

décadas antes apoiou o golpe civil-militar que instaurou o regime que perseguiu entre 

outras tantas pessoas a presidente que o recepcionou e o acompanhou nessa visita 

oficial. Talvez esse e outros eventos no passado não façam parte do que eles entendam 

como as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, talvez não façam parte dessa 

memória sobre essas relações. Esse trabalho se propõe abordar um caminho 

historiográfico através das fotografias para se investigar como o governo atual dos 

Estados Unidos da América pensam suas relações com o governo do Brasil. 

                                                           
 

1
 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, graduado em História (2012) na mesma instituição. 
2
 Por exemplo: O Globo < http://oglobo.globo.com/pais/visita-de-vice-presidente-dos-eua-brasilia-

quase-vira-dia-da-fritura-em-programa-oficial-8549483> Correio Braziliense 
<http://www.correiobraziliense.com.br/ app/galeria-de-
fotos/2013/05/31/interna_galeriafotos,4533/31-5-vice-presidente-norte-americano-visita-o-
brasil.shtml> Estado de São Paulo < http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,visita-de-biden-a-
favela-santa-marta-dura-40-minutos,1037231,0.htm> Folha de São Paulo 
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo /2013/05/1287405-joe-biden-visita-morro-dona-marta-no-
rio.shtml> Acesso 30 mai. 2013. 

http://oglobo.globo.com/pais/visita-de-vice-presidente-dos-eua-brasilia-quase-vira-dia-da-fritura-em-programa-oficial-8549483
http://oglobo.globo.com/pais/visita-de-vice-presidente-dos-eua-brasilia-quase-vira-dia-da-fritura-em-programa-oficial-8549483
http://www.correiobraziliense.com.br/%20app/galeria-de-fotos/2013/05/31/interna_galeriafotos,4533/31-5-vice-presidente-norte-americano-visita-o-brasil.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/%20app/galeria-de-fotos/2013/05/31/interna_galeriafotos,4533/31-5-vice-presidente-norte-americano-visita-o-brasil.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/%20app/galeria-de-fotos/2013/05/31/interna_galeriafotos,4533/31-5-vice-presidente-norte-americano-visita-o-brasil.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,visita-de-biden-a-favela-santa-marta-dura-40-minutos,1037231,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,visita-de-biden-a-favela-santa-marta-dura-40-minutos,1037231,0.htm
http://www1.folha.uol.com.br/mundo%20/2013/05/1287405-joe-biden-visita-morro-dona-marta-no-rio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo%20/2013/05/1287405-joe-biden-visita-morro-dona-marta-no-rio.shtml
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Nesta pesquisa analisaremos um dos álbuns fotográficos da embaixada norte-

americana no Brasil disponibilizados em sua conta oficial em rede social na internet
3
. A 

série com 19 fotografias foi intitulada “Relações bilaterais na historia/Historical Photos 

of U.S.- Brazil Bilateral Relations”
4
, faz uma recapitulação de diversos momentos dos 

contatos oficiais entre os países. Utilizaremos as fotografias como fontes a partir da 

perspectiva de Ana Maria Mauad (2008, p. 14), pensando-as como práticas sociais 

portadoras de múltiplos sentidos históricos, tentaremos decifrar seus usos, mapear suas 

formas de agenciamento. Nesses termos, os álbuns fotográficos são produtos de 

escolhas que produzem “narrativas que engendram memórias” (MAUAD, 1996, p. 77). 

Nenhum homem tem a capacidade de Irineo Funes, do conto de Jorge Luís 

Borges, que tudo lembra em todos os detalhes
5
. Há uma diferença entre o memorioso 

personagem de Borges e a nossa, não apenas porque ele pode comparar coisas vistas 

muitos anos antes e apenas uma única vez e nós mal sabemos o que comemos no café 

da manhã de ontem, essa é uma diferença de extensão. Funes não possui uma 

capacidade essencial que os seres humanos comungam: a de esquecer. Como afirma 

Peter Burke (1992, p. 3), lembrar não é uma atividade inocente, ela possui princípios de 

seleção, interpretação e distorção dos fenômenos. Dentro desses três princípios 

encontramos o esquecimento, seja ele voluntário ou não para os homens, do qual o 

personagem de Borges é incapaz. Nesta pesquisa utilizaremos o conceito memória 

social para trabalhar o conjunto de fotografias. Para Burke, “os indivíduos recordam, no 

sentido literal, físico. Contudo, são os grupos sociais que determinam aquilo que é 

‘memorável’ e também a maneira como será recordado” (BURKE, 1992, p. 1). Nos 

preocuparemos em investigar o álbum de fotografias sobre a relações bilaterais sobre 

Estados Unidos e Brasil investigando a produção de uma memória social dessas 

relações, suas escolhas entre o que e como lembrar.   

A professora Ana Maria Mauad (1996, p. 76) destaca as séries fotográficas como 

um conjunto de escolhas possíveis de acordo com uma visão de mundo específica. 

Nosso primeiro passo é delinear mais precisamente o local de produção do nosso álbum 

                                                           
 

3
 Ver <http://www.flickr.com/photos/embaixadaeua-brasil/> Acesso 30 mai. 2013. 

4
 Ver <http://www.flickr.com/photos/embaixadaeua-brasil/sets/72157615306643483/> Acesso: 30 mai. 

2013. 
5
 O conto “Funes, o memorioso” faz parte da obra “Ficções” do escritor argentino Jorge Luís Borges. Foi 

lançada originalmente em espanhol no ano de 1944. Atualmente a editora brasileira Companhia das 
Letras possui a obra em seu catálogo. 

http://www.flickr.com/photos/embaixadaeua-brasil/
http://www.flickr.com/photos/embaixadaeua-brasil/sets/72157615306643483/
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fotográfico. A embaixada norte-americana no país se situa em Brasília, foi a primeira a 

se instalar na cidade ainda em 1960, e possui consulados em três outras cidades: Rio de 

Janeiro, São Paulo e Recife. É o órgão em território brasileiro que representa os Estados 

Unidos e intermedia as relações entre os dois países. Ela possui um sítio eletrônico 

oficial
6
 que disponibiliza hiperlinks para os perfis da instituição em diversas redes 

sociais – Twitter, Facebok, Youtube, Flickr.  As fotografias que utilizaremos na 

pesquisa estão na conta do Flickr criada em março de 2009, dois meses após o 

democrata Barack Obama assumir a presidência dos Estados Unidos. O álbum 

específico contêm imagens que foram postadas entre a criação da conta em março até 

maio de 2009. Esses aspectos são pertinentes para a pesquisa, na medida em que nos 

permitem evidenciar sob que governo e quando essa seleção foi realizada. 

O segundo passo da pesquisa foi, seguindo a metodologia proposta por Mauad 

(1996, p. 85), produzir fichas de elementos de forma do conteúdo das 19 fotografias que 

fazem parte da série
7
. Esse passo é importante porque nos permitem examinar melhor as 

foto, ir além de uma primeira impressão. Os parâmetros escolhidos para avaliar o 

conteúdo das fotos foram: título, ano/local, tema, pessoas, objetos, atributo das 

pessoas/paisagem, tempo retratado e legenda. Eles permitem uma melhor visualização 

dos espaços (geográfico, dos objetos, da figuração, vivências, etc.) e facilitam que o 

historiador invista de novos sentidos a fotografia para responder a problemática 

proposta (MAUAD, 1996, p. 83).  

Como uma das primeiras postagens da embaixada norte-americana na rede 

social de fotografias, o álbum intitulado “Relações bilaterais na história/Historical 

Photos of U.S.- Brazil Bilateral Relations” se propõe a fazer um histórico das relações 

entre os dois países. Preenchendo as fichas de forma e conteúdo podemos observar que 

o recorte temporal escolhido vai da década de 1940 até a primeira década de século 

XXI. Mais da metade das fotos (10 de 19) foram produzidas nos anos 2000, quase todas 

em 2009. Cinco das fotos foram produzidas na década de 1960, duas delas na década de 

1940 e uma na década de 1970. 

A distribuição das fotos se pensarmos em uma narrativa forma um modelo 

presente-passado-presente. Se inicia com o encontro de Lula e Obama, recuando através 

                                                           
 

6
 Ver <http://portuguese.brazil.usembassy.gov/> Acesso: 30 mai. 2013. 

7
 Ver fichas em anexo 

http://portuguese.brazil.usembassy.gov/
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de Bush, Jimmy Carter, John F. Kennedy, Roosevelt, e depois retoma com ações do 

governo Obama.    

Entre as fotografias escolhidas para a série é pertinente notar as escolhas 

partidárias para as representações norte-americanas nas relações bilaterais. Das 19 fotos, 

apenas uma delas trata de um governo republicano, o de George W. Bush Jr. Se 

observarmos atentamente as fotos em que Lula aparece na série, podemos perceber uma 

diferença relevante na fisionomia dele e na legenda das fotos. Em todas as outras Lula 

aparece rindo ou conversando animadamente, apenas nessa ele está sério, abraçando 

sem emoção o então presidente Bush. Além disso a legenda é diversa da maior parte das 

fotos, não apresenta a quantidade de informações da demais, trata apenas do local e data 

onde eles se encontram, não fala em visita oficial ou qualquer outro contexto. Podemos 

estabelecer um elo entra essa representação eminentemente democrata com o contexto 

de produção da série, início de um governo Obama, um democrata depois de 8 anos de 

um republicano do poder.  A memória social produzida pelo governo Obama, é a 

atuação dos governos do seu partido em termos de relação bilateral.  

Os locais que aparecem nas fotografias escolhidas para o álbum incluem os 

Estados Unidos, o Brasil, mas também Inglaterra, Chile e Trinidade e Tobago. As 

quatro fotos fora dos dois países são de eventos de líderes internacionais:  o encontro do 

G-20, as 20 maiores economias do globo; o Encontro da Cúpula de Governança 

Progressiva; e o 5º Encontro de líderes da América. Todos ocorreram em 2009 e estão 

na parte final do álbum que corresponde ao que chamamos anteriormente de retorno ao 

presente na narrativa memorial das relações internacionais.  

Nessas quatro fotografias coletivas de eventos internacionais temos uma 

geografia específica do posicionamento das pessoas. Em três delas temos Barack 

Obama como figura central: na foto do G-20 ele está bem no centro dos líderes 

mundiais; em uma das fotos da Cúpula de presidentes da América ele está no centro e 

mais alto que os demais; e em outra ele é novamente o marco central da distribuição de 

elementos. Na fotografia de encontro de líderes que não tem Obama, seu vice ocupa um 

ponto mediano central que dividi os demais presidentes e primeiros-ministros em dois 

grupos. Não se trata portanto de apenas destacar a figura presidencial, mas sim 

caracterizar um papel central de um governo diante do quadro de países mais 

importantes e das decisões globais. Em todas essas quatro fotos temos também o em tão 

presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. Se nos atermos a que espaços ele ocupa 

nesse recorte de fotografias coletivas  observaremos que ele é uma figura de 
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canto. No encontro do G-20 ele é o último líder do canto inferior direito, no Encontro de 

líderes da América ele aparece no canto inferior esquerdo outras duas vezes. Na foto 

onde ele não um dos cantos inferiores, ele está no segundo plano, inserido no meio de 

outros presidentes que participam do evento.   

Podemos formar outro conjunto com as fotografias de 2009, as dos encontros 

bilaterais oficias. São três fotografias que destacam encontros entre os corpos 

diplomáticos dos dois países em diversos escalões: na primeira delas temos os dois 

presidentes, na segunda dois ex-presidentes, na terceira um ministro de relações 

exteriores e uma secretária de estado. Essas fotos apresentam equivalências de 

representações oficias, sempre pessoas de postos semelhantes nos governos dos países. 

Além disso, está bem demarcado nesse conjunto fotográfico uma distribuição dos 

espaços, em todas o representante brasileiro está a esquerda e o norte-americano a 

direita. Na foto com o ministro e a secretária de estado temos ainda um reforço dessa 

distribuição através das bandeiras de cada país ao lado. Além disso, essas fotos 

apresentam sempre um diálogo, os representantes estão sempre virados um para o outro, 

um deles falando e o outro escutando. 

A fotografia com as crianças diverge em vários aspectos das demais de 2009 e 

mesmo do restante da série. É a única que não apresenta um presidente ou outra figura 

de primeiro escalão na política internacional e é também a única dominada por figuras 

femininas, são três no primeiro plano e mais quatro crianças. Ela remete a atuação da 

embaixada norte-americana no país para além dos encontros oficias entre líderes. É a 

única foto onde temos crianças e pessoas em trajes que não sejam ternos ou roupas 

totalmente formais. No caso, ela apresenta crianças brasileiras sendo recepcionadas para 

um evento cultural patrocinado pela embaixada. Se pensarmos na produção de uma 

memória social através de fotografias, podemos entender essa foto como um ideia de 

embaixada atuante na sociedade brasileira para além dos tramites burocráticos e 

encontro de grandes figuras.  

Nos concentraremos a partir de agora no retorno ao passado da narrativa 

presente-passado-presente da série fotográfica. Sobre as escolhas políticas é também 

interessante notar a presença de apenas uma fotografia do período do regime militar 

instaurado no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980. Atualmente é um consenso da 
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historiografia sobre o tema o apoio do governo norte-americano ao Golpe Civil-militar
8
. 

Não há na seleção o presidente democrata que governava os Estados Unidos, Lyndon 

Johnson, apesar dos estreitos laços que seu governo mantinha com os governos militares 

do Brasil. Em 2009, os governos militares já não existem, bem como os que estão no 

poder se definem justamente pela oposição a eles, essa é uma opção de esquecimento. 

Até na escolha da fotografia e a legenda são diferenciadas das outras fotos que foram o 

bloco mediano da seleção. Enquanto todas as fotos do álbum estão no formato “jpeg” 

(são de alta qualidade visual), mesmo as mais antigas, essa foto é bem pequena e com o 

formato “gif” (de baixa qualidade). Na breve legenda dessa foto existem apenas 

informações lacônicas: nome do presidente norte-americano e sua mulher, data e nome 

do presidente brasileiro sem identificar que ele era um militar ou mesmo o local do 

encontro. Pensando na série fotográfica como “narrativa que engendra memórias” de 

Maud temos aqui alguns tópicos do esquecimento como um dos componentes da 

memória. 

A série fotográfica produzida em nome da embaixada norte-americana evidencia 

um papel central para o presidente John F. Kennedy, ele está em nada menos que 5 

fotos das 19. Elas apresentam Kennedy recebendo visitas oficiais do governo brasileiro 

entre 1961 e 1962, são duas fotos com o presidente João Goulart, uma com o então 

embaixador do Brasil Roberto Oliveira Campos, uma com o superintendente da 

SUDENE Celso Furtado, e outra com os já ex-presidentes Juscelino Kubitschek e 

Lerras Cammargo, da Colômbia. As fotografias apresentam os dois padrões 

anteriormente trabalhados nas fotos de 2009, em parte delas o presidente norte-

americano aparece como figura central, destacada das demais. Em outras ele aparece 

como um dos lados de um diálogo entre representantes oficias dos dois países. As fotos 

de Kennedy apresentam também outra continuidade em relação as fotografias de 2009 

que compõe a série, ter o interior da Casa Branca como cenário. A narrativa fotográfica 

da série coloca a residência oficial dos presidentes norte-americanos como centro de 

encontros e decisões de governo ao longo da história. Incluir um espaço considerável na 

série e na memória para John F. Kennedy nos permite pensar em outros aspectos de 

                                                           
 

8
 Por exemplo, ver: FICO, Carlos. O grande irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo: o 

governo dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. E 
ainda: GREEN, James N; JONES, Abigail. Reinventando a história: Lincoln Gordon e as suas múltiplas 
versões de 1964. Rev. Bras. Hist. 2009, vol.29, n.57, p. 67-89. ISSN 1806-9347. 
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continuidade com o contexto de produção do álbum fotográfico, o começo do governo 

Barack Obama em 2009. Ele foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos e 

Obama é o segundo. Além disso, Kennedy é um presidente democrata com o qual as 

pessoas tem ampla identificação seja nos Estados Unidos e na América Latina
9
, assim 

como Obama logo após a vitória na campanha presidencial do ano anterior.     

O último grupo de fotos analisado é o mais recuado temporalmente da narrativa 

da série fotográfica em questão. Elas retomam a visita oficial do presidente Roosevelt 

ao Brasil na primeira metade da década de 1940. É pertinente notar que nenhuma delas 

é a fotografia mais conhecida dos encontros entre o presidente Getúlio Vargas e o 

Roosevelt, aquela onde eles estão conversando em um jipe de guerra. O encontro entre 

esses presidentes escolhido para fazer parte da série se aproxima do tipo de escolha que 

norteia as demais: o encontro político oficial. Na fotografia com Vargas e Roosevelt 

eles estão sentados e rodeados de convidados em um jantar oficial oferecido pelo 

presidente brasileiro ao norte-americano. O jantar oficial é recorrente na série, aparece 

também em outras duas ocasiões, como também o encontro entre representantes de 

governo em primeiro plano com pessoas no fundo. A segunda foto que remete ao 

encontro entre os presidentes na década de 1940 é a que aparece Eleanor Roosevelt, 

mulher do presidente americano, o então bispo de Natal e o general brasileiro Gomes. A 

referência ao posto do militar brasileiro é a única que aparece na série inteira, mesmo 

nas fotos de Roosevelt não há qualquer referência ao motivo da visita ao Brasil, a 

participação do Brasil na Segunda Guerra. 

Por fim, reafirmamos a série fotográfica, como a produzida pela embaixada 

norte-americana no Brasil em 2009, como uma fonte pertinente para investigarmos as 

relações bilaterais. A utilização das fotografias nos permitem ir além dos discursos 

falados e escritos pelos representantes oficias de governo, como os que Joe Biden está 

produzindo em sua vista ao país. Este trabalho procurou evidenciar a análise fotográfica 

como um caminho para se pensar as relações bilaterais, mas somente mostrou alguns 

passos nessa direção. Para uma pesquisa mais extensa e profunda seria necessário para 

contemplar uma gama maior de aspectos em relação a essa memória fotográfica oficial. 

Seria interessante, por exemplo, comparar esse álbum escolhido com os demais 

                                                           
 

9
 Analistas políticos usam o reino lendário de Camelot para se referir ao governo de Kennedy, e criticar 

sua produção enquanto figura mitológica tão popular na política norte-americana . Para um 
aprofundamento ver CHOMSKY, Noam. Camelot: os anos Kennedy. São Paulo, Scritta, 1993.   
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publicados na conta da rede social da embaixada, ou então comparar as fotografias 

selecionadas pela embaixada no Brasil com as das demais contas de órgãos oficiais 

norte-americanos nas redes sociais. 
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ANEXOS 

Fichas da série fotográfica  

 

Foto [01] Os Presidentes Obama e Lula na Casa Branca / Presidents Obama and Lula at the 

White House 

Ano/ Local Casa Branca, 14 de março de 2009 

Tema Aperto de mão entre os presidentes 

Pessoas Barack Obama, Lula, Dilma, Celso Amorim (então ministro das Relações Exteriores) 

Objetos Quadro de Abraham Lincoln, luminária, candelabro  

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Obama e Lula apertam as mão sorrindo,  abaixo do quadro de Lincoln que “olha” 

diretamente para a câmera. Entre eles está o então ministro das Relações Exteriores do 

Brasil e ao fundo a futura presidente do Brasil, Dilma Roussef. 

Tempo retratado Não identificado 

Legenda O presidente Barack Obama cumprimenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do 

Brasil na Casa Branca em Washington, D.C., sábado, 14 de março de 2009 (Foto: Pete 

Souza, Casa Branca) 

President Barack Obama welcomes the President of Brazil, Luiz Inacio Lula Da Silva, to 

the Oval Office of the White House on Saturday, March 14, 2009. (White House photo 

by Pete Souza) 

www.whitehouse.gov/blog/09/03/14/president-obama-a-wonder... 
Foto [02] Os Presidentes Bush e Lula em São Paulo, 2007 / Presidents Bush and Lula in São 

Paulo, 2007. 

Ano/ Local Possível plataforma da Petrobrás, 2007 

Tema Abraço entre presidentes 

http://www.whitehouse.gov/blog/09/03/14/president-obama-a-wonderful-meeting-of-the-minds/
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Pessoas Bush e Lula 

Objetos Palanques, canos e placa da Petrobrás ao fundo 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Lula e Bush se abraçam desencontrados durante a visita do presidente norte-americano 

ao Brasil 

Tempo retratado Dia 

Legenda Os Presidentes Bush e Lula em São Paulo, 9 de março de 2007. (Foto: Embaixada dos 

EUA) 

Presidents Bush and Lula in São Paulo on March 9, 2007. (U.S. Embassy Photo) 
Foto [03] Secretária de Estado Rice e o ministro das Relações Exteriores Celso Amorim 

durante coletiva de imprensa / Secretary Rice and Foreign Minister Amorim Meet the 

Press 

Ano/ Local Não identificado, 13 de março de 2008 

Tema Encontro bilateral entre chefes de diplomacia 

Pessoas Celso Amorim e Condoleezza Rice 

Objetos Mesa, microfones, duas bandeiras de cada país 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Os dois representados diplomáticos estão sentados em uma grande mesa. Possivelmente 

uma sala de conferência ampla, o fotógrafo parece estar localizado onde estaria o 

público. 

Tempo retratado Não identificado. 

Legenda A secretária de estado dos EUA, Condoleezza Rice e o ministro das Relações Exteriores, 

Celso Amorim durante entrevista coletiva no Brasil, 13 de março de 2008. 

---------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Then-U.S. Secretary of State Condoleezza Rice and Brazilian Foreign Minister Celso 

Amorim take questions from the press during Secretary Rice's visit to Brazil on March 

13, 2008. 

Foto [04] Os Presidentes Carter e Geisel 

Ano/ Local Local não identificado (mas certamente em Brasília) 29 de março de 1978 

Tema Jantar oficial entre presidentes 

Pessoas Jimmy Carter, Ernesto Geisel, Rosalynn Cartes e mulher não identificada 

Objetos Mesa, flores decorativas, pratos, candelabro, tapete decorativo na parede 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Jantar oficial realizado durante a visita do presidente Jimmy Carter ao Brasil. 

Tempo retratado Noite 
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Legenda Ernesto Geisel, President of Brazil, hosts a State Dinner for Jimmy Carter and Rosalynn 

Carter om March 29, 1978. (White House photo) 

Foto [05] JFK encontra-se com o presidente João Goulart / JFK Meeting with President João 

Goulart of Brazil 

Ano/ Local Possivelmente Casa Branca. 03 de abril de 1962 

Tema Encontro oficial entre presidentes 

Pessoas John F. Kennedy, João Goulart, tradutor e membros não identificados do staff da Casa 

Branca 

Objetos Porta, caderninho de anotações 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

João Goulart coversa com Kennedy enquanto caminham, no mesmo plano um membro 

do staff (possivelmente um tradutor já que Jango não falava inglês). Atrás mais pessoas 

não identificadas. 

Tempo retratado Não identificado. 

Legenda AR7144-G, 3 Apr 1962.President Kennedy meeting with Joao Goulart of Brazil on April 

3, 1962. (White House Photo) 

Foto [06] JFK e o presidente João Goulart / JFK and Brazilian President João Goulart 

Ano/ Local Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, 04 de abril de 1962 

Tema Visita oficial dos presidentes a Embaixada brasileira nos EUA 

Pessoas John F. Kennedy, João Goulart, seguranças e pessoas não identificadas 

Objetos Tapetes 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Porta da frente da embaixada, os presidentes estão saindo seguindos por uma comitiva. 

Eles andam lado a lado sob o olhar de seguranças que escoltam o caminho. 

Tempo retratado Possivelmente dia 

Legenda President Kennedy attends a luncheon given in his honor at the Embassy of Brazil by 

President Joao Goulart on April 4, 1962. (White House Photo) 

Foto [07] JFK encontra-se com o embaixador brasileiro Roberto Oliveira Campos / JFK 

Meets With Brazilian Amb. Roberto Oliveira Campos 

Ano/ Local Casa Branca. 18 de outubro de 1961 

Tema Encontro entre o embaixador brasileiro e o presidente norte-americano 

Pessoas JFK, Roberto Oliveira Campos, fotógrafo, uma mulher e um homem não identificados 

Objetos Cadeira de balanço, sofá, centro, quadros 
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Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Embaixador e presidente se encontram na Casa Branca, conversam amistosamente. O 

visitante no sofá e o anfitrião se balança na cadeira. Detalhe para a grande quantidade de 

papéis sobre o centro e o fotógrafo que atrás deles fotografa algo que não aparece na 

foto. 

Tempo retratado Dia 

Legenda Oct 1961.President Kennedy meets with Ambassador of Brazil Roberto Olivera Campos 

at the White House on October 18, 1961. (White House Photo) 

Foto [08] JK e JFK na Casa Branca / JK and JFK at the White House 

Ano/ Local Casa Branca. 13 de dezembro de 1962 

Tema Encontro com ex-presidentes do Brasil e da Colômbia 

Pessoas JFK, Kubitschek e Lerras Cammargo 

Objetos Cadeiras, quadros, globo terrestre, cortinas 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

O presidente e os ex-presidentes riem enquanto conversam em pé. Kennedy ajeita o 

terno. Parece que estavam se preparando para fazer uma foto pousada. 

Tempo retratado Dia 

Legenda President John F. Kennedy meets on December 13,1962 with former President of Brazil 

Juscelino Kubitschek and former President of Columbia Lerras Cammargo.  

Photo: Abbie Rowe, White House/John F. Kennedy Library and Museum. 
Foto [09] JFK discute desenvolvimento do Nordeste brasileiro / JFK Discusses Development 

of Brazil's Northeast 

Ano/ Local Casa Branca, 14 de julho de 1961 

Tema Encontro oficial do presidente dos EUA com o superintendente da SUDENE 

Pessoas JFK, Celso Furtado 

Objetos Mesa, livros e quadros 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

O presidente e o superintendente conversa em pé com um quadro no fundo. Detalhe para 

a legenda da foto afirmar que Celso é diretor do governo britânico. 

Tempo retratado Não identificado 

Legenda Presidente John F. Kennedy encontra-se com Dr. Celso Furtado, diretor do governo 

britânico para o desenvolvimento do nordeste brasileiro em 14 de julho de 1961.  

(Foto: Casa Branca) 

---------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

President John F. Kennedy meets with Dr. Celso Furtado, Director of British 

Government for the development of Northeast Brazil, on July 14, 1961.  

(White House Photo) 
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Foto [10] Os Presidentes Vargas e Roosevelt / Presidents Vargas and Roosevelt 

Ano/ Local Não identificado. Possivelmente visita que Roosevelt fez ao Brasil em 1943 

Tema Encontro entre presidentes 

Pessoas Os dois presidentes e uma mesa de jantar sentados e rodeados de convidados 

Objetos Mesa, copos, charuto, telefone 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

No primeiro plano os presidentes sentados - Roosevelt já era cadeirante em 1943. Os 

demais convidados em pé, homens e mulheres com trajes de festa.   

Tempo retratado Não identificado 

Legenda Os presidentes Vargas e Roosevelt. 

---------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Presidents Vargas and Roosevelt 

Foto [11] Eleanor Roosevelt, general Gomes e o bispo de Natal, Dom Marcelino Dantas em 

Natal / Eleanor Roosevelt, General Gomes and Bishop of Natal in Natal, Brazil 

Ano/ Local Natal, possivelmente a vista de Roosevelt em 1943 

Tema Encontro da mulher do presidente norte-americano com lideranças religiosas e militares 

do Brasil 

Pessoas Eleonor Roosevelt, general Gomes, Dom marcelino 

Objetos Samambaia, cadeiras, livros 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Os três conversam sentados, o general e a mulher do presidente falam enquanto o bispo 

escuta.  

Tempo retratado Noite. 

Legenda Eleanor Roosevelt, general Gomes e o bispo de Natal, Dom Marcelino Dantas em Natal. 

---------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Eleanor Roosevelt, General Gomes and Bishop of Natal in Natal, Brazil 

Foto [12] Vice-presidente Joe Biden com líderes da América Latina no Chile / Vice President 

Biden with Latin American Leaders in Chile 

Ano/ Local Vina del Mar, Chile. 23 de março de 2009 

Tema Encontro da Cúpula de Governança Progressiva 

Pessoas Primeiro ministro britânico Browm, vice-presidente norte-americano Biden e diversos 

presidentes e primeiros ministros, incluindo Lula. 

Objetos Tapete vermelho 
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Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Praia e cidade de Vina del Mar ao fundo. Os presidentes, vices e primeiro-ministros 

estão participando de uma sessão de fotos. 

Tempo retratado Dia 

Legenda Vice-presidente Joe Biden com os representantes no Hotel Sheraton após a Cúpula da 

Governança Progressiva em Vina del Mar, Chile, no dia 28 de março de 2009. (Da 

esquerda para direita) Jens Stoltenberg, primeiro-ministro da Noruega, Luiz Inacio Lula 

da Silva, presidente do Brasil, Gordon Brown, primeiro-ministro britânico, Michelle 

Bachelet, presidente do Chile, Joe Biden, vice-presidente dos EUA, Christina Fernandez 

de Kirchner, presidente da Argentina, presidente do Governo espanhol, José Luis 

Rodriguez Zapatero e Tabare Vazquez, presidente do Uruguai. (Foto: Casa Branca) 

---------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Vice President Joe Biden stands with other attendees for a group photo on the balcony of 

the Sheraton after a round table meeting at the Progressive Governance conference in 

Vina del Mar, Chile, Saturday, March 28, 2009. The attendees are from left, Jens 

Stoltenberg, Prime Minister of Norway, Luis Inacio Lula da Silva, President of Brazil, 

Gordon Brown, Prime Minister of Britain, Michelle Bachelet, President of Chile, Joe 

Biden, Vice President of the United States, Christina Fernandez de Kirchner, President 

of Argentina, Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero, and Tabare 

Vazquez, President of Uruguay. (White House Photo) 

Foto [13] Reunião do G-20 em Londres / G-20 Leaders at 2009 London Summit 

Ano/ Local Londres, 1 de abril de 2009 

Tema Foto do encontro do G-20 

Pessoas Líderes do G-20 incluindo Obama, Lula, Sarkozy 

Objetos  

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Os líderes do G-20 posam para a foto oficial do encontro em Londres. Obama está no 

centro. Lula está no canto direito inferior da fotografia. 

Tempo retratado Não identificado 

Legenda U.S. President Barack Obama and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva pose 

with their counterparts from other countries at the G-20 Summit in London on April 1, 

2009. (White House Photo)  

---------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

O presidente dos EUA, Barack Obama, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva 

e representantes de outros países na reunião do G-20 em Londres, 1 de abril de 2009. 

(Foto: Casa Branca) 

www.embaixada-americana.org.br/?action=materia&id=770... 

www.america.gov/st/peacesec-english/2009/April/2009040116... 

www.embaixada-americana.org.br/?action=materia&id=771... 

www.america.gov/st/peacesec-english/2009/April/2009040215... 

www.whitehouse.gov/blog/09/04/01/Morning-in-London/ 
Foto [14] O presidente Obama com líderes da América Latina na Cúpula das Américas / 

http://www.embaixada-americana.org.br/?action=materia&id=7702&itemmenu
http://www.america.gov/st/peacesec-english/2009/April/20090401161751idybeekcm1.882571e-02.html&distid=ucs
http://www.embaixada-americana.org.br/?action=materia&id=7712&itemmenu
http://www.america.gov/st/peacesec-english/2009/April/20090402151644dmslahrellek0.8364832.html&distid=ucs
http://www.whitehouse.gov/blog/09/04/01/Morning-in-London/
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President Obama and Latin American Leaders at the Summit of the Americas 

Ano/ Local Porto da Espanha, Trinidade e Tobago. 18 de abril de 2009 

Tema 5º Encontro de líderes da América 

Pessoas Diversos presidentes do continente: Obama, Lula, Evo Morales, entre outros 

Objetos  

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Os presidentes estão juntos, uns conversam e outros se preparam para uma fotografia a 

ser feita de outro ângulo. No centro está Barack olhando para a câmera, Lula conversa 

com Evo e parte das pessoas que aparecem na fotografia olham para os que conversam. 

Tempo retratado Dia  

Legenda President Obama and Latin American leaders gather for their group photo at the 5th 

Summit of the Americas in Port of Spain, Trinidad and Tobago, on April 18, 2009. 

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva is visible in the foreground. (White House 

photo) 

www.whitehouse.gov/blog/09/04/18/To-Learn-from-History-No... 

www.embaixada-americana.org.br/ 
Foto [15] Presidentes Obama, Lula e Oscar Arias na Cúpula das Américas / Presidents 

Obama, Lula and Arias at the Summit of the Americas 

Ano/ Local Porto da Espanha, Trinidade e Tobago. 17 de abril de 2009 

Tema 5º Encontro de líderes da América 

Pessoas Barack Obama, Lula, Oscar Arias, Patriota 

Objetos Mesa, garrafas vazias, poltronas 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

O presidente americano aperta a mão do venezuelano sob o olhar de Lula, no centro da 

fotografia, e o ministro de Relações Exteriores brasileiro (Patriota) no canto esquerdo. 

Tempo retratado Não identificado 

Legenda Presidente Barack Obama, presidente Luiz Inacio Lula da Silva e o presidente da Costa 

Rica, Oscar Arias durante a Cúpula das Américas em Trindad e Tobago em 17 de april 

de 2009. (Foto: Casa Branca - Pete Souza) 

------------------------------------- 

President Barack Obama with Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (center) and 

Costa Rican President Oscar Arias (right) during a reception at the Summit of the 

Americas in Port of Spain, Trinidad on April 17, 2009. (Official White House Photo by 

Pete Souza) 

Foto [16] Presidentes Obama e Lula no salão Oval da Casa Branca / Presidents Obama and 

Lula meet in the Oval Office 

Ano/ Local Casa Branca. 14 de março de 2009 

http://www.whitehouse.gov/blog/09/04/18/To-Learn-from-History-Not-Be-Trapped-by-It/
http://www.embaixada-americana.org.br/
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Tema Visita oficial do presidente do Brasil aos Estados Unidos 

Pessoas Lula, Obama, pessoa não identificada, Patriota 

Objetos Cadeiras, lareira, mesa 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Os presidentes estão sentados, Lula fala para Obama que inclina a cabeça para escutar a 

tradução em tempo real feita por Patriota que estã sentado atrás dele 

Tempo retratado Não identificado 

Legenda Presidente Barack Obama encontra-se com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da 

Silva no salão Oval em 14 de março de 2009. (Foto: Casa Branca - Pete Souza) 

--------------------------------------------- 

President Barack Obama meets with President Luiz Inacio Lula da Silva of Brazil in the 

Oval Office on March 14, 2009. (Official White House Photo by Pete Souza) 

Foto [17] O ex-presidente Carter com o senador José Sarney em Brasília / Former President 

Carter with Senator Sarney in Brasília 

Ano/ Local Não identificado, provavelmente Brasil 

Tema Encontro de ex-presidentes do Brasil e EUA 

Pessoas José Sarney, Jimi Carter, tradutora, garçom 

Objetos Aparelho de jantar, copos, cadeira e mesa 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

O ex-presidente norte-americano fala e gesticula, Sarney olha para ele e escuta a 

tradutora. 

Tempo retratado Não identificado 

Legenda O ex-presidente Carter com o senador José Sarney em Brasília. (Foto: Embaixada dos 

EUA) 

--------------------------------------- 

Former President Carter with Senator Sarney during his visit to Brasília. (Photo: U.S. 

Embassy - Brasília) 

Foto [18] Crianças do projeto “Educar Dançando” assistem apresentação do grupo de dança 

Pilobolus / Children from “Educar Dançando” projeto watch Pilobulus in Brasília 

Ano/ Local Brasília, 29 de maio de 2009. 

Tema Apresentação de dança 

Pessoas Crianças, Adele Ruppe, Lisa Kubiske Maria Mazarello, pessoas não identificadas ao 

fundo 

Objetos Quadro na parede 
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Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Todos em pé posam para uma foto, algumas crianças do projeto Educar dançando, a 

professora deles e duas funcionárias da embaixada dos Estados Unidos. Esse é um dos 

camarotes da Sala Villa Lobos do Teatro Nacional. 

Tempo retratado Não identificado 

Legenda Encarregada de Negócios da Embaixada dos EUA, Lisa Kubiske, a Conselheira para 

Assuntos de Educação, Cultura e Imprensa da Embaixada dos EUA, Adele Ruppe, a 

professora da projeto "Educar Dançando" Maria Mazzarello e os integrantes do projeto 

durante a apresentação do grupo de dança dança contemporânea Pilobolus em Brasília. 

(Foto: Embaixada dos EUA - Brasília) 

------------------------------------------------------------ 

DCM Lisa Kubiske, Country Public Affairs Officer, Adele Ruppe, "Educar Dançando 

Project" teacher, Maria Mazzarello and the students of the project during the modern 

dance company Pilobolus' performance in Brasilia. (Photo: U.S. Embassy – Brasília) 

Foto [19] Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim e a Secretária de Estado, Hillary 

Clinton em Washington / Minister of Foreign Relations Celso Amorim and Secretary of 

State Hillary Clinton 

Ano/ Local Departamento de Estado, 25 de fevereiro de 2009 

Tema Encontro oficial diplomático 

Pessoas Celso Amorim e Hillary Clinton 

Objetos Bandeiras nacionais e paredes 

Atributo das pessoas/ 

Paisagem 

Ele posam ao lado das bandeiras em pé, estão conversando. 

Tempo retratado Não identificado 

Legenda US Secretary of State Hillary Clinton (R) and Celso Amorim, Minister of Foreign Relations of 

Brazil, speak to reporters before a meeting at the State Department in Washington, February 25, 

2009. (REUTERS/Jonathan Ernst 
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O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA: BREVE RELATO ENTRE 

SURGIMENTO, COMPETÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PARA SEU USO 
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RESUMO: O livro didático de História é peça chave e por isso fundamental aos olhos 

de todos que vêem na sua utilização a forma mais produtiva de oferecer ao aluno a 

essência máxima do que foi, é e será o mundo em que se está inserido. Sendo assim, 

esse artigo objetiva discutir o surgimento, distribuição e práticas pedagógicas 

referentes ao livro didático de História. Muito já foi dito sobre esse tema, mas torna-se 

imperativo considerar sua magnitude perante a educação. Com essa intenção, são 

analisados momentos decisivos da educação brasileira, a relação educativa constante e 

a utilização do livro pelos professores de História, agentes decisivos que colocaram 

esse material de apoio no pioneirismo da educação, desde os momentos mais 

significativos de sua existência. A categoria organização do trabalho didático é 

fundamental na análise, o material empírico é adquirido, principalmente, em fontes 

documentais e obras públicas que partem de um melhor aprimoramento do uso das 

fontes históricas, bem como das estratégias mais significativas e produtivas para com o 

repasse dos conhecimentos de História. 
 

Palavras - chave: Livro Didático de História, Educação Brasileira, Estratégias. 

 

Introdução 

Antes de adentrar mais especificamente na abordagem principal a que se refere 

este artigo, não poderia deixar de situar a quem interessar dele fazer uso ou analisar o 

quanto as vertentes transformadoras do tempo agem sobre os métodos de aprender 

História. Sendo assim seria justo fazer uma breve retrospectiva de como a educação 

chega a nós e de que forma ocorreram as tantas introduções de métodos inovadores. 

O objetivo desse artigo não se resume a mais uma indicação desses fatos, e sim á 

constatação de que no percurso dessa história se faz presente a conduta sistemática de 

órgãos que sejam essenciais não só a articulação do material didático, mas também a 

elaboração de meios por parte dos professores de História para que se faça significativo 

o ensino de História perante a “evolução educacional”. Essencialmente, esse artigo trata 
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 Licenciando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Bolsista do Programa 
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da execução e, linearmente, da reunião, daquilo que através dos professores nas salas de 

aula, tornam o ensino de História na contemporaneidade mais fácil de ser apresentado, 

às chamadas “táticas de ensino”. 

Sendo assim, a maior preocupação é discutir de que modo a História pode ser 

inserida no meio escolar, propondo novas alternativas pedagógicas que, por mais 

inovadoras que sejam não deixem de abordar o real significado dos temas trabalhados e 

anteriormente relatados pelos pesquisadores teóricos. Isso partindo da certeza de que 

essas táticas devem ser bem estruturadas, não vindo a oferecer um resultado final 

diferente do que se espera, ou seja, uma realidade confusa quando se espera a certeza. 

Um longo caminho para algo essencial 

Numa breve retrospectiva, de início apresenta–se o período da Ordem Jesuíta no 

Brasil, que via na sua forma de educar e cristianizar, a melhor saída para controlar 

aqueles que eram vistos como os rebeldes, mas que a partir dos métodos nunca vistos, 

seriam “domesticados”, a mando dos reis portugueses que viam aí uma ótima 

oportunidade para adentrarem mais no convívio dos nativos. Mesmo assim, isso já nos 

trouxe benefícios, pois consta desse período o surgimento dos primeiros colégios que se 

tem conhecimento, como é o caso do Colégio dos Meninos de Jesus na Bahia de Todos 

os Santos, Colégio de Piratininga em São Paulo e o do Morro do Castelo no Rio de 

Janeiro, todos referentes ao século XVl. O livro já existia, só que de forma muito rara, 

originário do século XV na Europa, onde pela falta da imprensa, os próprios estudantes 

universitários criavam os seus, que não passavam de cadernos de escritos, e aqui os 

livros trazidos pelos jesuítas não passavam de anotações que diziam respeito aos 

ensinamentos religiosos a serem seguidos e repassados.  Mais a frente, século XVll, 

surge o Período Pombalino
2
, que embasado por ideais absolutistas põe fim em dois 

séculos de uma forma educacional já estabilizada por parte dos padres jesuítas. 

Apresenta – se aí o que seria o nosso pensamento pedagógico atual, pois tinha início 

agora uma forma de ensino mais ditamente planejada, baseada em aulas régias e com a 

realização de concursos para a escolha dos professores apropriados para cada disciplina, 

diferente do estilo dos jesuítas, que ensinavam por meio de repetição e memorização 

dos assuntos dados. Ou seja, estava já aí surgindo o avanço moderno da educação. Os 
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 Período de grandes reformas na colônia brasileira que, sob o comando do Marquês de Pombal visavam 

à reformulação dos serviços públicos, inclusive a educação. 
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avanços que dizem respeito à educação estavam longe de parar por aí, dando um salto 

para o século XX, os anos da década de 20 surgem como os mais significativos no ramo 

das reformas educacionais. Vale atentar para o fato de que apenas nos anos 30 e 40 os 

livros de História aqui viriam a se estabelecer entre os estudantes, ainda que com um 

formato bem delimitado, ele já se fazia notar por algumas tímidas imagens, que traziam 

apenas informações básicas, não tinham o caráter informativo que tem hoje. Nesse 

período, importantes reformas e leis seriam implantadas com a intenção de formar um 

suposto “homem novo”, que no decorrer dos anos seguintes seria munido de uma 

educação bem mais elaborada do que a já vista até então. Era o início da fase das 

escolas técnicas, que de certo modo tendia criar um sentimento de brasilidade nos 

jovens ingressantes, que mais tarde serviriam aos ideais do Estado e prontamente 

fortaleceriam o corpo trabalhista da nação, tal como aconteceria também na ditadura 

militar, só que agora o ideal era formar jovens que fossem capazes de, mediante uma 

educação militarizada, seguir a lógica dos interesses econômicos. Quanto ao livro 

didático de História nesse momento, passava por uma séria reformulação, pois nem tudo 

que fosse exposto seria bom para os ideais governamentais da época, sendo assim, 

histórias foram modificadas, imagens retiradas e inúmeros títulos retirados das escolas e 

destruídos, geralmente queimados.  Com o fim da ditadura a educação brasileira 

chegaria a um novo momento, pois agora as ideologias fluíam com mais liberdade, o 

estudo que antes era oferecido de forma a excluir os menos favorecidos, agora de certo 

modo oferecia mais oportunidades, oportunidades essas que seriam refletidas na oferta 

de mais opções. Todos esses fatos apresentam, além da abordagem histórica mutante, o 

fato do livro didático de História estar sempre presente, fosse como instrumento de 

demonstração das mudanças em questão ou como objeto em constante mudança perante 

os avanços técnico-pedagógicos ofertados pelo rumo que a sociedade tende a tomar, e 

diante disso, é que surgem os órgãos e instituições que destacam – se na elaboração dos 

livros que necessitam ser reinventados e prontamente adaptados ao convívio 

educacional. 

Trabalhando a escolha e distribuição de forma contínua 

Como já citado, os livros eram uma aquisição rara e cara, isso só viria a se 

adaptar com a realidade a partir do momento em que a imprensa se torna algo comum. 

Com a imprensa, os livros didáticos tornaram – se os primeiros produtos feitos em série 

e, ao longo do tempo a concepção do livro como “fiel depositário das verdades 
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científicas universais” foi se solidificando (GATTI JÚNIOR, 2004) 
3
.  A partir desse 

momento uma série de eventos, bem como de processos de aperfeiçoamento persistem 

na melhoria da forma de elaboração e distribuição do livro que seria direcionado às 

escolas. Aliadas e provenientes do Ministério da Educação (MEC), várias instituições, 

comissões e sindicatos surgiram e elaboraram metas para a produção, controle e 

circulação do livro didático, dentre elas destacam – se o Instituto Nacional do Livro 

(INL), Comissão do Livro Técnico e Didático (COLTED), Agência Norte-Americana 

para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 
4
 e principalmente o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que apresenta – se até hoje como a diretriz 

fundamental na administração do livro, suas abordagens e técnicas pedagógicas. É bem 

verdade que muitos desses órgãos sofreram fortes críticas e foram substituídos quando 

não alcançaram o resultado desejado, No entanto, tantas modificações só tendem a 

demonstrar o interesse persistente em oferecer ao aluno uma educação que, no mínimo 

possa contribuir com um material digno e bem elaborado. No que diz respeito ao livro 

didático de História, o trabalho é ainda mais árduo, pois uma vez que a história está em 

constante curso, fica mais difícil de atualizar estas obras, uma vez que os livros 

didáticos devem ser substituídos apenas a cada três anos. Não que esse tempo seja 

relativamente longo demais, mas seria bem mais proveitosa a experiência de estar 

sempre trabalhando com materiais atualizados. Esse e outros problemas nada mais são 

do que um dos muitos problemas pelos quais o professor de história tende a enfrentar 

perante o avanço do tempo. E isso de certo modo tende a causar um desencanto que 

pode ou não ser refletido nos alunos de uma turma onde o professor sinta – se 

desmotivado ou despreparado para o trabalho a partir dos materiais que a ele são 

oferecidos. Encaixa – se perante esse fato o que explicita Durval Muniz.
5
 

O desencantamento da escola, o desinvestimento social na vida 

escolar, trazem para seu interior alunos e professores desmotivados, 

perdidos, sem objetivos claros, preocupados apenas com a chancela 

que esta oferece para investimentos futuros na vida, seus títulos e 

prebendas que passam sem o fim em si mesmo na vida escolar. 
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 Décio GATTI JÚNIOR, A escrita da história: Livro didático e ensino no Brasil, p.36. 

4
 Agência Norte- Americana para o Desenvolvimento Internacional. Juntamente com o Ministério da 

Educação (MEC), Originaram a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED) que tinha como 
função coordenar a produção e distribuição gratuita de livros. 
5
 Durval Muniz de ALBUQUERQUE JÚNIOR, Por um ensino que deforme: o docente na pós- modernidade, 

p.6. 
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Então diante de fatos como estes se vê permanentemente a necessidade de 

refletir sobre a tal da modernidade que nos cerca, pois que modernidade é essa que, nos 

oferece material didático de última geração, impressos e em formato digital e ainda 

assim não complementa aquilo que deveria ser essencial, ou seja, o interesse dos alunos 

sobre os assuntos a serem aprendidos?  E refletindo também sobre essas causas, 

(SCHMIDT, 2002) 
6
 afirma que: “Um grande conjunto de variáveis pode ser 

responsabilizado pelo relativo insucesso da renovação do ensino de História, 

destacando-se principalmente, o descaso a que vem sendo submetida à educação 

brasileira por parte das autoridades governamentais.” Então esse é apenas mais um dos 

obstáculos a serem vencidos, pois como podemos ver, o professor de História tende a 

ser muitas vezes um verdadeiro artista, guerreiro ou, mais ainda cientista na arte de 

ensinar, quando se vê obrigado a desenvolver métodos que sejam atrativos e ao mesmo 

tempo possam suprir a falta e, em certos casos excessos dos livros didáticos de História 

presentes nas escolas. Como demonstra claramente o (PNLD-HISTÓRIA 2007) 
7
 ao 

fazer a análise de uma obra que poderá ou não ser adotada pelas escolas públicas: 

O livro apresenta boas imagens, os mapas são completos e claros, as 

letras são preenchidas, facilitando a leitura, e os boxes relativos aos 

conceitos a serem apreendidos são bem destacados. Existem algumas 

imagens que não vêm acompanhadas de seus créditos. Sobre a 

organização dos textos, encontraram-se algumas páginas repletas de 

imagens com pouco texto, enquanto outras apresentam exatamente o 

contrário. 

Diante de tais fatos, certamente cabe ao professor inventar e adaptar 

cuidadosamente os meios demonstrativos em relação a esses livros na hora de fazer uso 

deles em sala, de modo a não deixar que se perca o conteúdo a ser demonstrado, por 

falta de criatividade diante das situações causadas pelas lacunas que se formam perante 

os dias letivos. 

Reinventar o aprendido é necessário 

O livro didático de História faz-se constantemente reforçador do significativo 

dever de ensinar, sendo assim, esse tem como primordial dever, diante das abordagens 
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 Maria Auxiliadora SCHMIDT, A formação do professor de História e o cotidiano da sala de aula, p. 55. 

7
 Guia do Livro Didático 2007, História. Programa Nacional do Livro Didático, p. 346. 
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historiográficas, demonstrar - se cada vez mais flexível ás constantes mudanças 

temporais ocorridas no ambiente de ensino. Certamente essa flexibilidade, aliada a um 

bom entendimento por parte dos alunos é que farão possível o surgimento de um maior 

entendimento sobre o imaginário social, as diferentes interações entre as categorias de 

classe e gênero que permeiam a História. De acordo com a lei 9.394/96, que estabelece 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 22, aponta o caminho a 

perseguir na educação básica: “(...) desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores”. Até aí tudo bem, mas, estaria essa formação 

comum sendo suficiente para a aquisição de um bom conhecimento? Pensando nisso é 

que hoje em dia nas salas de aula torna-se cada vez mais comum que o professor seja 

capaz de administrar novos métodos de ensino que compensem aquilo que se faz 

ausente nos referenciais a serem seguidos. Entre tantos métodos podemos analisar: O 

uso de imagens, o uso das analogias
8
 e o uso das tecnologias, que todos aliados fazem 

com que a dimensão da temporalidade, uma das categorias centrais do conhecimento 

histórico, possa estabelecer relações entre o que é continuidade e ruptura. E diante dessa 

diversidade de opções autores afirmam: 

Estamos mais habituados a alguns recursos clássicos no ensino dessa 

disciplina: livros didáticos e paradidáticos, aulas expositivas. Já 

introduzimos mais freqüentemente filmes e vídeos como complemento 

de nossas aulas. É claro que continuaremos a usar aqueles livros, bem 

como a ministrar aulas expositivas. Falta afirmar mais claramente a 

universalidade de materiais e linguagens nesse processo, que nunca 

prescindirá dos mais tradicionais como veículos e instrumentos de 

análise. (SILVA & FONSECA, 2007).
9
 

Nas palavras de (KARNAL 2007) 
10

, “... o professor precisa estar ciente de que, 

a partir do momento em que ele não lê mais, passa a morrer profissionalmente”.  E isso 

torna - se indispensável diante da necessidade de conhecer os novos meios de ensino e 
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 As analogias são utilizadas freqüentemente pelos professores como recurso facilitador na 

compreensão dos conteúdos escolares, uma vez que possibilitam mediações simbólicas e aprendizagem 
significativa. Assim, o uso das analogias é discutido de forma a contribuir para identificar os riscos e 
possibilitar a exploração do seu potencial como recurso didático. 
9
 Marcos SILVA & Selva Guimarães FONSECA, Ensinar História no século XXI: Em busca do tempo 

entendido, p. 86. 
10

 Leandro KARNAL, História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas, p. 131. 
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saber fazer uso deles, podendo assim exigir e aguardar um retorno lógico diante dos 

obstáculos.   Um dos mais significativos meios para se aprimorar o ensino de História 

perante o livro didático é o uso das imagens que servem de grande auxílio na 

complementação do discurso. Ideológico. Atualmente os livros de História trazem um 

grande número de ilustrações que de certo modo complementam aquilo que se quer que 

o aluno aprenda diferente do início do uso do livro didático, que como já foi explicitado 

aqui, trazia algumas poucas e raras ilustrações que concorriam com uma seqüência bem 

extensa de textos que deixava o assunto cada vez mais desinteressante e cansativo.  Isso 

sem dúvida alguma traz benefícios aos alunos, uma vez que tornam as páginas mais 

atrativas, despertando a curiosidade dos alunos que por sua vez terão uma melhor 

fixação sobre os assuntos. Ao analisar determinados segmentos sociais como povos 

indígenas, população negra e ainda tudo que se refira ao estudo das artes, sem dúvida 

esse recurso é essencial, porém certo cuidado deve haver para que esse uso não venha a 

tomar um “rumo inverso”, fazendo com que o aluno ao invés de analisar uma imagem 

historicamente, não acabe por cometer estagnações e usar de pré-conceitos errados, 

dando um devido valor aos personagens através das imagens apresentadas.  

É muito comum que nos livros de História as figuras sobre índios apresentem 

sempre sua forma de moradia, suas vestimentas e mais ainda, que tragam eles em cenas 

de lutas. É aí que entra a importância do professor dialogar sobre os textos que ladeiam 

essas imagens, pois certamente a falta de uma explicação mais aprofundada sobre estas 

fará prontamente que o aluno entenda que independente das tribos e localização todos 

tem o mesmo tipo de morada, vestem-se da mesma forma e mais ainda, são um povo 

agressivo e amedrontador. 

No que diz respeito à população negra, que tanto contribuiu para o avanço 

cultural e econômico do Brasil, uma vez que falte a legitimação desses fatos, o negro 

será sempre um povo sofredor, portador de modos obscuros, e que por tanto sempre 

estiveram e estará a margem. Não sendo isso verdade, pois já no século XVII grandes 

reinados foram liderados por reis e rainhas negras. Na área do ensino das artes, que se 

faz complementar ao estudo de História, não seria tão simples a abordagem de 

determinados estilemas
11

 sem que houvesse uma representação visual, no entanto, 

alguns livros de História que chegam às escolas muitas vezes acabam trazendo essas 
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 Nomenclatura dada aos detalhes de uma obra, que a partir de sua observação pode torna-se possível 

a identificação da obra de determinado autor ou artista. 
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imagens de uma forma não tão satisfatória, pois trazem imagens distorcidas, em ângulos 

que fazem com que se perca muito do conteúdo visual, e ainda por cima podem trazer 

informações insuficientes ou simplesmente nem uma. Aí se faz notar mais uma vez a 

presença do PNLD, que expõe esses fatos no seu Guia do Livro Didático, cabendo ao 

professor, juntamente com a administração escolar, escolher ou não esse material. 

Outro recurso muito utilizado entre os professores de História são as analogias, 

pois elas possibilitam mediações simbólicas e aprendizagens significativas, uma vez que 

superam o estranhamento dos alunos diante do desconhecido. Funciona como uma 

ponte entre o científico e o senso comum. No entanto, o uso de tais analogias é muito 

criticado por trazer riscos para a compreensão dos conceitos. É muito comum que ao 

fazer uso das analogias o professor diante do assunto exposto no livro faça comparações 

com situações do presente facilitando a compreensão do aluno, e é neste momento que 

se deve estar alerta para algumas desvantagens no seu uso. Entre a analogia e o objeto-

alvo nunca vai existir uma equivalência perfeita, e justamente essas diferenças, uma vez 

que mal compreendidas poderão gerar enganos, confundindo e levando o aluno a 

transferir esse erro para seu entendimento na hora de repassar. Por exemplo, ao fazer 

uma explicação sobre duas guerras, o professor não pode unicamente referir-se a estas 

como causadoras de mortes, disputas e discórdias, pois sendo assim, o aluno apenas 

saberá identificá-las como ações bélicas, esquecendo-se totalmente de suas 

temporalidades e reais motivos que levaram às suas execuções. A temporalidade deve 

ser trabalha de forma que possa haver um raciocínio histórico articulado, expondo a 

concepção de relações, mudanças de época e uma série de fatos relevantes ao 

aprendizado do aluno. 

E por último, mas não menos importante no que diz respeito às formas 

complementares de ensino através do livro didático de história, não poderia deixar de 

explicitar os meios tecnológicos. Nos últimos tempos com o avanço da modernidade, o 

professor tem a opção de trabalhar, ou não as “novas” linguagens que visam resolver os 

problemas didático-pedagógicos lançados ao seu curso. E muitas são as opções 

apresentadas. Constantemente e cada vez mais, tanto a televisão brasileira quanto a 

estrangeira produz uma série de filmes, documentários e novelas que se encaixam 

perfeitamente nos vários assuntos os quais o professor deve abordar, e passado o tempo 

em que a exibição de tais programas ou eram imediatos ou gravados, agora conta-se 

com o apoio de recursos cada vez mais práticos e rápidos. Diante do avanço 

significativo das mídias, hoje a internet apresenta-se como item primordial ao repasse 
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do aprendizado, cada vez mais e de forma mais rápida os assuntos de teor pedagógico 

estão disponíveis e em uma velocidade impressionante, o que beneficia de forma ampla 

o estudo de História no Brasil e no mundo. Mas não se deve esquecer que da mesma 

forma que esses meios nos trazem a agilidade e maior exposição de conteúdos, ao 

mesmo tempo deve-se atentar para o fato de que pode haver a desvalorização dos 

conteúdos que levaram tanto tempo para serem acumulados socialmente. Não que se 

deva seguir uma metodologia tradicional, pois os novos métodos estão aí para serem 

usados e servirem de apoio nas instituições educadoras, mas o professor deve munir-se 

de cautela ao selecionar um material que pretenda fazer uso em suas aulas, uma vez que, 

diante da diversidade de conteúdos encontrados prontos para serem utilizados, irá 

deparar-se com uma quantidade infinita de generalizações, nomenclaturas e métodos 

que não condizem com a realidade dos discentes, podendo estes virem a causar 

impressões ou ideologias não necessárias ao planejado, ou pior, distorcer todo um 

conteúdo que tenha consumido um longo tempo para ser trabalhado e fixado pelos 

alunos. A verdade é que por mais práticos e necessários que esses meios de ensino 

inovadores se apresentem, sempre devem ser trabalhados com certa maestria, não 

deixando espaço para que aquilo que poça ser um auxílio pedagógico constante venha a 

se tornar um vilão. Diante desse fato, o professor ao fazer uso do livro didático de 

História não deve esquecer-se de que, por mais que as inovações se façam presentes, as 

mudanças históricas continuarão sempre dependendo do homem. 

Conclusão 

É com essa reflexão que, acompanhando as mudanças, vemos como o livro 

didático de História atualmente torna-se cada vez mais detalhado no ato da elaboração. 

Ao tomarmos como exemplo as novas metodologias que se aplicam ao seu uso vemos 

que trabalhar a História clássica torna-se mais plausível pelo fato de se conseguir 

manter um discurso retilíneo com as tendências da historiografia atual. 

A significância do livro didático reside na clareza perante os conteúdos 

históricos apontados nas propostas curriculares, onde os autores e editoras enfrentam 

sempre o desafio de criar métodos e respeitar normas que venham sempre a ser aceitas 

no ambiente de ensino. Uma vez que, essa elaboração didática junto ao dinamismo do 

professor de História é que vai fazer com que haja a concretização dos conteúdos. Não 

cabe ao livro didático apenas acompanhar os avanços técnico-sociais, fazendo com que 

o professor lance ao aluno uma série de fatos onde muitas vezes os conceitos não serão 
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de todo absolvidos. E mais difícil ainda torna-se essa tarefa quando o profissional 

depara-se com materiais onde muitas vezes se faz notar a incompatibilidade com os 

assuntos oferecidos. 

Como já foi ressaltado, é nesse momento que se deve estar presente a 

intervenção de órgãos como o PNLD e a flexibilidade do professor, que mesmo que 

tenha tido uma formação polida, deve sempre estar se atualizando na tentativa de 

oferecer meios para sanar qualquer dificuldade que possa surgir nesse percurso. É bem 

verdade que, esse profissional deve cada vez mais estar ciente dessas dificuldades e 

atento para que não venha a apresentar conceitos equivocados em relação ao processo 

historiográfico. 

Os livros didáticos de História devem ser vistos como instrumentos 

fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, e não mais como meras mercadorias 

que tendem a relatar o passado e seus desdobramentos contemporâneos. O livro 

didático, uma vez que elaborado de forma responsável, aliado ao bom aproveitamento 

de seu usuário, tende a ser cada vez mais um instrumento fundamental diante da 

elaboração daquele que tende a ser um ambiente produtor de saberes cotidianamente 

dinâmicos. 
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O presente artigo trata-se de uma pesquisa em fase inicial desenvolvida no 

projeto de pesquisa e extensão do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena – 

NEAB-Í, que tem como objetivo analisar historiograficamente as ultimas décadas da 

escravidão na província da Paraíba e as primeiras décadas do pós abolição, buscando 

perceber como foram realizadas o processo de abolição, as negociações entre senhores e 

escravos, as cartas de alforrias, as resistências cotidianas e as fugas para os quilombos 

espalhados pela região paraibana.  

Ainda sim, nosso grande desafio, constitui-se em desvendar os vários e 

diferentes itinerários de homes e mulheres de cor que após a abolição tiveram que 

refazer suas vidas, construir e reconstruir laços de sociabilidades, solidariedades e 

afetividades, seja no espaço rural ou no urbano. Partindo de uma breve revisão 

historiográfica sobre a escravidão na Paraíba, percebemos que vários trabalhos sempre 

discutem as relações entre senhores e escravos pautadas pela violência, pelo trabalho 

compulsório no meio rural e urbano, as resistências micro realizadas no cotidiano pelos 

negros, sua religiosidade representadas pelas irmandades de cor, assim como pequenos 

focos abolicionistas em defesa do fim da escravidão, realizadas pelas emancipadoras.  

Porém, existe uma lacuna historiográfica no que tange o pós-abolição que é 

preciso preenchê-la, pois acreditamos que estes homens e mulheres de cor buscaram 

refazer suas vidas, muitas vezes migrando para os centros urbanos para trabalharem em 

diversos ofícios, vivendo sobre si ou mesmo de pequenos delitos. Estas questões serão 

levantadas neste trabalho, cuja intenção é repensar a dinâmica dos libertos pós-abolição, 

suas dificuldades de inserção social, mas, também suas astucias de sobrevivências no 

cotidiano da sociedade paraibana nas primeiras décadas do século XX.  
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Esta lacuna historiográfica sobre o pós-emancipação não é um privilégio 

somente da Paraíba, mas, sim de outros estados do Brasil que também estudam e 

pesquisam sobre escravidão e principalmente o pós-abolição. Segundo Hebe Matos, 

A falta de fontes são inúmeras e ainda insuficientemente exploradas  

relativas à escravidão no Brasil, tendo em vista o estatuto jurídico 

específico que recaía sobre os escravos e que os transformava numa 

categoria classificatória necessária em quase quaisquer tipos de fontes 

primárias do período. Quando se trata do período pós-emancipação, 

entretanto, tem-se apenas (e mesmo assim precariamente) as 

designações de cor como via de acesso aos ex-cativos. (MATTOS & 

RIOS, 2004, p. 176) 

Sabemos que a lei Áurea foi uma concessão feita aos escravos, tido como um ato 

de benevolência, porem existe estudos que dialogam  a respeito  desse “afeto” para com 

os escravizados , como a questão do capitalismo, onde o Brasil necessitava se encaixa 

nesse quadro, porem outros países  desenvolvidos já  havia se adequado a esse modelo. 

O fato é que a abolição foi para os negros um processo determinante e marcante não só 

pelo fato do fim do cativeiro mais seria sobre tudo o direito de cidadania, onde 

poderiam escolher o local onde trabalhar, andar pelas ruas sem pedir permissão a outra 

pessoa, de cultuar seus deuses africanos, e  sim a verdadeira inserção no mundo livre. 

A contestação efusiva da população, explica Nabuco, era a manifestação 

incontestável de que o ato prestes a ser aprovado era planejado por toda nação. A ideia 

de que a abolição representava a vontade geral do “povo brasileiro”, como dizia 

Joaquim Nabuco, estava presente desde a fala do trono com que a princesa imperial 

regente, em nome do imperador, abriu a 3° sessão da 20° legislação da Assembleia-

Geral, em 3 de maio de 1888. (MENDONÇA, 2007,p.16) 

As vésperas da abolição já havia festejo e muita euforia, a tão sonhada liberdade 

já lhe batiam as portas, os castigos que atormentavam suas mentes não impediu que 

negros e negras enchessem as ruas de salvador e gloriassem a liberdade que lhes eram 

impostas, festejaram  ao som de sambas , fogos e missas  oferecidas em agradecimento 

na Igreja do Bom Fim marcaram o manifesto popular, onde logo chamou a atenção dos 

expectadores entre eles lideres parlamentares que temiam conseqüências, porém quem 

estava a caminhar seria justamente as vitimas do controle escravista. Os ex-senhores 

assistiam imóveis e preocupados, imaginando o que seria das lavouras a partir daquele 

momento. E foi nesse clima de expectativas e grande regozijo que 13 de Maio de 1888 
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foi marcado, os negros sabia o significado  daquele momento e o quanto era importante 

as suas comemorações. 

Os dias seguintes foram tomados de transformações, os ex-senhores de escravos 

ficaram desesperados ao se depararem com  a rejeição dos cativos a labutar sem 

remuneração, em alguns casos os terrenos vazios, as risadas irônicas e as prosas de 

liberdade, para os ex-escravos trabalhar nos canaviais seria a continuação do cativeiro, 

porém existia ainda aqueles que resolveram permanecer nas terras com condições 

exigidas, como o direito a um pedaço de terra para que pudessem cultivar seus 

alimentos, salários em troca de seu trabalho e a liberdade. Alguns senhores anteciparam 

a liberdade de seus escravos temendo que eles fugissem.  

Porem após a abolição muitos resolveram se deslocar para as cidades vinhas 

alguns em busca de parentes outros em busca de emprego, ou de uma vida liberta longe 

da autoridade tentando se distanciar das memórias que o cenário das propriedades lhes 

traziam. A decisão de migrar para outras localidades poderia estar relacionado à 

esperança de alargar possibilidades de sobrevivência fora dos antigos engenhos, ou de 

distanciar-se da autoridade dos antigos senhores. Nos dias imediatos á abolição, houve 

intensa movimentação de homens e mulheres egressos da escravidão, dos engenhos para 

as cidades ou dos engenhos para outras freguesias rurais.” (FRAGA FILHO, 2006, 

p.312) 

Os senhores de Vila Viçosa, interior da Bahia, relatam que as cidades estavam 

entulhadas de negros onde estes vadiavam ao samba a prostituição e a embriaguez e 

ainda falavam que os negros não estavam prontos para a liberdade, na verdade o medo 

dos abalos econômicos e da desorganização do trabalho pela falta da mão de obra 

escravista lhes puseram esse pensamento, falasse em senhores que enlouqueceram e 

outros que cometeram suicídio ao ver suas propriedades vazias. Nota-se que os dias que 

seguiram após o 13 de maio representou muito, porém os costumes e etiquetas e a 

relação de obediência fugiam dos padrões, mulheres foram postas a cozinha, crianças 

ficaram sem a amamentação, quebrava-se aqui as regras hierárquicas. Havia uma 

questão política e ideológica, os senhores impunham aos governos o quanto a vida deles 

tinha mudado, sendo abalada por conta da abolição, visavam extrair do governo 

créditos, empréstimos e juros baixos  e ainda um auxílio financeiro na modernização 

dos engenhos. 

A mobilidade dos ex-escravos se dava em varias direções alguns se 

direcionavam a usinas, outros a engenhos, freguesias rurais e a própria cidade como já 
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havia citado, muitos negros se empregavam só quando havia colheita, como no caso do 

corte da cana de açúcar, exista também o trabalho em lavouras de mandiocas e fumo, 

nota-se que os ex-escravos residiam nas cidades e trabalhavam no canavial, sendo assim 

muitos levaram para a vida urbana o que tinham aprendido nos engenhos, como o caso 

dos pedreiros, eles souberam associar a vida e o aprendizado rural as necessidades 

urbanas, ou seja eles estavam bem preparados para a vida na cidade. Outros já tiveram 

que aprender novos ofícios como o de charuteiro, a profissão de domesticas, costureiras, 

engomadeiras, forneiros, marítimo entre outras profissões o qual os negros se 

dispuseram a aprender para manter sua sobrevivência. 

Houve também um movimento para o litoral relacionado as atividades do cultivo 

do cacau, a presença de salários melhores, levando a migração de trabalhadores rurais 

de outras regiões para a lavoura daquele produto, não esquecendo que houve também 

um movimento em direção a África , o que também explica as comunidades existentes 

nas extremidades dos mangues  na Baia de todos os Santos. Podemos fazer uma ótica  a 

respeito dos serviços de engomadeira, cuidar de crianças, costurar e obvio a ama de 

leite, eram atribuídas as mulheres, já os serviços de copa e cozinha, eram atribuídos a 

homens e mulheres, os serviços externos a casa como jardineiro, roça e animais se dava 

aos homens, porem o serviço domestico era ocupado maciçamente por pessoas negras. 

Notasse que parte dos migrantes de engenhos para Salvador se ingressaram em 

profissões urbanas ou autônomos, logo o governo tratou de policiar e fiscalizar os que 

mercadejavam nas cidades. Porém nem tudo era paz, em alguns momentos o passado de 

escravidão era lembrado por algum desafeto, provocando conflitos. 

“Em 20 de fevereiro de 1892, depois de entrarem em varias casas de 

conhecidos para sambar, rapazes e moças residentes em Cachoeira, 

alguns deles com profissão de ganhador, entraram na casa de Manuel 

Nicolau Delfino [...] depois que o grupo saiu, Nicolau e a amásia 

deram por falta de objetos de uso domésticos e resolveram reavê-

los.[...] Nicolau dirigiu-se a Fujão, conhecido por “Crioulo”, e ao 

ganhador Aprígio, pedindo a devolução dos objetos.Houve 

desentendimento e o grupo partiu para Nicolau aos gritos de “Mata o 

negro”. (FRAGA FILHO,2006,p.338). 

É fato que o passado dos negros sempre vinham a tona porém cada um queria 

impor sua importância social, como o caso da citação acima, o termo negro não 

significava só uma condição racial mais também a posição do escrevo na época. 
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Fazendo uma breve analise historiográfica sobre o pós-abolição no Brasil, 

percebemos que, mesmo com o fim oficial da escravidão, a cor continua sendo uma 

marca indelével carregada por milhares de homens e mulheres, fossem “libertos do 13 

de maio” o não. A grande migração de famílias negras em direção aos centros urbanos 

no alvorecer do século XX reforçou a associação da criminalidade  a raça  e a origem 

social. Numa guinada ideológica, crimes diversos eram atribuídos a uma suposta 

natureza da população negra e á sua herança da escravidão, ou seja fruto de cidadãos 

incompletos numa nova ordem burguesa, capitalistas e urbanos. 

Esses momentos que viam os negros como supostamente inclinados ao crime, no 

entanto, silenciava sobre as péssimas condições de vida na cidades, marcada pelos 

problemas de saneamentos e epidemias, pela falta de escolas e pelas politicas publicas 

discriminatórias de uma elite politica que desenhava uma nação que deveria apagar seu 

passado escravista e  a memoria dos descendentes do cativeiro. Eliminava-se o escravo, 

mas inventava-se o negro/preto como uma marca social negativa. Libertava-se o 

trabalhador e instituía-se legalmente a ideia de “vadiagem” para controla-lo. 

No entanto é importante ressaltar que existia uma política de exclusão social, 

para o negro um conceito de raça o que significa o desejo de manter o controle e uma 

classificação racial impondo assim antiga relações hierárquicas, as autoridades baianas 

implantaram leis municipais relacionados ao disciplinamento e controle dos 

trabalhadores, onde se deu  através das matriculas e da política de higienização das ruas, 

porém os libertos a todo custo reagiram contra essas políticas, na tentativa de formular 

alternativas para sua sobrevivência muitas vezes os negros se chocavam com os ex-

senhores causando em muitos momentos conflitos. 

È fato que quando se trata de uma analise historiográfica mais apurada dos fatos 

que envolveram o pós-abolição, como assim também o desejo de um potencial 

explicativo que possa preencher essas lacunas surge assim o desafio de encontrar fontes 

que auxiliem essa pesquisa, desafios esses já mencionados por outros escritores como 

Ariane Menezes entre outros  que tratam do assunto. A imagem do negro que sai das 

senzalas e se encaixa a uma imagem de marginalização é o que preenche as paginas de 

alguns livros e relatos encontrados em arquivos, porém o nosso desejo não é de expor 

essa imagem, mas sim através da historia mal vista, extrair o itinerário desses negros e 

fazer assim sua construção no que se diz respeito ao seu encaixe social. 
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“sustento que os recursos materiais e simbólicos das comunidades, 

formados durante a escravidão, foram fundamentais para a concepção 

de estratégias de sobrevivência após o fim do cativeiro, sobretudo 

quando os ex-escravos buscaram alargar alternativas de vida dentro e 

fora dos antigos engenhos” (FRAGA FILHO, 2006,p. 25-26). 

Porem o negro foi excluído do contesto social por meio do processo da abolição, 

o ato do desenvolvimento econômico junto a uma competição desenvolvimentista, 

afetou o negro de forma radical, porem os meios de encaixe de uma nova racionalização 

fez com que se formassem novas grupos raciais, deixando o negro cada vez mais fora 

do padrão social. O braço europeu se fazia presente e o negro assim foi removido da 

historia sendo desvalorizado e marginalizado. 

Dessa forma os negros foram sedo encaixados aos setores subalternos, enquanto 

os europeus encontraram todo acolhimento e apoio social, os negros encontraram 

dificuldades uma realidade dolorosa onde toda tentativa de  envolvimento social lhe 

apresentava dificuldades de interação e adaptação. 

Enquanto isso na Província da Paraíba ... 

De acordo com o censo populacional de 1872
3
, a Paraíba tinha aproximadamente 

22.000 mil escravos distribuídos por toda a Província, um numero baixo se comparado 

ao ano de 1852 quando a população escrava era de 28.500 cativos. Esta queda esta 

diretamente ligada ao fim do trafico de Escravos em 1850 com a conhecida Lei Eusébio 

de Queiroz. Esta queda afetou não só a Paraíba, mais todo o Brasil. Outro fator foi a 

crise da economia açucareira, levando muitos senhores de terras e donos de escravos a 

venderem seus cativos para a região sudeste, que neste momento esta com a economia 

cafeeira em grande ascensão. 

Na Paraíba, porém, em meio às crises econômicas que se abatia sobre a 

província, crescia o numero de fugas e momentos de resistências escrava. No Brasil, por 

volta dos anos 50 do século XIX surgia o movimento abolicionista que vai ganhando 

força e adeptos, inclusive com muitos simpatizantes a causa abolicionista que vão levar 

ao parlamento a discussão sobre o fim da escravidão no Brasil. Na Província da Paraíba, 
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Pessoa – Ed. UFPB, 2009. P. 46 
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os ventos de liberdade vão entrar na ordem do dia, um pouco incipiente, mais 

demonstrando insatisfação quanto ao regime escravista.  

Porém, o movimento abolicionista só se desdobraria na Paraíba, pouco antes da 

Lei Áurea. Em 1880, a elite paraibana foi contagiada com o movimento do Ceará que 

em 1884 concebeu liberdade a todos seus escravos. O jornal “O Norte”, que circulava 

nessa época, pregava o abolicionismo total, numa propaganda que impressionou a 

opinião pública e gerou preocupações aos donos de escravos, pois mesmo muitos 

escravos não sabendo ler ou escrever, as informações circulavam e com ela o desejo de 

liberdade. Em 1882, com a passagem de José do Patrocínio, um ferrenho defensor da 

causa abolicionista, pela Província, fundou-se “A Emancipadora Paraibana”, sob a 

presidência do padre João do Rego Moura. Esse movimento através do seu jornal o 

“Emancipador”, que defendia a causa dos escravos, conseguiu diversas alforrias. Em 

1886, a causa da libertação dos escravos já tomara maior amplitude e com alguns 

núcleos de emancipadores, sendo os mais combativos os de Areia e Mamanguape. 

A "Emancipadora Areiense", como os outros abolicionistas da década de 1880, 

adotou medidas radicais para apressar a extinção da escravidão. Seus agentes agiram 

diretamente nas senzalas, estimulando fugas de cativos. Mas, o detalhe que nos chama 

atenção é o uso de jornais para denunciar os maus tratos da escravidão e incentivar os 

senhores a alforriarem seus escravos. Os abolicionistas desenvolveram a propaganda 

pelas colunas do Areiense, jornal que começou a circular em 1887 e que aderira ao 

movimento. Contudo, para melhor ativar a campanha, Manuel da Silva fundou outro 

jornal Verdade, em março de 1888, dois meses antes da Lei Áurea o qual, além de 

desenvolver a propaganda abolicionista, tentou pressionar os proprietários de escravos a 

libertar seus cativos, divulgando os nomes dos senhores que ainda os possuíam. 

Em 3 de maio de 1888, antecedendo a Princesa Isabel, a cidade de Areia 

localizada no brejo paraibano aboliu seu ultimo escravo, pondo fim a escravidão na 

Paraíba. Depois de abolida a escravidão, os ex-escravos passam agora a enfrentar outros 

problemas, entre eles, a falta de inclusão social, acesso a educação e o desemprego, ou 

para milhares sobrevivendo sobre si, ou seja, as suas próprias custas nas lidas diárias 

como engraxates, oleiro, carroceiro, cavouqueiro (trabalhador das pedreiras), batedor de 

facas, sapateiro, ferreiro, balaieiro, rendeiro, tropeiro, aguadeiro (vendedor de água), 

vendedor de leite e capim para alimentação de animais de transporte, empregado 

doméstico, catadores de papel, as negras como engomadeiras, lavandeiras, domesticas, 

quituteiras etc. 
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Sobre a Paraíba, vejamos o que nos informa Ariane Norma de Menezes Sá; 

“Como na maior parte das províncias brasileiras, na Paraíba os 

proprietários utilizaram seus escravos até a abolição da escravidão em 

13 de maio de 1888. Nos Vários setores da economia detecta-se a 

presença do escravo. Nas atividades açucareiras e de criatório, com 

maior intensidade, e, em menor grau, na algodoeira. As atividades 

domésticas eram muito importantes no sertão. De acordo com a 

cultura da região, todo e qualquer  trabalho físico deveria ser 

atribuição de escravos. Cozinheiras, costureiras e fiandeiras eram 

fundamentais na manutenção da família do grande proprietário.” 

(MENEZES SÁ, 2009, p.39-41). 

As passagens acima, nos ajuda a pensar a situação do cativo na Paraíba antes e 

depois da abolição, pois acreditamos que muitos negros mesmo depois da abolição 

continuaram vivendo nas propriedades de seus antigos senhores e trabalhando nas 

lavouras algodoeiras, na pecuária e em outras atividades rurais. 

Porém, os desafios destes libertos eram grandes, as duvidas em deixar ou não as 

terras de seus senhores também lhes causava intranquilidade, pois, agora de posse da 

liberdade, outros desafios os esperavam e as perspectivas de inserção social eram 

mínimas, pois mesmo livres, ainda carregavam o estigma de ex-escravos e a própria 

sociedade branca e elitista, carregavam consigo o preconceito e o racismo declarado. 

Sair do espaço rural e migrar para as cidades foi para muitos uma decisão estratégica a 

ser tomada pelos últimos cativos após a abolição.  

O exercício da recém adquirida liberdade de movimentação teria que levar em 

conta as possibilidades de conseguir condições de sobrevivência que permitissem 

realizar outros aspectos tão ou mais importantes da visão de liberdade dos últimos 

cativos, como as possibilidades de vida em família, mo radia e produção doméstica, de 

maior controle sobre o tempo e ritmos de trabalho e, de modo geral, sobre as condições 

dos contratos a serem obtidos (de parceria, empreitada ou trabalho a jornada) tendo em 

vista as dificuldades então colocadas para o acesso direto ao uso da terra. 

Em 1956 Cristino Pimentel escreveu um breve relato de um negro conhecido 

como Zé 1, que vivia em Campina Grande e que morrerá em agosto de 1948 e tinha 

como oficio o de carroceiro e que provavelmente era um ex-escravo. Vejamos o que nos 

diz Pimentel sobre o tal Zé 14. 



 

  893 

 

Duro ofício o de carroceiro, pouco mais suave do que o de 

cavouqueiro, que, dia e noite, trabalha na pedreira por um salário que 

não paga as marcas que a fragmentação das pedras lhe deixa. Zé 14 foi 

um pária que o dever da luta pela subsistência colou à vida, que a 

mesa redonda das humanas contingências resolveu que passasse pela 

ribalta do mundo sem deixar vestígios. Desventurado Zé 14! O 

carroceiro Zé 14, no mundo dos vivos, foi viajante de terceira classe 

no trem da vida. Seu comboio parou na hora em que tentava esquecer 

as dores do viver, que eram a sua miséria e o seu desamparo. 

Divertindo-se na dança e na bebida, foi surpreendido pelo maquinista 

fatal, que o levou para o festim escuro dos vermes. Morreu miserável 

e não deixou nada no mundo (...) (PIMENTEL, 2011, P. 95-97) 

A passagem acima nos leva a refletir sobre as condições a que muitos ex-

escravos viveram na Paraíba, ou seja, abandonados a própria sorte e desempenhando 

ofícios humilhantes e entregues a bebedeira e ao desamparo. Percebemos ainda,  nesta 

passagem do cronista Pimentel que muitas funções que eram exercidas pelos ex-

escravizados e seus descendentes, era resultante da luta cotidiana na tentativa de 

garantir moradia e sobrevivência.  

Na Paraíba, especialmente em Campina Grande nas primeiras décadas do século 

XX, o cronista Cristino Pimentel faz outro importante relato sobre a vida de um ex-

escravo que para sobreviver tivera que catar papéis nas ruas e morreu totalmente 

abandonado pelos poderes públicos. O nome do negro era Manoel Maria, vamos à 

narrativa de Pimentel sobre nosso ilustre ex-escravo. 

Manoel Maria foi um capoeirista valente. No samba e na rua 

respeitado... Chegou em Campina como tombador e lotador de fardos 

de algodão, trazido pelo cel. Zumba Monteiro, para quem trabalhou 

muitos anos a fio. Era natural de Timbaúba dos Mocós... O negro 

Manoel Maria sofreu na velhice o quanto ou mais gosou na mocidade. 

Decrépito, suportou à força o peso dos seus oitenta anos. O destino, 

ainda brincando com ele, fê-lo apanhar pepéis sujos na rua, para viver. 

Quando era negro forte, marcou uma época no carnaval com o seu 

“Crube Decente de Cambimbas”, como se expressava na sua 

linguagem de analfebéto. Manoel Maria, coitado, amargou a vida 

muitos anos. Nos seus dias penosos de desespero, com a necessidade a 

lhe chicotear o lombo cansado, sentenciava para quem lhe ouvia: 

_Todo nêgo é caruave a desgraça... _. Trabalhou tanto, lutou tanto e o 

destino ingrato, através da má vontade dos patrões que lhe exploraram 
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a condição de preto, sustigava-o, castigava-o, como a sêca castiga o 

povo do Nordeste, que vive e resiste de teimoso que é... (PIMENTEL 

2011, pp. 137-139). 

Esta segunda passagem mostra ainda mais a situação de penúria e exclusão em 

que provavelmente tenha ficado dezenas de ex-escravos na Paraíba. Mesmo após a 

abolição, o negro Manoel Maria ainda continuou sendo explorado na sua força de 

trabalho na economia algodoeira e quando de sua velhice e sem forças para ensacar os 

fardos de algodão é dispensado do trabalho sem receber nada pelo seu serviço prestado 

e ver-se obrigado a catar papéis nas ruas para sobreviver, uma situação humilhante para 

quem trabalhou tanto e nada recebeu, a não ser o descaso da sociedade e dos poderes 

públicos, que mesmo com a Proclamação da Republica a situação do ex-escravo não 

mudou muito, pois agora possuía liberdade, mas não tinha oportunidade para construir 

uma vida justa e digna, com trabalho, educação, saúde e cidadania.  

Entendemos que, o 13 de maio (1888) e o 15 novembro (1889) foram momentos 

importantes na historia do Brasil, porém com poucas mudanças ou avanços no que se 

refere à questão do homem e da mulher de cor, nenhum projeto de inclusão foi feito, 

nenhuma indenização foi paga e as oportunidades foram as mais escassas. Porém, parte 

da sociedade elitista e branca da Paraíba insistia em criar uma imagem positiva destas 

duas datas, colocando a ideia de uma Província pacata e que o fim da escravidão e a 

passagem para a republica foi feita de forma branda, tranquila e com grandes 

transformações e que estávamos indo em direção a democracia e ao progresso. 

Vejamos o que diz uma matéria publicada em 1892 no jornal O 

PARAHYBANO. 

Fazem hoje quatro annos que o Brazil, purificando-se no caminho da 

civilisação, da democracia e da liberdade, annunciou ao mundo que já 

não lhe maculavam o solo as pegadas de unico cidadão escravista! 

Sem abalo serio para as suas instituições, sem grande entrave para a 

lavoura, de que era o escravo o principal elemento, sem prejuízo para 

o commercio, foram de um jacto redimidos os captivos, e as nações 

mais civilisadas  e cultas viram sorprehendidas extinguir-se o 

elemento servil sem a menor commoção intestina, sem mesmo uma 

revolta por parte d’aquelles que julgavam ter os seus mais vitaes 

interesses dependentes do braço escravo. 
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E’ que expandia-se o espirito da liberdade innato no coração brasileiro 

que , vendo terminada entre flores e applausos. 

O complemento da lei de 28 de Setembro, que garantiu a liberdade do 

ventre escravo, devia ser inevitavelmente, como foi, a sancção da de 

13 de Maio, que determinou a redempção completa de uma raça. 

Desde então ficou preparado o terreno para novas conquistas nos 

arraiaes da democracia e a semente lançada  n’quelle dia no fecundo 

solo brasileiro brotou impetuosa a 15 de Novembro de 1889, 

derrocando um throno que singularisava-se na America do Sul, 

fazendo surgir sobre os seus destroços o regimen republicano e 

abrindo-nos as portas de uma nova patria, de uma patria livre! 

13 de Maio e 15 de Novembro, eis ahi duas datas que taduzem duas 

transformações radicaes em instituições profundamente  enraizadas no 

systema poitico-social de um paiz e que entretanto attentas duas 

conquistas pacificas, firmadas sem luctas sem sangue! 

Extincta a escravidão pela lei n. 3353 de 13 de Maio de 1888, 

derrocado o throno imperial pelo heróico movimento de 15 de 

novembro de 1889, descortinaram-se para o Brasil novos e mais 

vastos horisontes, e a miragem de felicidade e progresso, toldada por 

essas instituições incompatíveis com as aspirações de um povo livre 

dos entraves que lhes procuram oppôr os que não comprehendem que 

o patriotismo sincero e dedicado é o unico elemento de prosperidade 

de uma nação. 

Em pouco mais de um anno libertou-se a patria de um jugos 

igualmente pesados, em pouco mais de um anno, nós, os brasileiros, 

demos ao mundo inteiro o mais nobre exemplo de civismo, elevando-

nos a altura das nações mais civilisadas, sem lactas fataes 

conseqüentes de tão grandes transformações! 

Passa a lembrança d’esse período 1888-1889, pequeno em relação ao 

tempo, mas enorme, grande e sublime, perante a historia, ser um 

potente incentivo para novos e brilhantes commettimentos. 

<< O Parahybano>> saúda 13 de Maio.  

(Jornal O PARAHYBANO - DIARIO, LITERATURA E 

NOTICIOSO. Sexta-feira 13 de Maio de 1892. ANNO I – IHGP – 

SERIE JORNAIS) 
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A passagem acima, demonstra uma clara pretensão de construir uma imagem 

positiva do 13 de maio e do 15 de novembro, como momentos significativos na vida do 

cidadão brasileiro e paraibano. Não estamos negando a importância histórica destas 

datas, porém não concordamos com a ideia de uma democracia, de uma igualdade, de 

um progresso que não chegou para todos, principalmente os ex-escravos. A Republica 

não implantou nenhum projeto que incorporasse os ex-escravos a sociedade, nem tão 

pouco criou mecanismos que agregasse valores educacionais e sociais para estes 

homens e mulheres de cor, a Paraíba, assim como outras províncias do Brasil não 

construíram projetos de incorporação para os afrodescendentes, que para muitos eram 

vistos e tidos como quase cidadãos. 

Considerações Finais 

As questões aqui suscitadas, nos leva a pensar que os ex-escravos, além de 

serem discriminados pela cor, somaram- -se à população pobre e tornaram-se os 

indesejados dos novos tempos, os deserdados da República, que pregava um novo 

tempo de civilização, progresso e democracia. O aumento do número de desocupados, 

trabalhadores temporários e mendigos abandonados a própria sorte, passam a circularem 

pelas ruas na tentativa de sobrevivência e as vezes na prática de pequenos delitos 

contribuindo para o aumento da violência, no qual, neste momento o negro se depara 

com mais uma realidade a prisão imposta pelo estado civilizador, normatizador. Agora, 

o negro de ex-escravo torna-se negro vadio, aspecto este que pode ser verificado nos 

relatos de jornais ou em boletins de ocorrência da época. 

Negro no pós-abolição, eis um tema complexo e fugidio, que tem despertado 

cada vez mais a atenção de pesquisadores do mundo acadêmico. Porém, os desafios, 

dessa nova área de estudos e pesquisas não são poucos. Os negros no pós-abolição 

devem ser apreendidos de forma endógena, a partir de seus próprios termos, de seus 

próprios costumes e de suas práticas de fazer e construir seu cotidiano, marcado pela 

exclusão e pela violência social a que foram submetidos. Nessas narrativas capilares, 

cumpre decifrar como os negros percebiam os contextos específicos nos quais se 

inseriam, e de que forma procuraram tirar proveito deles para se autoafirmarem e 

ampliarem seus direitos como cidadãos. Assim, Operando num campo de possibilidades 

e incertezas, sua experiência histórica caracterizou-se pelo “fazer-se”, pela 

ressignificação e cruzamento de códigos culturais diversos e pela (re)edição de tradições 
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e crenças múltiplas, de tramas descontínuas e heterogêneas, numa sociedade 

marcadamente racista e excludente. 
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OS JUDEUS NAS HISTÓRIAS DE TÁCITO: ORIGEM E RITOS 

JUDAICOS SOB UMA ÓTICA ROMANA 
 

Jônatas Ferreira de Lima1 

 

Certamente Cornélio Tácito (55-120 E.C.) foi e ainda é um dos autores latinos 

mais conhecidos da historiografia romana. Dentre suas obras, Histórias (Historiarum), 

produzida entre 104 e 109 E.C., é a que nos interessa neste momento. Esse trabalho de 

Tácito em seus primeiros quatro livros, dos cinco atuais que conhecemos, pois, 

provavelmente, teríamos entre oito ou dez livros divididos de acordo com os três 

períodos básicos do governo dos príncipes flavianos (68-96 E.C.)
2
, narra a guerra civil 

entre quatro imperadores (68-69 E.C.).  

Os príncipes flavianos, originados da família de Vespasiano, foram os primeiros 

a subverter uma ordem de sucessões que se formou a partir da coroação de Augusto 

como o primeiro imperador de Roma (27 A.E.C.). Até 68 E.C., os imperadores eram 

membros da casa imperial, seja por linhagem, conspirações ou por adoção política. No 

entanto, e Tácito é o principal autor romano que nos passa essa leitura, após a morte de 

Nero, quatro generais de província (e cada com seu próprio apoio provinciano) entraram 

em conflito militar pelo poder da cidade mais famosa do mundo antigo. Primeiro foi 

Galba – com apoio das legiões na Hispânia –, depois Oto – e suas legiões na Lusitânia –

, em seguida Vitélio – com seu exército estacionado na Germânia Inferior e suportes na 

Gália e Britânia – e por fim, Vespasiano – e suas legiões em Alexandria, Síria e Judeia. 

Todo este conflito, que durou quase um ano (68-69 E.C.) é minuciosamente relatado por 

Tácito em Histórias até o Livro IV. 

Essa foi a principal guerra civil do território romano pós-República, no século I 

E.C. e dela, abstraímos a ideia taciteana de que no Império, os governantes poderiam 

sair de dentro das províncias, não necessariamente somente da casa imperial Júlio-

                                                           
 

1
 Graduando em História Bacharelado pela UFRN. Graduado em História Licenciatura pela mesma 

(2013). Este artigo é fruto de minha pesquisa concluída, sob a orientação da professora Drª Márcia 
Severina Vasques, cujo resultado tornou-se minha Monografia. Este trabalho resume as discussões do 
nosso capítulo III. Artigo aceito para o III Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades em 
Caicó/RN, sob coordenação do prof. Dr. Lourival Andrade Júnior. 
2
 MARQUES, 2009, p. 76-90. 
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Claudiana, como foi até 68 E.C.
3
 Como vimos, Tácito escreveu essa obra no início do 

século II, durante o governo do imperador Trajano, com quem teve uma relação pouco 

amistosa. Tácito perdeu cargos importantes no Império durante a gestão de Trajano e 

nesse período de “afastamento” escreveu Histórias e Anais (Annales), esta sendo sua 

última obra conhecida. Claramente, em Histórias, Tácito nos mostrou seu período 

áureo. Foi nos tempos de servidor da casa dos príncipes flavianos. Subentendemos isso 

da seguinte fala do autor no primeiro capítulo do Livro I de Histórias: “Minha carreira 

começou sob Vespasiano, progrediu sob Tito e avançou ainda mais sob Domiciano; isto 

não nego”.
4
 Nesse tempo de quase 30 anos de domínio flaviano, Tácito casou-se com a 

filha do general Agrícola, governador da Britânia na época, foi tribuno, questor, pretor, 

governador da Gália Belga e cônsul. 

O destaque dado por Tácito à dinastia flaviana em Histórias, a admiração 

política por seu sogro Agrícola em Vida de Agrícola (De Vita Agricolae) de 98 E.C., 

podem ter sido fatores dos desentendimentos com Trajano, que governou até 117 E.C. 

Portanto, podemos entender que, certo “desgosto” com seu presente, levou o autor à 

produção dessas obras, principalmente Histórias e Anais.
5
 

Em suma, devemos lembrar que Histórias, foi uma obra que destacou as 

eventualidades da guerra civil de 68-69 E.C. (do Livro I ao IV), o triunfo dos príncipes 

flavianos a partir de 70 E.C., até sua decadência, com o governo de Domiciano (em 96 

E.C.) – isso, do Livro V em diante. Logo, pela densidade dos quatro primeiros livros, 

percebemos como a guerra civil foi importante para Tácito legitimar a vitória de 

Vespasiano, de quem tanto admirava junto com seu filho Tito. O mesmo não pode dizer 

de Domiciano, o mais “fraco” dos três, segundo o mesmo.
6
 

E quanto aos judeus? Como foram aparecer nessa obra taciteana? Qual o seu 

objetivo em mencionar os judeus e suas coisas na obra Histórias? 

O QUINTO LIVRO E OS JUDEUS 

                                                           
 

3
 TÁCITO, Histórias, I, 4. 

4
 MARQUES, 2007, p. 116, tradução da autora. Em latim cf.: dignitatem nostram a Vespasiano 

inchoatam, a Tito auctam, a Domitiano longius provectam non abnuerim (TÁCITO, Histórias, I, 1, In: 
GODLEY, 1890). 
5
 MARQUES, 2007, p. 115. 

6
 TÁCITO, Histórias, IV, 80-86. 
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Entender a presença dos judeus nos relatos de Histórias, que encontramos 

especificamente no início do seu quinto livro, faz parte deste trabalho. Tácito ficou 

conhecido como um dos historiadores latinos que dedicou espaço em seus escritos para 

falar de povos que foram submetidos ao poder administrativo do Império. Podemos 

destacar os germanos no norte do território europeu (na sua obra Germânia), os bretões 

(na Vida de Agrícola) e os egípcios (em Histórias Livro IV entre os capítulos 80-86). 

Vamos nos ater aos judeus. 

O curioso relato sobre os judeus aparece inserido na sua pretensão maior em 

mostrar o triunfo de Tito em submeter os provincianos da Judeia, que estavam em 

conflito declarado a Roma desde 66 E.C. Tácito dedica, à essa conquista romana, os 13 

primeiros capítulos do Livro V. No entanto, isso seria muito mais uma conquista dos 

flavianos, legitimando sua ascensão ao poder de Roma, do que uma vitória do sistema 

que estava em colapso.
7
 A vitória de Vespasiano trouxe a tradicional “paz” ao sistema 

imperial.
8
 Em meio à narrativa dessa importante conquista romana, uma vez que as 

legiões estacionadas no norte da Judeia, sofreram uma humilhante derrota diante dos 

revoltados sicários e zelotes em Beit-Horon, e isso não acontecia desde as primeiras 

investidas romanas na Germânia no início do século I E.C., está o relato acerca da 

origem, dos ritos, dos costumes, da geografia e da política dos judeus. 

Os judeus na “retórica da alteridade” 

Para entendermos o ponto de vista romano, ou melhor, de alguém que se utiliza 

de referências greco-latinas sobre um povo com outras origens étnicas, como os 

babilônicos, egípcios, persas e sírios, precisamos lidar com o que François Hartog 

chamou de “retórica da alteridade”. Essa retórica pode ser aplicada aos textos de autores 

gregos que teceram informações a respeito do “não grego”. Podemos dizer que, muitos 

autores romanos que se debruçavam em etnografias, seguiam modelos bem semelhantes 

de relato. 

O modelo de análise dessa retórica sobre o outro é bem simples. Esse modelo 

está dividido em duas óticas de observação: pela “diferença” e pela “inversão”. 

                                                           
 

7
 TÁCITO, Histórias, V, 11. 

8
 TÁCITO, Histórias, IV, 53-54. 
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Esclarecendo o primeiro modelo, Hartog menciona que, “dizer o outro é 

enunciá-lo como diferente – é enunciar que há dois termos, a e b, e que a não é b”.
9
 Em 

Tácito, que segue modelos de etnografia romana (baseado em modelos gregos), 

embasamos esse primeiro conceito de Hartog em passagens como esta: “Entre eles 

[judeus] todas as coisas profanas são sagradas para nós e, ao contrário, consideram lícito 

tudo aquilo que é ilegal para nós”.
10

 Ou seja, os judeus (b) são como os contrários 

(diferentes) dos romanos (a) – quiçá dos gregos. 

Continua Hartog: “a diferença não se torna interessante senão a partir do 

momento em que a e b entram num mesmo sistema”.
11

 Nesta perspectiva, os romanos 

inseriram os judeus, os gregos, os egípcios, os sírios (por exemplo), em um sistema 

padrão, que admite vários costumes para uma mesma legislação. No entanto, uma vez 

inseridos os judeus no sistema romano, ocorre o que Hartog chama de “inversão”, isto é, 

quando “não há mais a e b, mas simplesmente a e o inverso de a”.
12

 Em Tácito, 

identificamos os inversos do que o mesmo chama de “costumes”: “Moisés, para 

assegurar o futuro do povo, lhes deu seus novos ritos contrários àqueles dos outros 

mortais”.
13

 Dessa forma, incrementa Hartog: “Quando se trata dos costumes, a 

diferença transforma-se em inversão. Além disso, o enunciado tem pretensões de 

universalidade: a inversão mede-se com relação ao resto do gênero humano”.
14

  

Assim, como Hartog nos mostra, devemos entender que, ao escrever “dos outros 

mortais” ou “dos outros homens”, Tácito se insere na inversão, pois esses “homens” 

estão significando “nós os romanos”. Logo, boa parte da retórica taciteana inserida, 

principalmente, entre seus capítulos 2 e 5 do Livro V – espaço dedicado pelo autor para 

                                                           
 

9
 HARTOG, 1999, p. 229. 

10
 TÁCITO, Histórias, V, 4, tradução nossa. Em latim cf.: Profana illic omnia quae apud nos sacra, rursum 

concessa apud illos quae nobis incesta. 
11

 HARTOG, 1999, p. 229. 
12

 HARTOG, ibid, p. 230. 
13

 TÁCITO, Histórias, V, 4, tradução nossa. Em latim cf.: Moyses, quo sibi in posterum gentem firmaret, 
novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit. Lembramos que, existem algumas diferenças entre 
os costumes (tradições) e as Leis judaicas. Por exemplo, a festa da Páscoa não seria um costume judaico, 
mas uma Lei, isto é, parte da Constituição do povo judeu, de caráter obrigatório (segundo as fontes 
hebraicas – Bereshit, Shemot, Vayikrah, Bamidbar e Devarim, isto é, o Pentateuco). Já a festa de 
Hanukah, que encena a vitória dos macabeus sobre os gregos, tornou-se tradição, pois foi estabelecida 
após a determinação das Leis (no calendário judaico, em 1313 A.E.C.), sendo de caráter opcional. As 
tradições judaicas foram sendo inventadas e reinventadas ao longo de muitos séculos, contudo, a Lei 
(Torá), permanece com seus mesmos preceitos (mitzvot), alguns ainda em vigor e outros em “estado de 
pausa” – não cabe esse aprofundamento neste trabalho. 
14

 HARTOG, 1999, p. 230. 
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a narrativa das origens e ritos judaicos, cuja atenção daremos em breve neste artigo –, 

pode ser vista de acordo com esse segundo modelo de Hartog. 

As origens do povo judeu 

Entre os mais religiosos cristãos de nosso país, o questionar/duvidar das 

informações literais presentes na Bíblia acerca da história de Israel está “quase” fora de 

questão. Esse “quase” ainda é originado das teologias ensinadas por cada linha de 

pensamento desses cristianismos no Brasil, e não são poucas. Significa dizer que, cada 

vertente, possui algumas interpretações diferentes das outras, mas poucas realmente 

questionam, nesse sentido problematizador, o texto literal. Na verdade, essa função cabe 

mais aos historiadores do que aos teólogos e muito menos aos fieis dessas vertentes. No 

entanto, admitir que existam textos paralelos em importância, na interpretação do texto 

literal hebraico, já era uma prática de grupos de judeus há mais de 2000 anos. Dos 

questionamentos realizados ao longo de séculos de estudo do texto literal, surgiram 

coletâneas como o Talmud bavli, os Midrashim e até mesmo o Zohar. 

E em que, todo esse comentário, se relaciona com o Livro V de Tácito? 

Devemos lembrar que, mesmos os historiadores, quando optam por estudar a história de 

Israel, tem por base as informações hebraicas e judaicas. Mas, e se levarmos em 

hipótese tardia, a não existência de documentos escritos deixados pelos israelitas? Se 

dependêssemos apenas da Arqueologia para estudar os hebreus, talvez jamais os 

encontrássemos, pois este nome (ivrit), ainda não foi claramente “desenterrado”. No 

geral, saberíamos pouquíssimo sobre os ditos “reinados” de Israel e seus “famosos” 

nomes: David, Shlomo e Hizkiyahu. Povos claramente mais “materiais”, como egípcios 

e mesopotâmicos, não dividiriam suas atenções na historiografia com o pequeno povo 

do território israelita, pois este não foi tão diverso em cultura material se comparado 

com ambos os povos mencionados há pouco. 

Com Tácito conheceríamos os judeus, assim como em Heródoto conhecemos os 

citas um “povo” com um teor arqueológico menor do que egípcios e babilônicos.
15

 Mas 

não os israelitas. Também não entenderíamos se os judeus eram hebreus, egípcios, 

etíopes ou sírios. Vamos buscar entender as origens dos judeus nas narrativas de Tácito. 

                                                           
 

15
 Neste caso, também não estamos levando em consideração os vastos trabalhos de Flávio Josefo, 

mesmo este autor, tendo sido o historiador oficial da província da Judeia na época dos flavianos – 
segundo o próprio. 
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Como havíamos mencionado, a narrativa encontra-se entre os capítulos 2 e 5 do 

quinto livro de Histórias. Existe a necessidade narrativa, por parte de Tácito, em relatar 

as origens de Jerusalém que estava prestes a ser subjugada pelas legiões romanas de 

Tito. O autor quebra a sequência narrativa da conquista, para inserir esse outro tema: o 

das origens. A primeira dúvida de Tácito sobre as origens dos judeus é com relação a 

esse nome: Iudaeos. A solução encontrada por ele foi dizer que, os judeus são 

descendentes dos ideos (Idaeos), que habitavam nas proximidades do Monte Ida, e 

foram, refugiados da Ilha de Creta, para a Líbia, logo após a derrota de Saturno para 

Júpiter. O nome Iudaeos, para ele, foi uma barbarização judaica do nome Idaeos.
16

 Ao 

longo da narrativa, Tácito deixa a entender sua preferência por esta hipótese. Esse 

capítulo 2, é basicamente dedicado a narrativa dessas suposições – quiçá incluindo a do 

mesmo, como dissemos. As outras três mencionadas possuem uma forte ligação com o 

Egito mitológico. O nome Iudaeos pode ter sido oriundo de dois chefes: Hierosolymo e 

Iuda, que lideraram povos de origem etíope que foram oprimidos nos tempos do rei 

Cepheo.
17

 Tudo isso ocorreu durante o reinado de Ísis no Egito. Na terceira 

especulação, Tácito informa que os assírios no Egito criaram cidades hebreias nas 

fronteiras com a Síria.
18

 A terceira hipótese de Tácito foi vista por ele como ilustre, pois 

era de origem homérica. Homero escreveu sobre os sólimos, devotos do deus da guerra 

Ares. Segundo Tácito, foi deste nome que os judeus fundaram Hierosolyma (Jerusalém, 

em grego) sua principal cidade. 

A próxima proposição, que já se insere no capítulo 3, foi a mais acordada pelos 

autores, nos informa Tácito. Todo o capítulo 3 é dedicado a narrativa dessa hipótese. 

Em suma, os judeus eram egípcios leprosos, odiados pelos deuses. O faraó Bocchorim 

(da XXIV Dinastia, século VIII A.E.C.), consultou o oráculo de Âmon e foi 

aconselhado a expulsar esses impuros do Egito. Essas pessoas foram capturadas e 

deixadas no deserto. Dentre eles, um homem que se autointitulou “líder celestial”, 

chamado Moisés, instigou-os a parar de se lamentarem. Durante a viagem errante no 

deserto, Moisés os ensinou a não adorar/confiar em deuses e nem homens, mas acreditar 

em si mesmos. Com a sede, muitos passaram a morrer. Moisés observou uma manada 

                                                           
 

16
 Essa “barbarização” é dita quando um povo não greco-latino, como os judeus, modificam termos 

gregos e latinos ao seu próprio idioma. 
17

 Na mitologia helena, Cefeu foi pai de Andrômeda. Contudo, essa Etiópia mitológica tem ligações com 
a região da Fenícia. 
18

 Essa seria a região de Canaã, dominada pelos egípcios. 
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de asnos que pastava, foi até o local e feriu com uma vara um gramado e de lá brotaram 

veios de água. Com as forças revigoradas, marcharam por seis dias, afugentado os 

habitantes das terras. No sétimo dia, se estabeleceram na Judeia, fundando sua capital e 

seu Templo. 

Esses dois capítulos são utilizados por Tácito para inserir as suposições das 

origens do povo da Judeia e de seu nome: judeus. Como pudemos observar, elas nada se 

parecem com as famosas narrativas bíblicas. Diante de duas fontes contrárias sobre um 

mesmo assunto, até mesmo um fiel religioso, que vive uma vida comum, saberia 

argumentar contra as informações de Tácito. Mas a questão não é essa. As fontes do 

autor são claramente gregas. Mesmo Flávio Josefo, o historiador oficial da Judeia, 

aparenta não ter sido referência para Tácito. Aparentemente, as produções de autores 

egípcios (de Alexandria) e gregos que conseguiam cidadania romana, eram mais 

respeitadas do que outros de origem oriental, como Josefo. Até mesmo os deuses e 

cultos de mistério que vinham do oriente e da África para Roma, eram mal vistos por 

muitos patrícios, mas nem tanto pelos outros homens-livres e escravos. 

Podemos desvendar, a princípio, alguns mecanismos e referências que Tácito, 

como historiador que estudou, na juventude, obras e métodos gregos de narrativa, possa 

ter utilizado na construção de suas informações. A primeira delas é o sincretismo de 

culturas, e neste caso, uma interpretatio da mitologia.
19

 Podemos supor que Tácito 

tenha pretendido buscar em seu próprio conhecimento de mitologia, as origens dos 

judeus. Isso já era uma prática dos helenos, desde o século V A.E.C. com Heródoto, por 

exemplo.
20

 Seria uma tentativa de adequar b em a, como diria Hartog na ótica da 

“inversão”. A outra observação que podemos fazer é quanto as suas prováveis 

referências. Como dissemos Josefo não foi uma delas. Muito provavelmente suas 

referências foram provenientes de autores que escreviam em grego, de origem egípcia 

como Maneton (século III A.E.C.) e Queremon (século I E.C.). Ambos escreveram uma 

“história do Egito” (Aegyptiaca). Lembremos que, autores de escrita grega, já haviam 

produzido desde o século III A.E.C., informações sobre a origem conturbada dos 

judeus, sendo os principais: Maneton, Diodoro Sículo, Lisímaco, Apolônio Mólon, 

Ápion, Queremon, Demócrito e isso justifica a fala de Tácito ao narrar no início do 

                                                           
 

19
 Os latinos e os gregos relacionavam, por exemplo, a deusa egípcia Ísis com suas deidades femininas 

maiores: Deméter, Héra e Juno. 
20

 ELIADE, 1992, p. 6. 
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capítulo 3: “A maioria dos autores concorda que, no Egito, havendo uma praga que 

desfigurava os corpos, o rei Bocehoris consultou o oráculo de Âmon para pedir-lhe uma 

solução, e lhe foi ordenado purificar o reino e transferir para outra terra, esses homens 

odiados pelos deuses.”
21

 Através de Flávio Josefo em sua obra Contra Apionem, 

conhecemos os escritos de muitos desses autores helenizados que produziram 

informações sobre o povo da Judeia. Para o capítulo 3, por exemplo, a principal 

referência de Tácito pode ter sido Lisímaco.
22

 Nos próximos dois capítulos (4 e 5), 

teremos a narrativa dos ritos e costumes judaicos. 

Os ritos e costumes judaicos 

O autor romano inicia sua narrativa com uma polêmica que já discutimos um 

pouco em laudas passadas: a “retórica da alteridade”. Como já observamos, é neste 

momento que Tácito nos informa da contrariedade dos ritos e costumes judaicos, diante 

dos “outros homens”. Argumentando sua narrativa, o autor nos mostra exemplos de 

ritos: adoram uma cabeça dourada de asno no Templo, pois foi o animal sagrado que os 

ajudou a matar a sede no deserto; sacrificam carneiros para zombar do deus Âmon; 

sacrificam bois para caçoar da adoração egípcia ao deus Ápis; vejamos alguns 

costumes: não comem carne de porco, pois este animal carrega a lepra em sua carne; 

fazem jejuns constantes para não se esquecerem da fome no deserto; comem pão sem 

fermento para provar que tiveram suas colheitas roubadas; estabeleceram o sétimo dia 

de descanso, seja por causa do dia em que descansaram da jornada no deserto, seja em 

honra a Saturno e ao povo ideo, seja devido a questões astrológicas ligadas ao número 

sete. No geral, Tácito narra, nesse capítulo 4, os ritos/costumes que foram justificados 

pela sua “antiguidade” (antiquitate defenduntur). Eis ai uma ligeira ideia de que os 

romanos eram “piedosos”, ou seja, que respeitavam os cultos ancestrais. Mas o próprio 

Tácito não perdoa os próximos ritos/costumes, narrados no capítulo 5. 

Nas palavra de Tácito: “[...] os outros costumes, dominados pelo mal, são 

sinistros e sujos.”
23

 Vamos então a esses costumes ditos “horrendos” por Tácito: O mais 

                                                           
 

21
 TÁCITO, Histórias, V, 3, tradução nossa. Em latim cf.: Plurimi auctores consentiunt orta per Aegyptum 

tabe quae corpora foedaret, regem Bocchorim adito Hammonis oraculo remedium petentem purgare 
regnum et id genus hominum ut invisum deis alias in terras avehere iussum. 
22

 Cf.: JOSEFO, Contra Apião, I, 12, p. 1458-59. 
23

 TÁCITO, Histórias, V, 5, tradução nossa. Em latim cf.: [...] cetera instituta, sinistra foeda, pravitate 
valuere. 
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criticado pelo autor, certamente, foi a falta de respeito que os judeus, que viviam fora da 

Judeia, tinham para com seus “ritos ancestrais”. Mas o pior de todos era ver que os 

sacerdotes do Templo, recebiam tributos de pessoas como essas e, pior ainda, era ver 

como o Templo enriquecia às custas dessas ações abomináveis! Outro comportamento 

questionado por Tácito, era o isolamento voluntário dos judeus diante dos outros 

homens: não comiam com os outros, não dormiam com os outros, ajudavam apenas a si 

mesmos e se casavam apenas com judias. Dessa forma, “[alimentavam] um ódio hostil 

contra todos os outros homens.”
24

 Mas não seriam somente essas coisas: faziam 

circuncisão para se distinguirem dos outros; procuravam ter muitos filhos, não matando 

nenhum além da conta
25

; acreditavam na eternidade da alma daqueles que sofriam por 

seus costumes. 

Antes de continuarmos, vamos buscar esclarecer as informações acima. Tanto a 

respeito da cabeça de asno, dos sacrifícios de bois e carneiros (com aquelas 

justificativas), quanto a própria ideia da hostilidade dos judeus aos não judeus, são 

opiniões retiradas das referências que Tácito pode ter utilizado, tais como: Lisímaco, 

Apolônio Mólon, Ápion, Diodoro Sículo, dentre outros. Podemos perceber que, já havia 

uma discussão geral que se cobrava dos judeus o porquê da abstinência da carne de 

porco. A associação da carne de porco a doenças como a lepra vem de longe. Por sua 

vez, três termos são fundamentais para compreendermos a estrutura conceitual da crítica 

taciteana (e das suas fontes gregas), aos costumes/ritos judaicos. Precisamos atentar 

para os termos: religio, superstitio e atheos. 

A filosofia que mais se espalhou entre os romanos certamente foi o estoicismo. 

Tácito não se define como estoico, mas em obras suas como Anais, o autor deixa-se 

admirar por comportamentos de filósofos estoicos como Sêneca, tutor de Nero, e 

Thrasea Paetus, membro do senado na era neroniana.
26

 A importância de remetermos 

aos estoicos, está nas suas prováveis referências para falar dos judeus. Se Tácito não se 

                                                           
 

24
 Idem, tradução nossa. Em latim cf.: sed adversus omnis alios hostile odium. 

25
 Nos casos de Grécia e Roma, havia um tipo de controle de natalidade chamado “exposição” de 

crianças. Isso significava dizer que, algum casal que por uma série de motivos, não desejasse mais filhos, 
essa criança indesejada, ao nascer, seria “exposta”, isto é, deixada para morrer em algum lugar da 
cidade. Geralmente isso ocorria com meninas. Essa decisão era tomada pelo pai, sem o consentimento 
da esposa (esta era considerada passiva na decisão). Muitas dessas crianças “expostas” eram recolhidas 
por pessoas que buscavam por novos escravos, sendo esta, por exemplo, uma das maneiras de se tornar 
seruus (escravo) no mundo romano. 
26

 GUARINELLO, 1996, p. 55-56. 
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definia como estoico, boa parte dos autores helenizados, que citamos acima, eram 

professores declarados. Informados dessa possibilidade, podemos entender os três 

termos citados, uma vez que são característicos da filosofia e leitura estoica – e também 

epicurista –, das culturas ditas “bárbaras” pelos mesmos. 

Os três termos estão intrinsecamente relacionados. Não podemos compreender o 

posicionamento estoico/epicurista a respeito dos ritos/costumes não greco-romanos, 

observando os mencionados termos de forma isolada. Vamos explaná-los com 

brevidade: o termo de origem grega, atheos, deve ser entendido na narrativa taciteana, 

como nos explica Epícuro (século IV A.E.C.): 

Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos 

deles; já a imagem que deles fazem a maioria das pessoas, essa não 

existe: as pessoas não costumam preservar a noção que têm dos 

deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses que a maioria crê, mas sim 

quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os 

juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, 

mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores 

malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Imanados pelas 

suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com os seus 

semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles 

(EPÍCURO, Carta sobre a felicidade, 2002). 

O termo grego atheos, que pode ser traduzido por “ímpio”, era pertinente a 

relação humana com os deuses (na visão dos helenos). Mas esta seria diferente da que 

se tem nos dias de hoje.
27

 Portanto, foi nessa ótica de Epícuro, bem mais aceita para o 

nosso contexto de estudo (Grécia e Roma), que os judeus foram acusados de ateus e, por 

consequência, de possuírem leis supersticiosas, como estamos percebendo. Por sua vez, 

o termo superstitio, aparece no âmbito das seguintes críticas dessas filosofias: pessoas 

que temem demais seus deuses; que lidam com feitiçaria e magia; que se chocam 

constantemente com a visão estoica/epicurista de mundo; que praticam atos ditos sem 

lógica – como se abster de certas coisas (lícitas para os romanos) sem uma explicação 

convincente; individualismo excessivo; fanatismo pelo próprio costume; que erram suas 

                                                           
 

27
 Ateu, em nossos dias, designa não acreditar, primeiramente, no deus dos cristãos (e nos credos da 

religião em si) – um herege; depois subentende aquele que não pratica nenhuma religião, sendo mais 
“devoto” das Ciências; por último, aqueles que não respeitam a prática religiosa de seu próximo – 
pseudo-críticos de livros sagrados. 
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práticas para com os deuses – e quando acertam é religio, logo, este termo aparece, 

quando se respeitam os costumes e ritos ancestrais (religiosus).
28

 No geral, o conceito 

de superstitio, foi bem mais divulgado pelos autores dessas filosofias, do que qualquer 

outra categoria de escritores/oradores.
29

 

Com a popularidade desses conceitos, por exemplo, na era de Domiciano, os 

próprios estoicos, junto com os astrólogos, ambos foram considerados “filosofias” 

ilícitas ao Império, sendo banidas de Roma e posteriormente da Itália (foi um período de 

“intolerância” às superstições – que incluíam com frequência judeus e cristãos). 

Lembramos que, a pax deorum, buscava evitar conflitos entre os devotos das mais 

variadas divindades que existiam nos territórios do Império. Essas poucas superstições, 

geralmente, também estavam incluídas nesse “acordo dos deuses”.
30

 Logo, podemos 

pressupor que tal “perseguição” aos estoicos no final do século I E.C., possa ter sido 

derivada de uma ordem pessoal do imperador, pois, no século II, os estoicos retornam a 

Roma, sendo o próprio imperador Marco Aurélio (161-180 E.C.) um filósofo estoico. 

Vamos retomar a narrativa de Tácito, do capítulo 5, sobre os costumes judaicos, 

tendo internalizado as discussões conceituais realizadas acima. O autor romano segue 

sua descrição, mencionando também sobre os costumes funerários judaicos, que, em sua 

leitura, são os mesmos dos egípcios. Dentre essas semelhanças, está a preferência pelo 

sepultamento, ao invés da cremação, bem como o tratamento aos corpos e às 

concepções acerca do mundo inferior, são os mesmos. Com essa argumentação, Tácito 

prolonga, na historiografia latina, a ideia de autores anteriores que defendiam a tese que 

apresenta os judeus como sendo de origem egípcia. Mas nem tudo é mesmice. Tácito 

deixa claro, certas diferenças cruciais entre egípcios e judeus: estes não adoram nem 

adotam imagens como ídolos em todas as suas cidades, nem prestam honras (por meio 

de estátuas ou bustos) aos césares. O deus dos judeus era adorado através da mente, 

sendo irrepresentável por materiais terrenos. O culto festivo dos sacerdotes judeus era 

sórdido e absurdo, mesmo utilizando flautas e tambores e sendo ligeiramente 

semelhante aos bacanais (Líber Pater), uma vez que, esses sacerdotes se adornavam 
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 MATA, 2010, p. 126. 

29
 VEYNE, 2009, pp. 168; 190-92. 

30
 Dentre essas poucas superstições destacamos: as africanas (de Ísis e Serápis, no Egito), orientais 

(judaísmo, mitraísmo e cristianismo, por exemplo) e célticas (“druidismo”). 
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com coroas de hera e na conquista de Tito, foram encontradas videiras douradas no 

interior do Templo em Jerusalém. 

Em suma, foram estes os principais elementos que constituíram a narrativa 

taciteana sobre os ritos/costumes judaicos há mais de 1900 anos. Além desses, Tácito 

ainda nos presenteia com um comentário sobre os prosélitos judeus de sua época: 

“Quem se converte aos seus costumes, se comporta da mesma maneira e, antes de tudo, 

[os judeus] os ensinam a desprezar os deuses, a renegar a pátria, e a não terem nenhuma 

consideração nem aos filhos, nem aos pais, nem aos irmãos”.
31

 

CONCLUSÃO 

Após toda essa breve análise, podemos concluir que, parte do olhar de Tácito, 

para com os judeus, ocorre, como menciona Hartog, pelo “princípio da inversão”, no 

qual o narrador descreve o outro inserido em seu próprio sistema (a e o inverso de a). 

Esse princípio pode ser exemplificado quando o autor romano escreve: “contrário aos 

de todos os outros homens”, significando, “contrário a nós romanos”. É um tipo de 

retórica que “esconde” a origem da comparação. Além disso, notamos um pouco da 

influência estoica (devido as suas prováveis referências) no modo como o autor busca 

apresentar os costumes judaicos, isto é, utilizando termos como: superstição
32

 e 

absurdo
33

, uma vez que, os defensores do estoicismo, analisavam frequentemente o 

comportamento das pessoas diante das mais variadas situações, tais como: diante dos 

deuses, da morte, das dificuldades (exemplos). Chegamos à conclusão de que, em sua 

narrativa, Tácito não está declarando uma particular hostilidade e uma declarada 

aversão ao mundo judaico, uma vez que esse modelo de escrita apresentada por ele foi 

bastante comum, no momento em que gregos e latinos pretendiam fazer etnografia de 

outros povos – e esses povos eram geralmente vistos como bárbaros e não civilizados.
34

 

                                                           
 

31
 TÁCITO, Histórias, V, 5, tradução nossa. Em latim cf.: Transgressi in morem eorum idem usurpant, nec 

quicquam prius imbuuntur quam contemnere deos, exuere patriam, parentes liberos fratres vilia habere. 
32

 “[...] endurecidos à superstição e adversos à religião [...]” (TÁCITO, Histórias, V, 13, tradução nossa). 
Em latim cf.: [...] gens superstitioni obnoxia, religionibus adversa [...]. 
33

 “[...] Iudaeorum mos absurdus sordidusque” (TÁCITO, Histórias, V, 5).   
34

 Por exemplo, esse “aparente” repúdio, também ocorria com os egípcios: “os egípcios vivem num 
clima outro (héteros), às margens de um rio diferente (állos) de todos os outros rios, e ‘adotaram 
também, em quase todas as coisas, modos e costumes que são o inverso (émpalin) dos de todos os 
outros homens’” (HESÍODO apud HARTOG, 1999, p. 230). Hesíodo foi um grego que viveu por volta do 
século VII A.E.C.. Cf.: HESÍODO. Os trabalhos e os dias, 225-237. Esse “todos os outros homens”, 
subentende, “dos gregos”, no modelo da “inversão” de Hartog. 



 

  910 

 

Entendemos também o motivo de Tácito ter dedicado uma parte de sua escrita para falar 

dos judeus e suas coisas. Isso se deu no momento em que o autor romano pretendia 

mencionar, de acordo com sua narrativa em Histórias, sobre o general Tito, o filho de 

Vespasiano, de quem o autor construiu uma boa imagem na historiografia romana. 

Portanto, através deste trabalho, mostramos uma viável hipótese de como as 

informações sobre os judeus chegariam até nós, por meio da leitura grega e romana, 

levando em consideração a não existência de todos esses livros e documentos hebraicos 

e judaicos (e da própria não existência de judeus e quiçá cristãos e muçulmanos, nos 

tempos atuais), cristalizados na mentalidade do homem religioso e da sociedade 

contemporânea em geral. 
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FABRICANDO UM SUJEITO: O “MENOR” COMO SÍMBOLO DE UMA 

INFÂNCIA DELINQUENTE NO COMEÇO DO SÉCULO XX 
 

José dos Santos Costa Júnior (PET História UFCG)
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Orientadora: Regina Coelli Gomes Nascimento
**

 

 

Resumo: Refletir sobre a construção discursiva de uma identidade para os chamados 

“menores delinquentes” e problematizar de modo propedêutico como a historiografia 

pontua abordagens acerca da construção social da infância vinculada ao problema da 

violência e da criminalidade, eis os dois objetivos centrais deste texto. Sua produção foi 

possível a partir da problematização de uma pesquisa bibliográfica e documental 

realizada junto ao curso de História da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG). Esta pesquisa possui um recorte temporal que compreende as décadas de 

1920 e 1930, e busca identificar e problematizar como no início do século XX houve a 

emergência do conceito de “Menor”, considerando que este conceito foi juridicamente 

fabricado e legitimado com a finalidade de abordar e tratar do ponto de vista social e 

político as crianças inseridas em uma condição socioeconômica de vulnerabilidade 

acentuada. Estes sujeitos foram compreendidos como sinônimos de risco para a ordem 

social e pública e, neste sentido, o Estado passou a adotar um conjunto de medidas 

disciplinares, corretivas e protecionistas em relação a estes indivíduos. Neste texto, 

refletimos sobre a importância do discurso jurídico na construção de uma identidade 

para o “menor delinquente” e para esta chamada “infância desvalida”, 

correspondente a uma criança pobre, pouco alfabetizada ou sem alfabetização alguma 

e com problemas familiares que as condicionavam a habitar frequentemente as ruas da 

cidade. O artigo foi produzido a partir da leitura e análise das seguintes fontes: o 

Código de Menores de 1927, o decreto federal nº 5.083 de 1926, o decreto estadual nº 

635 de 1926, enquanto textos jurídicos, e uma matéria publicada no jornal A voz da 

Borborema (1937) e que circulou na cidade de Campina Grande, interior da Paraíba, 

recorte espacial privilegiado na pesquisa. Metodologicamente, a análise foi conduzida 

a partir dos procedimentos da análise do discurso em uma perspectiva foucaultiana. 

Neste sentido, foi crucial para o debate proposto considerar as fontes no seu aspecto 

monumental, isto é, pela sua exterioridade, o que possibilita não realizar apenas uma 

análise de conteúdo, mas também pensar como o texto da lei e a matéria do periódico 

foram fabricados a partir de um conjunto de condições que os possibilitaram. O olhar 

que lançamos sobre a documentação esteve intimamente articulado com a leitura 

teórica do conceito de discurso, do filósofo francês Michel Foucault. Intencionamos, a 

partir desse exercício de pesquisa, contribuir para reflexões e debates que tematizem a 
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construção cultural dos conceitos no meio social, considerando os diferentes elementos 

linguísticos, discursivos, sociais, políticos e jurídicos que se articulam nesse processo.  
 

Palavras-chave: Menor delinquente. Infância. Discurso. Código de Menores.  

 

Uma “quase” trajetória de pesquisa  

A reflexão que aqui nos propomos realizar tem como tema central a construção 

de um sujeito: o “Menor”. Antes de toda e qualquer abordagem importa dizer que esta 

pesquisa, que vem sendo desenvolvida junto ao curso de Licenciatura em História da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), surgiu a partir de um 

questionamento, enquanto uma atividade de indagação sobre a minha própria trajetória 

junto à organização não governamental “Pró-Adolescentes, Mulher, Espaço e Vida”
1
 

(PROAMEV). Esta instituição tem como principal objetivo defender os direitos de 

crianças e adolescentes, tendo como principal aporte conceitual e jurídico o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 1990.  

Entre as discussões em que nos inserimos está aquela que tematiza a proposta de 

redução da maioridade penal no Brasil a partir de alguns projetos que tramitam no 

Congresso Nacional desde a década de 1990. Esta experiência vivida desde 2007, a 

partir de diálogos, leituras, debates e compreensão de um conjunto de análises e 

discursos sobre o tema e sobre o sujeito em questão, isto é, o “Menor infrator”, me 

levaram a questionar em que momento da história e a partir de que condições foi 

possível a fabricação discursiva de um sujeito abordado no passado, mas também no 

presente, sob o signo da “delinquência”.   

Esta inquietação, que por dias a fio me faziam (re) pensar dizeres, saberes e 

discursos tantas vezes ouvidos e muitas vezes até mesmo proferidos, me impulsionou 

para uma “atividade de busca” cujos passos estão ainda no começo do caminho e cujas 

análises ainda são, e é preciso assumir isso, bastante incipientes.  

Neste texto, procuro tecer uma reflexão sobre a emergência do conceito de 

“Menor” no começo do século XX, compreendo especificamente as décadas de 1920 e 

1930. Para o desenvolvimento desse exercício de reflexão usarei como fontes históricas 

                                                           
 

1
 Para conhecer esta organização consulte o link: http://ongproamevcg.blogspot.com.br/, acesso em 12 

de nov. 2013.  
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o sétimo capítulo do Código de Menores de 1927, o decreto federal nº 5.083 de 1926, o 

decreto estadual nº 635 de 1926 e uma matéria do periódico “A Voz da Borborema” que 

circulou em Campina Grande em1937.  

Uma presença paradoxal: da infância como objeto  

Este texto “fala” de um objeto “mudo”. Ou no mínimo, que por muito tempo foi 

silenciado. Em verdade, é preciso que se diga que abordar a infância é tratar de sujeitos 

particulares, imersos em um momento particular da existência. Embora a historiografia 

tenha tornado a infância tema de suas investigações desde a segunda metade do século 

passado pelas mãos de Philippe Ariès, a escrita sobre esse tema é marcada, 

frequentemente, pelo jogo de uma presença/ausência do sujeito em questão.  

Enquanto objeto de estudo, a infância é sempre um outro em relação 

àquele que a nomeia e a estuda. As palavras infante
2
, infância e 

demais cognatos, em sua origem latina e nas línguas daí derivadas, 

recobrem um campo semântico ligado à ideia de ausência de fala 

(LAJOLO, 1997: 229).  

Falar da infância é sempre falar de um outro que, geralmente, não teve a 

oportunidade de produzir registros sobre si, isto é, sobre os momentos vivenciados nos 

primeiros anos de sua existência. “Assim, por não falar, a infância não se fala e, não se 

falando, não ocupa o primeiro lugar nos discursos que dela se ocupam” (Id., ibid.: 230).   

Pretendemos discutir neste texto como a infância, e mais especificamente uma 

determinada forma de pensar a infância, foi constituída discursivamente a partir da 

construção de saberes e dispositivos de legitimidade do poder sobre a criança. “Não se 

estranha, portanto, que esse silêncio que se infiltra na noção de infância continue 

marcando-a quando ela se transforma em matéria de legislação” (Id., ibid.: 230). Uma 

primeira constatação possível acerca desse objeto é que pelo fato da infância ter sido 

sempre um “ele/ela” no discurso dos outros, ela é sempre “definida de fora”, marcando 

uma distância e delineando um espaço na linguagem que a nomeia.  

Um investimento discursivo  

                                                           
 

2
 Remontando à origem etimológica do termo, Lajolo (1997) aponta que “esta noção de infância como 

qualidade ou estado de infante, isto é, d’aquele que não fala, constrói-se a partir dos prefixos e radicais 
linguísticos que compõem a palavra: in = prefixo que indica negação; fante= particípio presente do 
verbo latino fari, que significa, falar, dizer”.  
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O começo do século XX foi marcado, no Brasil, por um conjunto de mudanças 

importantes no plano político, econômico, cultural e social. O regime democrático 

enfrentava ainda os primeiros anos de sua instauração, o Estado brasileiro se fortalecia a 

partir de um conjunto de medidas cujos objetivos foram marcadas pela lógica da 

organização da produção socioeconômica e pelo desejo de construir uma nação 

soberana, autônoma e que se articulasse com o conceito de civilidade e o projeto 

europeu de modernidade. Neste contexto, a infância passou a ser alvo de sérios 

investimentos também por parte do Estado, mas não apenas da parte dele, pois a Igreja 

Católica e algumas disciplinas acadêmicas como a Psicologia Social também dedicaram 

esforços na compreensão e na construção de abordagens e análises para os problemas 

que acometiam a infância pobre e desvalida no país.  

Sob os signos
3
 da pobreza e da criminalidade a infância foi sendo constituída a 

partir de uma oposição composta por dois termos: “criança” e “menor”. Embora na 

década de 1920 esta situação tenha se tornado mais evidente, mais fortemente abordada, 

já desde o século XIX que a figura do “menor” já fazia parte do vocabulário jurídico 

brasileiro (LONDOÑO, 1996). No próprio Código Criminal de 1830 o debate sobre a 

menoridade já vinha sendo construído. 

No fim do século XIX, olhando para o seu próprio país, os juristas 

brasileiros descobrem o “menor” nas crianças e adolescentes pobres 

das cidades, que por não estarem sob a autoridade dos seus pais e 

tutores são chamadas pelos juristas de abandonadas. Eram, pois, 

menores abandonados as crianças que povoavam as ruas do centro das 

cidades, os mercados, as praças e que por incorrer em delitos 

frequentavam o xadrez e a cadeia, nesse caso passando a serem 

chamadas menores criminosos (LONDOÑO, 1996: 134-35, grifo 

nosso).  

O conceito de “Menor” foi sendo fabricado ao longo do tempo operando como 

um marcador social que diferenciava as crianças escolarizadas, disciplinadas, 

higienizadas e que estavam sendo formadas de acordo com os interesses políticos do 

país, daquelas que, pelas condições socioeconômicas da família e do meio social em que 

                                                           
 

3
 Compreendemos o signo aqui no sentido empregado por Michel Foucault, como sendo constitutivo do 

discurso. O signo não é apenas uma representação imagética da realidade tendo em vista que a própria 
realidade se constitui pela linguagem, na malha de enunciados que são elaborados e circulam no meio 
social. Cf. Foucault (2008), Faé (2004).  
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viviam, cometiam infrações e adotavam comportamentos socialmente lidos como 

vergonhosos, não civilizados, não condizentes com a boa educação e com os princípios 

que orientavam a formação/consolidação de um projeto nacional.  

Se Londoño afirma que no fim do século XIX os juristas brasileiros descobriram 

o “Menor”, podemos pensar como essa “descoberta” foi efetivamente uma construção 

discursiva que atendia a interesses de criar diferenças no plano da compreensão dos 

problemas sociais envolvendo o sujeito criança. Pela própria reflexão que este autor faz, 

e a historiografia de uma maneira mais ampla, é possível perceber que esse processo de 

fabricação do sujeito “Menor” foi intensificado ou vivido de maneira mais intensa no 

começo do século XX. 

Sobre este processo de emergência de um objeto no discurso, Foucault (2008) 

aponta que as condições para isso são bastante complexas, sendo necessário que 

percebamos as condições históricas que propiciam o aparecimento de um determinado 

objeto de discurso. Em sua “Arqueologia do Saber”, ele diz que “não se pode falar 

qualquer coisa em qualquer época”. Nesse sentido também, o filósofo pontua que “o 

objeto não espera nos limbos a ordem que vai liberá-lo e permitir-lhe que se encarne em 

uma visível e loquaz objetividade; ele não preexiste a si mesmo [...] mas existe sob as 

condições positivas de um feixe complexo de relações” (FOUCAULT, 2008: 50).  

Um conceito, formulado objetivamente por um corpo de intelectuais ou por um 

grupo politicamente engajado em algum tipo de debate é produto de um momento 

histórico específico que cria as condições para que o objeto seja construído. O “Menor” 

enquanto conceito foi possível porque lideranças políticas e intelectuais do Brasil 

passaram a buscar compreender a situação da infância. Corrêa (1997) enfatiza como o 

Brasil inspirava-se nos exemplos de projetos políticos europeus para tratar da infância. 

A Itália e Portugal foram dois países tidos como exemplares para o Brasil, pois haviam 

construído formas de lidar com a delinquência infantil e, na ótica de intelectuais como 

Mancorvo Filho e Leonídio Ribeiro, davam o suporte necessário para que o Brasil 

passasse a assumir o tratamento da delinquência infantil como política de Estado
4
.  

O que historicamente se configurou, no sentido de uma construção conceitual e 

social do “Menor”, foi que “a partir de 1920 até hoje em dia [o termo “Menor”] passou 

                                                           
 

4
 Cf. Corrêa (1997) onde a autora destaca os tribunais de menores na Itália e Portugal, a Antropologia 

Criminal, a Medicina Legal como formas de compreender e lidar com a difícil questão da infância 
criminosa e delinquente.  
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a referir e indicar a criança em relação a situação de abandono e marginalidade, além de 

definir sua condição civil e os direitos que lhe correspondem” (LONDOÑO, 1996: 129). 

A vinculação desse termo com uma criança em situação de acentuada vulnerabilidade 

social fez parte de um processo histórico relativamente longo.   

Após a Lei do Ventre Livre de 1871, acompanhada do processo de abolição da 

escravatura em 1888 e a mudança de sistema político do regime monárquico para o 

republicano, a situação de pobreza de alguns grupos sociais não foi estruturalmente 

modificada e isso condicionou que famílias pobres sofressem os efeitos negativos de um 

processo de modernização da sociedade brasileira que se intensificou no começo do 

século XX. Nesse contexto, a infância foi tematizada como alvo de políticas de Estado 

representadas pelas ideias de proteção das crianças e redução dos índices de violência 

em que elas apareciam com frequência. 

O Congresso Brasileiro de proteção à Infância que ocorreu em 1922, 

presidido por Moncorvo Filho, defendia a interferência do Estado no 

controle e proteção às crianças da miséria e delinquência. Na mesma 

época ocorreu o III Congresso Americano e segundo Bispo (2007), o 

Brasil foi representado pelo presidente do departamento Nacional da 

Criança, Olinto de Oliveira. Os argumentos presente (sic) nesses 

eventos eram de cunho social e defendiam a ideia de que o 

investimento na infância traria benefícios para o país e para a 

humanidade (COSTA, 2012: 11). 

Um conjunto de ações do governo passou a ter a criança como foco tanto no 

nível da produção de conhecimento sobre ela, como também do ponto de vista político, 

traçando ações e construindo diretrizes para intervenções na dinâmica social em que a 

criança brasileira estava inserida. Esse cuidado com a criança estava associado ao fato 

de que havia o desejo, por parte do Estado, de que as crianças fossem educadas e 

formadas no sentido de se tornarem uma força de trabalho
5
 obediente e produtiva e que 

possibilitasse o desenvolvimento econômico do país, de modo que ele pudesse cada vez 

mais aproximar-se do modelo progressista europeu.  

Embora a chamada “Questão do Menor”  tenha se configurado na década de 

1920 não compreendemos esse momento como ponto inaugural desse debate, pois como 

                                                           
 

5
 Sobre a legislação acerca do trabalho de menores no período, Cf. Código de Menores de 1927 e 

legislação correlata.  
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mencionamos anteriormente desde o período imperial já havia uma preocupação com 

uma infância ligada às ideias de crime, de desordem social, de abandono, etc. 

Cmpreendemos que na década de 1920 houve a emergência
6
 do “Menor” enquanto 

conceito e como um sujeito elaborado a partir de interações discursivas, sendo efeito 

destas.   

Londoño afirma que desde 1902 até 1927, com a aprovação do Código de 

Menores, “vários foram os planos e projetos de lei apresentados ao congresso que foram 

reprovados ou simplesmente não foram discutidos” (Id.; Ibid.: 140). Sendo assim, 

acreditamos que não houve uma causa única e singular, pelo que temos podido notar na 

pesquisa, para a emergência desse conceito. Mas o conjunto de discursos
7
 que 

circularam de modo disperso geraram as condições para a emergência desse conceito e 

do sujeito foco do debate em questão. 

Depois da Primeira Guerra, vários tratados internacionais 

estabeleceram novas regras de convivência entre os países membros 

da Sociedade das Nações, e um dos resultados desses tratados foi a 

aprovação da Declaração dos Direitos da Criança, na Conferência de 

Genebra, em 1921. No Brasil, o que se decretou foi um Código de 

Menores, em 1927, do qual constava a proibição do trabalho de 

crianças de até 12 anos e sua impunidade até os 14 anos. Dos 14 aos 

18 anos, as crianças poderiam ser internadas em “estabelecimentos 

especiais” e dos 18 anos em diante seriam puníveis pelos crimes 

cometidos (CORRÊA, 1997: 83-84).  

A antropóloga Mariza Corrêa historiciza como na década de 1930 a “Questão do 

Menor” foi pensada pelo viés da institucionalidade. Isto ocorreu pelo fato de que desde 

a década de 1920 a infância abandonada e delinquente era tema de discussões 

acadêmicas
8
 e políticas, mas no período do governo Vargas “[...] a questão do menor 

                                                           
 

6
 No sentido empregado por Foucault. Isto é, não como uma “origem” no seu sentido “duro”, 

compreendido no senso comum, mas como um ponto de surgimento no passado. Sobre este conceito, 
Cf. Gallo (2007) e Foucault (2008) 
7
 Sobre o conceito de discurso, Foucault enuncia: “[...] direi que em todas essas pesquisas em que 

avancei ainda tão pouco, gostaria de mostrar que os ‘discursos’ tais como podemos ouvi-los, tais como 
podemos lê-los sob a forma de textos, não são, como se poderia esperar, um puro e simples 
entrecruzamento de coisas e palavras: trama obscura das coisas, cadeia manifesta e colorida das 
palavras; gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, 
entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma experiência [...]”.  
8
 Sobre isso, ver discursos e perspectivas de abordagem da infância e da “criança problema” a partir de 

Arthur Ramos e Leonídio Ribeiro, em Corrêa (1997).  
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abandonado era também uma questão de sua institucionalização [...]”, ou seja, pensava-

se nas instituições estatais que deveriam acolher, tratar, educar e disciplinar as crianças 

tidas como sinônimas de delinquência, abandono, numa palavra, um problema social. 

Neste sentido, a escola foi pensada como uma instituição cuja responsabilidade também 

seria contribuir para a formação dos cidadãos brasileiros, minimizando os efeitos e as 

tendências para a criminalidade. Uma das estratégias pensadas pelo corpo de juristas 

para o controle social da delinquência infantil foi sistematizada no Código de Menores 

de 1927 e diz respeito às escolas de preservação e de reforma
9
. 

As crianças da categoria dos 14 aos 18 anos, desde então numa 

espécie de limbo legal, serão transformadas em menores, e os 

estabelecimentos especiais destinados a elas, bem como os agentes 

sociais que delas deveriam se encarregar, passam a ser objeto da 

atenção de médicos, juristas, de psicólogos e pedagogos (CORRÊA, 

1997: 84).  

Forjado discursivamente na malha de um conjunto de discursos jurídicos, 

pedagógicos, psiquiátricos e políticos que emergiram entre as décadas de 20 e 30 do 

século passado, o “Menor” foi, como podemos ver, efeito desses discursos que o 

caracterizaram e o constituíram social e psicologicamente enquanto sujeito alvo de 

intervenções, sanções e procedimentos disciplinares
10

.  

Já foi dito neste texto que entre as décadas de 1920 e 1930 houve um forte 

investimento de compreensão e intervenção sobre a “Questão do Menor”. Entretanto, 

por que motivos nesse momento histórico isso foi possível? Que interesses estavam em 

jogo na formação politica e cultural do país e que podem ter ativado dispositivos 

discursivos que contribuíram para a fabricação desse sujeito como símbolo de um 

problema social que poderia tornar-se empecilho para o progresso do país?  

Não basta apenas falar sobre este discurso da “criança-problema” e do “Menor” 

delinquente que surgiram pelas mãos de intelectuais da Psicologia Social, da Medicina 

Legal, da Pedagogia, do Serviço Social ou quaisquer outras disciplinas acadêmicas que 

tematizaram estas questões. A pesquisa que ora desenvolvemos busca saber como foi 

possível a emergência desse conceito no cerne de um debate polêmico, intenso e 

                                                           
 

9
 Cf, no Código de Menores, Capítulo VI, artigo 55.  

10
 Para maiores informações sobre os procedimentos disciplinares para os menores no século XX, não 

apenas nas décadas de 1920 e 1930, ver Corrêa (1997) e Passetti (1996).  
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envolvendo agentes com diferentes perspectivas de abordagem, o que já evidencia que 

essa emergência não foi possível a partir de um único ponto, mas partiu de diferentes 

lugares sociais e distintas espacialidades.  

Na tentativa de compreender a produção discursiva na sua complexidade, 

dispersão e particularidade, vale destacar uma reflexão importante de Foucault sobre a 

relação entre palavras e coisas na fabricação dos objetos do discurso. O filósofo apontou 

que é preciso “[...] não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos 

de signos; mas o que fazem é mas que utilizar esses signos para designar coisas” 

(FOUCAULT, 2008: 54).  

A Igreja Católica sob o enunciado “Salvar o Menor” fazia circular um discurso 

caritativo de forte apelo para o cuidado com o “Menor”, enquanto o Serviço Social
11

 

nascente, enquanto disciplina acadêmica e responsável pela efetivação de políticas de 

Estado para a proteção da infância e prevenção com a delinquência infantil, era dotado 

de outros interesses na medida em que o Estado passava a tomar a dianteira na 

construção de políticas de prevenção e intervenção na situação de pobreza, abandono e 

vulnerabilidade em que se encontravam as crianças naquela época. Deste modo, o 

Código de Menores
12

 é considerado como tendo sido uma das primeiras legislações 

elaboradas no Brasil tendo como foco principal a infância. Antes dele, a Lei do Ventre 

Livre (1871) já havia tematizado as crianças, libertando aquelas que nascessem filhas de 

escravos a partir daquele momento. Ou seja, elas não estariam mais sob o jugo da 

escravidão. Em seu capítulo VII, intitulado “Dos menores delinquentes”, o Código de 

Menores focaliza o tipo de compreensão que o corpo jurídico brasileiro tinha naquela 

época sobre o sujeito “Menor”. 

                                                           
 

11
 Corrêa (1997) tece interessantes reflexões sobre a construção do discurso do Serviço Social enquanto 

disciplina acadêmica e campo de atuação do Estado no sentido de uma profissionalização das atuações 
sobre as demandas sociais. Demonstra como houve um processo “profissionalização feminina” desse 
ofício, pois as mulheres eram tidas como as melhores agentes para trabalhar com os menores 
delinquentes, abandonados, enfim, para lidar com a infância. Esse discurso estava articulado com o fato 
de que este serviço foi visto como uma extensão da atividade doméstica e familiar das mulheres e por 
isso elas teriam uma melhor tendência para lidar com esse problema social específico.  
12

 Também conhecido como Código Mello Matos, em homenagem ao primeiro juiz de menores no 
Brasil.  
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Art. 68. – O menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de fato 

qualificado crime ou contravenção, não será submetido a processo 

penal de espécie alguma; a autoridade competente tomará sòmente 

(sic) as transformações precisas, registrando-as, sôbre (sic) o fato 

punível e seus agentes, o estado físico, mental e moral do menor, e a 

situação social, moral e econômica dos pais ou tutor ou pessoa em 

cuja guarda viva (CÓDIGO DE MENORES, 1955: 67-68).  

 Este artigo é um dos espaços onde o sujeito alvo das ações daquela lei é 

constituído, caracterizado, posto em evidência. Compreendendo a linguagem não 

apenas como meio de representação da realidade, mas como um elemento que a 

constitui enquanto objeto de abordagem, partimos do pressuposto de que o discurso 

jurídico instituiu uma determinada compreensão acerca do sujeito “Menor”. O texto 

jurídico foi produto de um conjunto de condições de possibilidade que fizeram com que 

a ideia de “Menor” que circulava no meio social e acadêmico fosse parte constituinte 

daquela lei.  

O discurso autoritário do sujeito julgador “barra” a voz do outro, ou 

seja, é um discurso monofônico, segundo Ducrot, pois as vozes que 

naturalmente se mostram nos textos polifônicos, são abafadas ou 

ocultadas sob a aparência de uma única voz nos discursos jurídicos, 

essencialmente monofônicos (BRITO, 2009: 08).  

O texto jurídico, como nenhum outro, nada tem de ingênuo ou 

descompromissado. Ele registra formas de compreensão do mundo, valores, interesses e 

vontades dos grupos sociais. Um primeiro aspecto que poderíamos pensar em relação ao 

texto jurídico é a posição de verdade, ou no mínimo, de forte legitimidade que ele tem 

na sociedade. Todavia, a linguagem jurídica é caracterizada por alguns elementos que 

podem ser interessantes para pensarmos como um texto desse tipo fabrica 

discursivamente um sujeito. Em um primeiro momento podemos pensar a própria 

posição de falante ocupada por aquele que elabora a lei.  “[...] a linguagem não é usada 

apenas para se informar algo a alguém: esta é apenas uma das suas funções; a principal 

delas, na realidade, é demonstrar ao ouvinte a posição ocupada pelo falante na 

sociedade da qual faz parte” (BRITO, 2009: 02).  

A lei é um texto que manifesta uma determinada forma de produção do poder na 

sociedade. Normatizar, organizar, estruturar e definir são alguns dos seus principais 

objetivos. O sujeito a que um texto jurídico se endereça não é apenas o seu destino, mas 
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um dos aspectos constituídos por esse próprio texto, no interior do discurso que orienta 

a sua produção. 

§ 2.º - Se o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de 

o ser, a autoridade competente promoverá a sua colocação em asilo, 

casa de educação, escola de preservação ou o confiará à pessoa idônea 

por todo o tempo necessário à sua educação, contanto que não 

ultrapasse a idade de 21 anos (CÓDIGO DE MENORES, 1955: 68).  

A linguagem produz e veicula um poder específico que tem como característica 

falar sobre o outro. Esse falar sobre o outro é construído por uma vontade de verdade, 

tendo em vista que o discurso jurídico tem como uma de suas funções definir e fazer 

compreender um objeto. Aqui notamos, tendo em vista o próprio campo de pesquisa em 

que nossa investigação se insere, que uma das dificuldades que particularizam a 

produção de uma história (no sentido de uma historiografia) da infância é o fato de que 

o sujeito criança, como apomtamos anteriormente pelas palavras de Marisa Loajolo, via 

de regra não teve a possibilidade de falar de si.  

É um sujeito que sempre buscamos ler e compreender pela fala do outro, pelo 

olhar do outro que falou dele. Nesse sentido, o texto da lei também é esse outro que 

falou da infância, mas não apenas a legislação. Os discursos da Igreja Católica, das 

disciplinas acadêmicas, dos jornais que tematizaram a questão do “Menor” são também 

os “outros” que falam de um sujeito que não escreveu sobre si, que não registrou suas 

memórias e experiências, mas que aparece no discurso alheio, marcado e significado 

pelo olhar do outro.  

É importante pensar, no que diz respeito ao Código de Menores enquanto texto 

jurídico, que ele não surgiu em 1927 ao acaso, desarticulado do momento histórico que 

o Brasil vivenciava naquela época. Como pontuamos anteriormente, desde os primeiros 

anos do século XX o debate sobre a infância foi sendo cada vez mais alimentado por 

análises e olhares distintos, fosse por parte de intelectuais vinculados a disciplinas 

acadêmicas que trataram desse tema, o discurso religioso ou ainda textos jurídicos que 

antecederam o Código e já criavam as condições para que ele surgisse como uma 

legislação oficialmente instituída para lidar com determinado fenômeno social.  

O decreto n.º 5.083 de 1 de dezembro de 1926 teve como principal objetivo 

instituir o Código que viria a ser consolidado como o Decreto Federal nº 17.943-A, de 

12 de outubro de 1927, ou seja, um ano após o primeiro decreto. O fato é que a atuação 

do Estado na realização de políticas para esta infância abandonada e delinquente não 
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começou após a promulgação do Código de Menores, pois outras leis já tinham deixado 

aberto o campo para que essa legislação federal surgisse posteriormente. Como fica 

claro no primeiro subtítulo de abertura desse texto, ele havia consolidado “as leis de 

assistência e proteção a menores”.  

Na Paraíba o decreto nº 635 de 4 de dezembro de 1926, autorizava o presidente 

do Estado a construir  um prédio onde pudessem ser postas em funcionamento uma 

escola de reforma e outra de preservação. Estas instituições, como apontamos 

anteriormente, eram duas estratégias pedagógicas destinadas aos menores abandonados 

e delinquentes.  Por este decreto, podemos perceber que a Paraíba acompanhava, 

naquela época, o debate sobre a situação dos menores e no mesmo momento em que um 

decreto federal foi instituído um de abrangência local também foi divulgado pelo 

governo da época. Todavia, mesmo havendo no plano oficial a preocupação com essa 

demanda, no texto do decreto estadual não havia a delimitação de prazos para que este 

objetivo fosse cumprido, como notamos na redação seguinte:  

Art. 1. – Fica o governo autorizado, quando permittirem (sic) as 

condições financeiras, a construir, no município de Umbuzeiro ou 

noutro que melhores vantagens offereça (sic), um prédio (sic) para a 

installação (sic) de uma Escola de Preservação e de Reforma, 

destinada aos menores abandonados e delinquentes (DECRETO 

ESTADUAL Nº 635, 1926).  

O discurso que em nível nacional circulava e criava as condições para formas de 

intervenção era tecido socialmente a partir de um conjunto de situações sociais 

envolvendo a dita infância. Em Campina Grande, cidade do interior da Paraíba, a 

preocupação com essa infância aparece em notícias que circularam na cidade através de 

periódicos como o jornal “A Voz da Borborema”. Em uma matéria intitulada 

“Assistencia á infancia – a acção do governo parahybano em face desse importante 

problema” trata da preocupação do governo do Estado e do município em cuidar do 

problema da infância pobre que ocupava as ruas da cidade diuturnamente.  

Uma das preocupações máximas do governo parahybano e que, sem 

duvida, merece o applauso sincero de todos os espíritos bem 

formados, vem sendo o sério problema de assistencia á infancia 

abandonada, bem como de amparo á juventude que se estiola nos 

antros da perdição e do crime (A VOZ DA BORBOREMA, Ano I, 

Número 9, 1937).  
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Compreender a situação da infância naquele momento não era algo feito por 

qualquer pessoa. Isto é o que indica a notícia ao afirmar que deveriam ser aplaudidos os 

“espíritos bem formados”, ou seja, aqueles com sensibilidade e capacidade para 

perceber e propor mudanças na situação de pobreza e abandono em que se encontravam 

as crianças da cidade naquela época. Embora lançando mão do eufemismo e de palavras 

moralmente bem aceitas para uma sociedade possivelmente cristã em sua grande 

maioria, a notícia, já no seu primeiro parágrafo, aponta que pelo fato de grande parte da 

sociedade não estar bem formada para perceber os problemas envolvendo a infância 

carente e necessitada de proteção era que o problema tinha tomado proporções maiores, 

necessitando que o governo decidisse tomar providências. 

“[...] ao espírito do illustre homem publico, que ora dirige os destinos 

da Parahyba, não passa despercebido o quadro de miseria physica e 

moral que se apresenta todos os dias, como um indicio alarmante da 

decomposição social e um prenuncio de insanáveis desastres futuros. 

Crianças desnutridas e, as mais das vezes, jogadas a ambientes 

pestilenciaes e onde pulula o vicio, seriam, na ausencia de uma 

medida salvadora, elementos nocivos nos dias vindoiros [...]” (A VOZ 

DA BORBOREMA, Ano I, Número 9, 1937).  

Operando por oposição o jornal destacou, no primeiro parágrafo, que a maioria 

da população não tinha a sensibilidade ou a formação necessária para perceber a 

situação da infância. No entanto, o governante da cidade naquele momento, Argemiro 

de Figueiredo, seria, na compreensão veiculada no jornal, um “illustre homem publico”. 

E não seria à toa a utilização de três termos como estes. Em primeiro lugar o termo 

“ilustre” opera como marcador de distinção, pois o governante simbolizaria e 

representaria justamente aquilo que a população comum não era. “Homem”, embora 

pareça um termo simples e corriqueiro pode, na situação relatada na matéria, ter sido 

usada justamente para reiterar a importância do masculino na liderança do Estado, pois 

no próprio texto do jornal afirma-se que este homem público era o responsável naquele 

momento pelos “destinos da Parahyba”. Assim, um homem, um líder, era sinônimo de 

segurança, de força moral e política para conduzir o Estado nos caminhos do progresso 

que se almejava naquele começo de século.  

Por fim, mas não menos importante, a palavra “público” ocupa no texto uma 

importância singular, na medida em que o homem ilustre era ocupante de uma posição 

importante na sociedade, era um líder e suas decisões não faziam parte apenas do foro 
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íntimo e da vida privada. Ao liderar e cuidar dos destinos do Estado e mesmo ser capaz 

de perceber os problemas da infância pobre e desvalida daquela época, ele reforçava a 

dimensão pública de suas ações, de seu modo de ver e ler o mundo e de tomar decisões 

em relação a este. Os homens e mulheres comuns seriam aqueles que teriam suas vidas 

definidas, desenhadas e conduzidas a partir das escolhas e das percepções do líder, do 

homem público que havia rompido a dimensão privada da vida para liderar e orientar as 

ações necessárias para o desenvolvimento do Estado e da cidade.  

A notícia do jornal informa que “o sr.dr. Argemiro de Figureido vai enviar, á 

Assembleia Legislativa, um projecto para a creação do departamento de assistencia e 

protecção á infancia e aos menores abandonados” (Idem, ibidem). Neste sentido, 

notamos novamente a infância como sendo abordada, tratada, definida por uma outra 

voz que não a sua própria. A criança que aparece na notícia é aquela transformada, 

constituída e fabricada discursivamente pelo olhar dos outros, o editor, o jornalista, etc., 

assim como as ações que passariam a mudar a condição de vida daquelas crianças 

haviam sido alvo de decisões não delas, mas novamente de “outros”, o governador, 

possivelmente o prefeito, etc.  

Marcada, significada, construída pelos olhos e palavras alheias. Isso não 

significa dizer que essa infância não existiu (do ponto de vista empírico, enquanto 

crianças efetivamente), que não sofreu os efeitos de uma sociedade economicamente 

desigual, cujo progresso e desenvolvimento tão alardeado retoricamente só era sentido 

na prática por poucos privilegiados.  

A palavra ao mesmo tempo que referia-se a essa criança, transformada em 

“Menor” pela força política dos termos, como nos indicou acima Mariza Corrêa, foi 

sendo gestada dentro de um processo complexo de relações de poder e de interesses 

diferentes e possivelmente divergentes no plano político e econômico. O que nos cabe 

refletir, de forma iniciática, mesmo como um exercício de provocação, é acerca da 

importância da relação que as palavras tecem com os objetos de que falam. Nos importa 

pensar que essa relação não é ingênua, desinteressada e mecânica, mas, 

fundamentalmente, política. Não foi por obra do acaso, nem tampouco por uma 

construção aleatória que a distinção entre menores e crianças foi sendo construída. “O 

menor não era pois o filho ‘de família’ sujeito à autoridade paterna, ou mesmo o órfão 

devidamente tutelado e sim a criança ou o adolescente abandonado tanto material como 

moralmente” (LONDOÑO, 1996: 135).  
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A relação entre este significante (menor) e o significado (sujeito delinquente, 

abandonado moral e materialmente pela família e pelas instituições públicas) foi sendo 

construída social e culturalmente para instituir diferenças sobre a própria infância, isto 

é, entre aquelas crianças que estavam sendo educadas e formadas para a vida social e 

aquelas que, pelo descaso que sofriam ou pelas más tendências que tinham, precisariam 

de um caminho diferente para continuar vivendo. Estes caminhos seriam desenhados a 

partir de novas palavras que indicariam novas práticas: disciplina, reforma, salvação, 

recuperação, preservação... 
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Resumo: Esta comunicação tem como objetivo principal realizar uma discussão sobre 

as noções de temporalidade a partir da análise das obras "Homens de Outrora" (1941) 

e “Natal daqui a 50 Anos” (2000), do publicista Manoel Dantas (1867-1924). 

Construindo uma conexão teórica entre as obras mencionadas, buscaremos neste 

trabalho discutir como Manoel Dantas constrói, em sua escrita, o tempo enquanto um 

agente histórico, capaz de moldar o homem e o espaço, sob a égide ação do progresso. 

Dantas, enquanto um membro da geração que, entre fins do século XIX e inícios do XX, 

vislumbrou novas perspectiva para o Brasil pautadas pelas noções de ciência, 

progresso e evolução, e que terá o Seridó potiguar como locus principal de suas 

reflexões. Neste sentido, é nossa intenção, sem perder de vista o conjunto maior de sua 

produção, fazer uma abordagem, sob a inspiração koselleckiana, das noções de "tempo 

espaço de experiência" e "horizontes de expectativa" no constructo da hermenêutica 

daquele escritor. 
 

Palavra Chave: Conceito. Tempo. Escrita. Noções de Temporalidade. 

O conceito de tempo parece nascer junto com a própria ideia de História, mesmo 

com as mudanças, a institucionalização, a cientifização do conhecimento e da produção 

do conhecimento histórico (REIS, 1994) transformando-se em um saber específico, 

ganhando o seu próprio lugar de escrita e prática.  

É sob a luz dessa ligação entre o tempo e a história, que buscamos na escrita de 

Manoel Dantas a construção de um dado conceito de tempo, almejando perceber como o 

autor exercita suas noções de temporalidade na edificação de espaços e na modelagem 

de seu arquétipo de homem, constituindo, dessa forma, o seu discurso histórico.  

Nessa perspectiva, o propósito de analisar as noções de temporalidade praticadas 

nas obras de Manoel Dantas constitui uma tarefa difícil, mas que tem em sua 

dificuldade todo o peso de sua importância. Pensar o conceito de tempo é ao mesmo 

tempo pensar em como Dantas fez uso de sua prática na escrita. Exercitar tal concepção, 
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a selecionada por nós, é criar uma margem para a reflexão sobre os objetivos, as 

projeções e os fins notados nas obra "Homens de Outrora" (1941) e “Natal daqui a 50 

Anos” (1909), na medida em que as suas ideias estavam em consonância com as 

problemáticas de sua época. 

Por sua época entenda-se aqui o período de formação acadêmica e de 

amadurecimento intelectual, em fins do século XIX, conhecido como o “século da 

História”, o período de grandes criações e inovações (aperfeiçoamentos) tecnológicas, 

bem como teóricas, como o darwinismo e o positivismo, sendo também, o século da 

institucionalização dos conhecimentos, das ditas Ciências Humanas, contexto em que “a 

História” se firmava no seu lugar acadêmico, dentro do quadro das ditas Ciências, 

tomando como fundamento metodológico os saberes das Ciências Naturais.  

Em tal contexto, desenvolvia-se nos saberes e nas práticas historiográficas o 

positivismo, concepção que fundamentava-se em outra grande teoria, o darwinismo, 

neste caso, o do saberes humanos, o darwinismo social. 

Nesta orientação, a importância do contexto mede-se na medida em que todo 

“conceito articula-se a um certo contexto sobre o qual também pode atuar, tornando-o 

compreensível” (KOSELLECK, 1992: 3). Noutras palavras, os conceitos devem ser 

analisados em seu contexto, para que seus significados também estejam nos “lugares 

certos”, sejam de produção, sejam em sua epistemologia, bem como, na finalidade de 

sua narrativa.  

Descendente de Tomáz de Araújo Pereira, um dos antigos colonizadores das 

Ribeiras do Seridó, filho do coronel Manoel Maria de Nascimento Silva e da senhora 

Maria Miquelina Francisca de Medeiros, Manoel Dantas (1867-1924) tem em sua 

genealogia uma descendência familiar tradicional e as razões germinais que permitiram 

seu direcionamento intelectual, uma vez que na região do “Seridó, no final do século 

XIX, tornou-se costume entre os fazendeiros caicoenses mandar seus filhos estudarem 

no Recife e na Bahia, os cursos de Direito e Medicina respectivamente.” 

(NASCIMENTO, 2012: 18.) 

Formado em Direito ainda no século XIX, Manoel Dantas ocupou lugares 

(CERTEAU, 2011) privilegiados, construído a partir dessas ocupações uma fala de 

autoridade, uma representação importante no seu tempo em vida, e posteriormente para 

a historiografia.  

Sócio-fundador e orador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte, desde 1916 até 1924, ano de sua morte. Atuou como professor no colégio 
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Ateneu, nas aulas de Geografia. Dantas ainda exerceu o cargo de diretor Geral da 

Instrução Pública Estadual, entre 1897 a 1905, exercendo também o cargo de Juiz, em 

1891, e respectivamente o de Promotor Público, nas cidades de Jardim de Seridó e 

Acari.  

Assim, “Manoel Dantas foi jornalista, poeta promotor, juiz, professor, geógrafo, 

precursor dos estudos de folclore do Estado do Rio Grande do Norte, e ainda, de acordo 

com a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, foi também 

“historiador” (1923-24, p. 312). (NASCIMENTO, 2012: 25.) Em seu tempo, Dantas 

construiu um lugar de suma importância, reforçando seu prestígio para os estudos 

historiográficos posteriores, tal como discutiremos.   

A ligação deste com as instituições em que foi membro proporcionou 

estabilidade social para seus pensamentos, seus ensinamentos, sendo também as 

instituições sociais lugares de prática para o desenvolvimento de uma linguagem 

cientifica, fazendo de sua escrita uma forma de representação cientifica de seus desejos, 

de suas projeções temporais.  

Fazendo uso das propriedades intelectuais do historiador Muirakytan K. de 

Macêdo (2012), é notável na trajetória de Manoel Dantas as influências do positivismo, 

e de uma formação também amparada no idéario evolucionista. Formado na Faculdade 

do Recife em Direito, em 1890, maior centro irradiador das teorias evolucionistas no 

que seria hoje o Nordeste, Manoel Dantas era um convicto adepto do evolucionismo 

histórico e social, e fazia de seus escritos lições para que o sertanejo superasse seus 

problemas, o seu caráter, nas lentes do autor, o caráter de um homem atrasado, de 

tempos passados.  

Nas discussões realizadas por Macêdo (2012), Manoel Dantas constrói várias 

teses, lições para que o homem do Sertão, o sertanejo, superasse o atraso do seu ser, 

seja por meio da Educação, da Memória, do Trabalho, em vários segmentos, a lição é o 

caminho para o progresso.   

A dimensão humana em que orbita era a sufocante esfera do trabalho. 

Preso somente a esse domínio, o sertanejo não se realizava enquanto 

ser social e político. Vivia arraigado a um mundo unilateral que 

desconfia das mudanças e das novidades. Enfim, não conseguia 

apreender que o destino humano era o desenvolvimento (MACÊDO, 

2012: 168). 
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No âmbito duma análise mais abrangente, Macêdo toma como fonte para 

construir seus escritos sobre Manoel Dantas seus artigos publicados no jornal 

seridoense, O Povo. Diferente de tal autor, fizemos uso apenas de seus artigos Homens 

de Outrora (1941) e Natal daqui a 50 Anos (1909), sendo fundamental atentarmos para 

o lugar temporal (CERTEAU, 2011) da escrita de cada obra, bem como as diferenças 

entre os espaços trabalhados em cada uma. Enquanto no primeiro artigo é o Sertão, o 

Seridó, interior do Rio Grande do Norte, o espaço privilegiado na escrita do publicista, 

no segundo trabalho as discussões voltam-se, grosso modo, para noções de espaço sobre 

Natal. 

A partir destes produtos e tomando como norte o conceito de Tempo, 

conseguimos filtrar vários usos, vários sentidos e significados para tal conceito, que 

extrapolam um evolucionismo excludente, que mesmo não os tomando como exemplo, 

os homens de outrora, Dantas fez uso do tempo para, por vezes, honra-los, na medida 

em que também os desconstrói, bem como, os compara aos europeus, ainda fazendo 

deles subalternos do Tempo, sujeito de sua obra. Tempo é sujeito, porque “não é uma 

coisa irrealisavel; é uma afirmação que só depende do tempo e não está à mercê de 

competencias possiveis, porque os acidentes geograficos não se mudam, os portos de 

mar não se estabelecem artificialmente. [...]” (DANTAS, 1941:152). 

Na escrita de Dantas, o tempo, conceito fundamental para este artigo, é o sujeito 

principal, cabe a ele ação de transformação, de mudança, seja por meio da técnica, do 

planejamento, dentro dos viés do progresso, nos moldes da civilização, é com o tempo 

que os espaços são/serão transformados, tal como os homens.  

É nesta linha ténue entre tempo e espaço, que a Natal de 1959 projetada por 

Dantas é um espaço lapidado pelo tempo. Desenhada e planejada por meio técnica 

(cientifica), representada com o glamour europeu e tecnicidade norte-americana, nas 

aspirações deste, a capital do norte rio-grandense seria tal como Londres, edificada sob 

os ideais de progresso e civilização, permeada pela técnica, constituindo-se um espaço 

moderno, fazendo jus aos ideias republicados do projetista. 

 O futuro e o presente se unem nas projeções de Manoel Dantas, na ação 

do tempo como molde para o espaço imaginado de Natal. Numa ligação linguística e 

conceitual problemática, Natal em 1909 seria, segundo as projeções de Dantas, nos 

tempos de 1959 tal como Londres no tempo em que o autor publicara o artigo. No 

futuro do subjuntivo: 
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Eis porque escolhi o Perigo Iminente que, em 1959, será um dos 

pontos mais atraentes da cidade, com seus cassinos e hotéis 

monumentais coroados de altos terraços onde os aeroplanos vêm  

aterrar; as estações de estrada de ferro aérea que corre pela crista dos 

morros até Guarapes, despertando sensações e belezas estranhas; as 

escadeiras de mármore e de granito descendo para o mar e para a 

planície sob arcadas graciosas de folhagens variegadas, onde canta 

diariamente a passarada; as casas de campo dependuradas das encostas 

como ninhos: um misto de progresso e de poesia: a harmonia das 

coisas; o consórcio do passado e do futuro: jardins suspenso, 

salpintados das mais belas flores tropicais, evolando perfumes para o 

céu; cenário brilhante, onde, de vez em quando, realiza-se o baile [...] 

(DANTAS, 1909:67). 

Nesse intenso dialogo conceitual (tempo e espaço), considerado um 

“historiador”, pensamos na produção do conhecimento histórico de Manoel Dantas 

como uma ligação entre o lugar “(recrutamento, um meio, uma profissão etc.), 

procedimentos de análise (uma disciplina) e a construção de um texto (uma literatura).” 

(CERTEAU, 2011: 46), e em “Natal daqui a 50 Anos” Dantas escreve o espaço natural 

como uma criação de Deus (DANTAS, 2000: 65), não sendo necessário idade para 

aprecia-lo, mas, de tempo para modifica-lo com o uso da técnica.  

Em sua visão do futuro, cinquenta anos seriam necessário para transformar os 

espaços de Natal em lugares modernos, com os atributos que lhes são característicos. 

Perigo Iminente pode ser tomando como exemplo. Contemporâneo a escrita do erudito, 

no ano de 1909, o morro Perigo Eminente, situado em frente à Cidade Nova, espalhava 

“areias sobre as ruas como um vasto lençol tenebroso e mortífero” (DANTAS, 1909: 

67), sendo após a progressão temporal do dito historiador, “um misto de progresso e de 

poesia.”. 

Se o espaço moderno, modernizado, é imaginado e desejado, o homem também 

o é. O planejamento, a transformação por meio da técnica, o progresso inscrito no 

espaço, também marcará o arquétipo de homem que Dantas busca construir a partir de 

suas lições, esse homem locado no Seridó, objeto de reflexão do outro, tem que deixar 

de ser o homem de antes, e só o tempo fará deste um homem de seu tempo, tempo do 

progresso.  
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Construídos sob os moldes do tempo, os homens de outrora são moldados por 

citações e noções explicitas de temporalidades, mas, o tempo também pode ser lido e 

tornando inteligível quando fazemos da semântica uma ferramenta de nossa análise.  

Associações, conceito tão mencionado no início desse texto, são mecanismos 

para se identificar as noções de tempo e fazê-las úteis na construção de nossa percepção, 

pois “[...] associações pressupõem um mínimo de sentido comum (minimal 

Bedeutungsgehalt), uma pré-aceitação de que se trata de palavras importantes e 

significativas.” (KOSELLECK, 1992: 2), em outros termos, não podemos desligar 

certas noções de tempo de outras concepções, conceitos, vigentes no período, como por 

exemplo, progresso, evolução, civilização. 

“O sertanejo, antigamente, apesar da simplicidade da vida do campo, quase nada 

ficava a dever aos outros povos no tocante aos hábitos de boa sociedade” (DANTAS, 

1941: 18), o sertanejo era simples, vivia no espaço rural, mas, não ficava atrás dos 

sujeitos de boa sociedade, membros de uma organização mais complexa, em que, o 

adjetivo boa enaltece ainda mais aquilo que já é complexo para um darwinista social, 

uma sociedade, questões também discutidas, em suas particularidades por Muirakytan 

K. de Macêdo (2012). 

Antigamente, o sertanejo de antigamente, de tempos remotos, sertanejo de 

outrora, era simples... A noção de temporalidade é clara, bem como a associação dela ao 

remoto, ao distante no tempo, no sentido de linearidade, de um tempo evolutivo, de um 

tempo em que, as questões são de tempo.  

“A força do tempo vai depois polindo a figura dos protagonistas desses 

movimentos e sagrando herois da liberdade os que neles preponderam.” (DANTAS, 

1941: 68), além de moldar aqueles que vão sendo lembrados, os protagonistas, e 

sangrando os heróis, aqueles que lutaram pelo vigente, pela República, pela 

“democracia”, regime da época, do tempo de Manoel Dantas, do tempo em que, a 

República é o desejado, é a pátria amada, é a Ordem, é o Progresso, é a: Ordem e 

Progresso.  

Tempos de secas. Tempos de preocupação, em Homens de Outrora (1941), o 

tempo não é só de ancestralidade simples, ou de heróis a serem sangrados, o tempo 

surge aos olhos do leitor ligado, associado ao futuro, otimista, futuro de solução, em 

que o poder público, republicano, participativo, a moda positivista (com fortes 

tendências), irá resolver, talvez, isso ocorra. “Não estará longe, talvez, o dia em que os 
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poderes publicos ou a iniciativa individual tomem a peito resolver esse problema, aliás 

de facil solução [...]” (DANTAS, 1941: 111). 

A ligação com o progresso, tão mencionado e citado Progresso, fica claro 

quando essa ideia liga-se ao tempo, bem como a ideia de Evolução, de linearidade do 

processo temporal, tomando o inglês como molde, não só inglês, mas a Inglaterra, as 

dificuldades da região e a construção do progresso de sua nação. “Havia de esperar que 

o tempo, as necessidades do progresso, e talvez as modificações que elementos novos 

tragam à nossa raça, obriguem-nos a fazer o que os ingleses já fizeram.” (DANTAS, 

1941: 113).  

O progresso é inevitável, o tempo é agente, as questões são de tempo, o tempo 

pode modificar a raça, pode fazer com que o sertanejo deixe de ser o sertanejo de 

outrora, de tempos remotos, pode fazer com que o charuto (DANTAS, 1941: 20) não 

seja devorado como doce, com o sentido de. Devorado porque na concepção do 

sertanejo, tratava-se de alimento tradicional. 

Destaca-se, associado ao Tempo, a Educação, que poderia fazer do tempo 

relativo, na medida em que o Padre Guerra, personagem em um dos ensaios da  obra 

escolhida de Dantas, é um homem de saber, conhecedor do Latim, fundador da primeira 

e única escola de Latim de/em Caicó (1811), enquanto seus convidados, 

desconhecedores dos saberes eruditos, eram os sujeitos que desconheciam o progresso, 

o processo de fabricação dos charutos, as utilidades destes, o valor simbólico, porque, 

estavam presos na rotina, no tempo de seus antepassados, repetidores dos mesmos 

comportamentos. (MACÊDO, 2012: 164). 

Na repetição, não haveria espaço para o novo, e o novo, que tem pouco tempo de 

existência, é a República no Brasil, o novo é progresso que está no cerne das discussões 

políticas no âmbito nacional, no quadro mundial. O novo, é a Tecnologia, a Técnica, o 

novo é o oposto do velho, aos homens antigos, do passado, distante de tais inovações, 

da evolução, e os reminiscentes destes, os sertanejos, fazem da rotina um elo de ligação 

com esses homens de outrora, prendendo-se no passado a partir da prática da não 

aceitação do novo, como discute Muirakytan K. de Macêdo (2012). 

Por fim, na conclusão deste texto, não das discussões intelectuais de tais ideias, 

o que buscamos “é o precisamente o começo e o fim de toda a história. Se não há 

problema, não há história. Apenas narrações, compilações.” (FEBVRE, 1989: 31). No 

cunho de nossa prática historiográfica, buscamos fazer do conceito de Tempo, das 

noções de temporalidade, uma ferramenta para entendermos a construção (CERTEAU, 
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2011) do produto de Manoel Dantas, além das articulações, da estruturação, da 

semântica, das ligações, associações de conceitos, buscamos também entender o próprio 

sentido dado uso na temporalidade da sua obra.  

Na finalidade dessas linhas, Manoel Dantas fez uso do Tempo, das noções e das 

associações ligadas ao tempo, para construir uma lição, uma “via”, uma produção 

intelectual que apontasse numa direção, na direção do progresso, para que, os homens 

do passado, fossem lembrados, mas que, seus descentes não permanecessem tais como 

eles, pois, os tempos já não são os mesmos, e as possibilidades são maiores, sobretudo 

quando pensamos na busca de Manoel Dantas em apontar uma saída para os problemas 

das secas.  

Nos tempos de publicação desse trabalho, Manoel Dantas orgulhava-se de poder 

estar em uma cidade, de se sentir pertencente à um centro urbano, em que era residente, 

em que, o Progresso era presente. Manoel Dantas orgulhava-se de estar ligado em seu 

tempo, às novas ideias, as ideias de Progresso, Evolução, grandeza, mas, além de 

orgulho, este buscava fazer com que o sertanejo pudesse chegar e seguir os mesmos 

passos, tendo como fim, o deixar de ser sertanejo, atrasado, e aderir as ideias e as 

práticas dos novos tempos. 

“Nesses tempos porvindoiros, quando a cidade –berço de meus filhos, 

onde creio que para sempre elegi meu domicilio, – empunhar 

orgulhosamente o céptro da grandeza e do progresso, alenta-me a 

esperança que de meus antepassados –terá atingindo esse gráo de 

prosperidade e bem estar que as secas não destruirão.” (DANTAS, 

1941: 153)  

O que buscamos com a escrita deste artigo é traçar algumas direções para se 

pensar no uso da noção tempo feita por Manoel Dantas, desse modo, o que pretendemos 

é criar caminhos para outras reflexões posteriores, aja visto que o conhecimento 

histórico não pode ser entendido com pronto e acabado, mas como um processo 

dialético de gestação e geração de saber. 
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CAIANA DOS CRIOULOS: UMA COMUNIDADE REMANESCENTE 

QUILOMBOLA E SUAS RAIZES CULTURAIS E RELIGIOSAS. 
 

Bruna Cristina Lima Nascimento
1
  

Jose Pereira de Sousa Junior

 

Resumo: O presente artigo trata-se de um estudo em fase inicial desenvolvido pelo 

projeto de pesquisa e extensão do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena – 

NEAB-Í sobre a comunidade remanescente quilombola na Paraíba conhecida como 

Caiana dos Crioulos, localizada no município de Alagoa Grande - Paraíba. No 

primeiro momento fizemos uma breve analise historiográfica sobre os quilombos no 

Brasil, seus espaços de resistência e sua importância  para a sobrevivência do povo 

negro e suas tradições culturais, orais, festivas e religiosas. No segundo momento, 

analisamos como tem se organizado a comunidade de Caiana de Crioulos como espaço 

de resistência, construção e manutenção de suas raízes culturais. Analisar a 

comunidade, é tentarmos perceber como foi construída suas relações sociais, culturais 

e  étnicas, assim como seu lado festivo e religioso para a manutenção de suas tradições 

identitarias. Pois, tanto a religião como suas festas, entendidas como ritos culturais e 

carregadas de simbologias, têm sido redescobertas e revitalizadas como um fértil 

campo de investigação histórica, transcendendo sua visibilidade e revelando crenças e 

vivências demarcadas por um tempo e uma identidade coletiva, e dentro desta 

coletividade e sociabilidade é que buscaremos entender o funcionamento da 

comunidade de Caiana dos Crioulos. Identificando na comunidade suas preocupações 

em não perder suas tradições, costumes e memórias. Estes espaços devem ser vistos 

como lugares de fortalecimento da cultura afro-brasileira, construção de 

sociabilidades, afetividades e reafirmação de suas culturas. 

 

Palavras-Chave: Quilombos – Cultura – Religião - Festas. 

 

A historia da escravidão nos mostra um relato de lutas e coragem para reagir 

contra os maus tratos, e condições de trabalhos sub humanas que viviam os negros, 

transformando essa reação em fugas onde se iniciaram os primeiros quilombos. Os 

livros didáticos até a década passada pouco se enfatizava a história dos negros no Brasil 

e sua importância, e participação em vários movimentos populares da história, não 

reconhecendo a participação do negro na construção do pais, poucas linhas são 

dedicadas aos quilombos e quando são só se refere ao dos Palmares em Alagoas. Há um 

esquecimento de que essas comunidades de negros rurais e urbanos permanecem até os 
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dias de hoje, no qual  lutam pelos direitos a liberdade, cidadania, posse da terra que são 

bens que eles consideram sagrados e formadores de uma identidade étnica, conhecidos 

agora como remanescentes quilombolas.  

As Comunidades quilombolas são um grupo étnico, que são constituídos pela 

população negra rural ou urbana, que os mesmo se autodefine através, da 

ancestralidade, tradições, territórios e práticas culturais próprias. Tomei como referencia 

para minha pesquisa a Comunidade de Remanescentes Quilombolas de Caiana de 

Crioulos, situada na zona rural do município de Alagoa Grande PB. Explorando alguns 

fatores da identidade étnica do Caiana de Crioulos,analisando as concepções de 

territorialidade, tradição cultural historicamente compartilhada, relações de parentesco 

enquanto elemento central na organização do grupo e a situação de alteridade. 

Resgatando as experiências cotidianas na comunidade, também conhecendo a superação 

dos conflitos advindos do contato interético. 

Breve relato sobre os quilombos no Brasil 

De inspiração africana os quilombos brasileiros tem uma história de lutas e 

resistência, é um processo histórico marcado por conflitos em oposição ao trabalho 

escravizado, as fugas foram uma hemorragia incessante na produção escravista 

ALDEMIR FIABANI(2012). Em um novo espaço o escravo fugiam para os quilombos 

na expectativa de refazer suas vidas, uma esperança que sentiam por está longe dos 

castigos e humilhações que eram impostos nas mãos de senhores fazendeiros e seus 

feitores, os quilombos passaram a funcionar então como pequenas Áfricas, onde 

tentavam vivenciar suas práticas culturais. Assim como define MUNANGA & 

GOMES(2006). homens e mulheres que se recusavam viver sob o regime da escravidão 

e desenvolviam ações de rebeldia e de luta contra esse sistema. 

O Quilombo dos Palmares é o mais conhecido na História do Brasil, situado na 

Serra da Barriga atual estado de Alagoas, os primeiros escravos chegaram fugidos de 

fazendas de engenhos em aproximadamente 1580, onde resistiram por mais de 100 

anos, lutando contra diversas tentativas de acabar com mesmo, até que tropas de 

bandeirantes contratados pela capitania de Pernambuco invadiram Palmares e mataram 

e aprisionaram muitos palmarinos e outros ainda conseguiram se refugiar, capturando e 

matando também o líder deles Zumbi, com isso o Quilombo dos Palmares foi dissipado, 

porém esse tipo de comunidades nunca deixaram de existir, com o passar dos séculos a 

historiografia tem se debruçado muito sobre os remanescentes em vários estados 
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brasileiros, e desta maneira, trazendo a tona novas informações bem como novas 

perspectivas divergentes do olhar que outrora se tinha no tocante a esses remanescentes. 

 Embora durante muito tempo os currículos trouxesse no ensino de história um 

olhar voltado para o colonizador, o que deixa evidente o a discriminação, com o passar 

dos séculos se viu a necessidade de uma lei, á lei federal nº. 10.639/2003 que propõe a 

obrigatoriedade do ensino desta temática, assim na formação do aluno ele compreenderá 

participação e contribuição dos negros e de sua cultura para a formação do Brasil. 

Comunidade de Remanescentes Quilombolas na Paraíba. 

Detentoras de um rico patrimônio cultural, porém, desconhecidos de muitos, as 

comunidades de remanescentes quilombolas na Paraíba, são um grupo social étnico que 

luta por seus direitos de ações políticas que valorizem e atendam as necessidades destas 

comunidades, reconhecendo também que são um grupo com características próprias 

vistas nos costumes, tradições religiosas, festividades etc.  

Na Paraíba existem alguns movimentos étnicos que lutam em busca de 

melhorias e reconhecimento dos povos negros, assim  também como a legalidade da 

posse de terras a qual estão inseridos, cientes que vivemos em uma sociedade 

construídas de classes, onde o seus trabalhos, lutas e cotidiano de vida, está relacionado 

diretamente a construção social das desigualdades de gêneros e etnias. De maneira 

espontânea o movimento negro na Paraíba atua com seus militantes, com o objetivo de 

aumentar a autoestima, combatendo o racismo e preconceito, promovendo igualdade 

social advinda das desigualdades raciais. 

 A população negra em seus territórios de remanescentes  quilombolas, ainda 

passa por desigualdades sociais, preconceitos impostos pela sociedade, e falta de 

políticas públicas, levando os mesmo a uma vida de dificuldades , em sua grande 

maioria falta de acesso a educação, saúde ,saneamento básico etc. Onde um dos 

principais motivos para essa pobreza dos remanescentes é a dificuldade para ter acesso 

aos programas do governo de incentivo a agricultura familiar, devido a falta do título da 

terra que garante, á posse as famílias e dá acesso a políticas públicas. Cientes que 

vivemos em uma sociedade construídas de classes, onde o seus trabalhos, lutas e 

cotidiano de vida, está relacionado diretamente a construção social das desigualdades de 

gêneros e etnias. 

Este trabalho tem como finalidade o interesse de perceber os conhecimentos 

sobre a perpetuação e resistência da cultura quilombola na Paraíba, se existe um 
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sentimento de aculturação em pleno século XXI, como lidam com isso para preservação 

de suas crenças ancestrais, suas lutas pelas igualdades de direitos e de cidadania, 

conhecendo a inevitabilidade em que os quilombos tem de políticas públicas que 

atendam as suas necessidades específicas, fazendo um recorte aos remanescentes 

quilombolas da comunidade Caiana de Crioulos no Estado da Paraíba, situada no 

município de Alagoa Grande, a mesma tem 90% de ancestralidade africana, foi 

reconhecida pela Fundação cultural dos Palmares em 2005. 

De acordo com os dados do INCRA(Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária), sua população é de aproximadamente 1.300 habitantes, cerca de 292 

famílias, as narrativas contam que seriam descendentes de uma rebelião de um navio 

negreiro que aportou em Baía da Traição, onde os escravos estavam para atender os 

engenhos da região paraibana, conseguiram fugir pelo curso do rio Mamanguape no 

século XVIII, outros conta que seriam negros fugidos do massacre do Quilombo dos 

Palmares, o que também daria a justificativa de uma localidade chamada Zumbi nas 

proximidades de Alagoa Grande. 

Ao estudarmos sobre os Remanescentes Quilombolas do Caiana de Crioulos, na 

perspectiva de suas preocupações com políticas públicas que atendam suas necessidades 

venho nas ideias de Edward Thompson, que, pelos seus estudos históricos, nos fornece 

uma gama de indicações e caminhos metodológicos fundamentais para se compreender 

a realidade e suas contradições, em seus aspectos objetivos e subjetivos, na 

singularidade e na totalidade e na dialética de passado, presente e futuro. Apesar de que 

no imaginário popular os quilombolas fazem parte de um passado distante, 

desconhecendo suas lutas e reivindicações que perpetuam até os dias de hoje. 

De modo geral, diante desses problemas, vejo na trajetória de trabalho e de 

militância de Thompson, uma sensibilidade aguçada em trazer ao real, movimentos fora 

dos muros acadêmicos, problematizando-os, analisando classes sociais como um 

processo de formação, para o autor a luta formam as classes sociais que sempre está em 

processo de formação.  

Se detemos a história num determinado ponto, não há classes, mas 

simplesmente uma multidão de indivíduos com um amontoado de 

experiências. Mas se examinarmos esses homens durante um período 

adequado de mudanças sociais, observaremos padrões em suas 

relações, suas ideias e instituições. A classe é definida pelos homens 

enquanto vivem sua própria história. (THOMPSON, 1987a, p. 11).  
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Thompson ver a classe como um sujeito valorizando seus costumes, tradições e 

modos de vidas sociais. No clássico A Formação da Classe Operária Inglesa, nos mostra 

a experiência de trabalhadores ingleses antes da Revolução Industrial, aos saberes 

construído coletivamente pelos sujeitos sociais.  

Nossa pesquisa também busca dialogar com o pensamento de Carlo Ginzburg, 

um italiano, que em 1976 lança sua obra “O Queijo e os Vermes”, que relata a história 

de um moleiro condenado pela Inquisição Papal como um herege no século XVI, nessa 

obra Ginzburg adotou o conceito de cultura, definindo-a como “o conjunto de atitudes, 

crenças, códigos de comportamentos, próprios das classes subalternas num certo 

período histórico.” (GINZBURG, 1986,p.16), a priori o autor queria trazer a tona vozes 

que foram silenciadas, não tendo registros diretos, mas sim deixaram na historia 

vestígios indiretos que foram utilizados pelo mesmo. 

Através da micro-história percebemos o interesse voltado para os personagens 

anônimos, como eles viviam, sentiam  e pensavam, rompendo assim com a 

historiografia positivista, tradicional, que se preocupava em escrever a história dos 

grandes personagens, reis, generais etc... fazendo agora uma micro analise social dentro 

de uma macro análise totalizadora. Através da pesquisa da micro-história, podemos nos 

envolver cada vez mais com a comunidade dos Caianas de Crioulos, dando brechas pra 

estudar as particularidades dessa comunidade, e suas identidades provindas de 

experiências de vidas. 

 Fazendo uma ligação com a antropologia percebo que a micro-história faz 

assim, um aprofundamento, mas descritivo do comportamento humano, a comunidade 

de remanescentes passa a ter uma voz, não mais silenciada pela sociedade, assim 

personagens como Dona Edite seu Zuza na sua maturidade cultural utilizam-se da 

brincadeira do coco de roda e da ciranda para transmitir suas tradições, sentimentos, 

memórias, é uma riqueza de conhecimento ancestral passado em suas relações 

cotidianas, atingindo também os visitantes em transito que passam a conhecer histórias, 

sonhos, medos e tradições de personagens que antes eram desconhecidos, e hoje 

chamam atenção através de suas lutas para a propagação de sua cultura e memória. 

O coco de roda e ciranda, são cantos e danças, praticadas pelas mulheres 

quilombolas que refletem um patrimônio imaterial da cultura afro-brasileira, podendo 

assim na utilização dessas “brincadeiras”, ser uma reafirmação da cultura identitária. 

Esta reafirmação da cultura, no caso do Caiana de Crioulos vem proveniente das 

mulheres da comunidade, que nas práticas rotineiras se organizam para a preservação da 
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memória, não havendo dia especifico para se dançar o coco de roda, mas geralmente nas 

datas festivas do calendário brasileiro, nas novenas e nos dias santos considerados pelo 

calendário católico e nas festas de casamento, bordas e batizados. Com base nisso 

percebemos que uma das grandes contribuições da micro-história, seria a vida cotidiana 

descoberta em minúcias. 

Nessas minúcias segundo Pesavento os homens revelam na irracionalidade, 

vontades que não estão reveladas através de suas ações, mas que convivem em seus 

sonhos, medos e desejos. Assim a autora para explicar usa uma metáfora: 

  A micro-história ousaria ser capaz de produzir, duas formas de conhecimento 

da realidade: uma que produz um saber sobre as coisas que podem ser medidas e mesmo 

comprovadas, e que pertence ao reino do corpo do mundo, da observação direta do real; 

outra que constrói um saber sensível, através de indícios, de sensibilidades, emoções e 

valores, por vezes imperceptíveis, que têm na imaginação o seu potencial criador e que 

fazem parte daquilo que pode ser definido como a alma do mundo (PESAVENTO, 2004 

p. 188). 

Nos últimos anos vários estudos no meio acadêmico têm enfatizado a 

preservação da cultura e o conhecimento das mesmas. Em busca de estudar as 

realidades que formam o cotidiano, e as questões rotineiras do dia-a-dia que vão sendo 

construídas durante a vida. No caso da comunidade Caiana de Crioulos, a nossa 

pesquisa propõem conhecer suas práticas de luta pela manutenção e preservação, 

reproduzindo os seus valores culturais, indagando questões como aculturação com o 

modernismo do século XXI . 

Com base nesses questionamentos buscamos através da contribuição de Michel 

de Certeau, acerca da teorização sobre a invenção do cotidiano, para o autor a 

linguagem, memória e oralidade são meios privilegiados de transmissão das artes de 

fazer, das astucias do sujeito simples, comuns ( CERTEAU , 2008) assim com base no 

diálogo de Certeau acerca da invenção do cotidiano vamos em busca de conhecer 

devido as suas peculiaridades na sua formação histórica suas festas, brincadeiras ,datas 

religiosas, histórias e artesanatos produzidos pelos mesmo na comunidade . O autor fala 

que os mecanismos de poder e disciplinamento de uma sociedade que tenta ter o 

controle da vida dos homens, podem ser fraudado através de estratégias e práticas de 

sobrevivência que indivíduos criam na vivencia cotidiana, podendo sempre ser 

reinventado.  
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No mundo globalizado e pós-moderno da atualidade pensamos como tem sido a 

comunicação e interação dessa comunidade, analisando como o passado ainda está 

presente em suas mentes, observando as marcas que foram deixadas, fortalecendo os 

laços entre os mesmo para valorizar e preservar sua cultura não deixando cair no 

esquecimento. Em Caiana de Crioulos há exemplos de como suas culturas tem sido 

valorizadas e preservadas,  temos a agricultura familiar para uso de subsistência que é 

realizada através de experiências passadas de pai para filho com técnicas e ferramentas 

rústicas, também como já citado temos o coco de roda e ciranda que são um tipo de 

dança coletiva e circular, onde participam mulheres e crianças, tal prática também é 

conhecida na comunidade como “brincadeira” e é conhecida desde a época da 

escravidão, mais uma maneira de se preservar a memória nas suas práticas rotineiras. As 

letras das canções do coco e ciranda refletem na maioria das vezes o cotidiano, os 

confrontos, críticas social, preconceitos enfrentados, labuta diária na agricultura e seus 

sonhos. Refletem assim um passado, mas também uma preservação da memória. 

Festas e Tradições Religiosas. 

Entre os diversos espaços geográficos em que negros e negras foram colocados 

fruto do trafico negreiro, africanos e seus descendentes encontraram nos quilombos um 

espaço onde podiam se reunir de forma mais ou menos autônomas, reconstruindo 

identidades e fortalecendo laços de afetividade, tradições e culturas. Ao longo dos 

séculos XVI ao XIX os quilombos transformaram-se em espaços não só de resistência, 

mas, também de manutenção de suas práticas, seja festivas como também religiosas. 

Espaços estes, onde novas regras de sociabilidades foram redefinidas e novas alianças 

foram construídas em torno da devoção, das festas, da construção de memórias e 

identidades. 

Na comunidade estudada, Caiana dos Crioulos – PB pratica-se a religião 

católica, porém podemos identificar outras manifestações religiosas como a Jurema, o 

Candomblé, a Umbanda e o Protestantismo. Temos nesta comunidade um mosaico 

religioso bastante acentuado, e porque não dizer, que existe ali uma tolerância a religião 

do próximo, algo tido e visto de forma positiva por aqueles que moram ali, praticam 

religiões diferentes, mais que se respeitam. Dentro deste espaço, cada grupo realiza suas 

festas e tradições de forma a louvar sua fé e devoção. 

Nesse sentido, as festas revelam a essência fundante de respeito à fé e à 

fraternidade comunal, que alimentam as manifestações religiosas e perpetuam as 
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tradições que constituem um verdadeiro patrimônio cultural. Assim se configuram as 

festas brasileiras desde os primeiros séculos de colonização. O espaço de sociabilidade, 

para a maior parte da população, se realizava fora do âmbito domiciliar, uma vez que os 

grandes momentos de interação social eram as festas religiosas. As práticas católicas 

eram/são marcadas por efusivas manifestações de fé visíveis nas missas, nas procissões 

repletas de alegorias com músicas, danças, comidas, bebidas e fogos de artifício.  

Como já dissemos antes, em Caiana se pratica o Candomblé, muito embora a 

maioria da população se diz católico e dificilmente se declara abertamente um 

praticante do candomblé ou da umbanda, talvez por medo de sofrer algum tipo de 

preconceito. O Candomblé é uma religião, cuja formação remonta ao continente 

africano, a origem de parte de seus elementos simbólicos e rituais, foram trazidos pelos 

escravos na época da colonização brasileira e ressignificados no Novo Mundo.  

Na diáspora transcontinental e simbólica, a memória coletiva, por meio de 

estratégias de sobrevivência, recria as estruturas do imaginário dispersas pelo tráfico 

negreiro, e constrói uma comunidade religiosa que reconforte os negros escravizados no 

seio da mãe África, numa tentativa de retorno mítico a sua terra e ao culto dos seus 

deuses e ancestrais. 

Já a umbanda é considerada entre muitos estudiosos como uma religião 

tipicamente brasileira. Surgida no início do século 20, nos grandes centros urbanos da 

região Sudeste, é uma religião formada pelo hibridismo das crenças e práticas advindas 

do Candomblé, do Espiritismo Kardecista, da Macumba carioca (rituais afros indígenas 

difundidos no meio urbano), do catolicismo popular e da influência esotérica do 

misticismo oriental. Tal fusão ocorre num momento de grande desenvolvimento urbano 

e industrial brasileiro, o que facilitou estes encontros. 

A umbanda é uma religião centrada na comunidade, agrega no seio do seu 

sistema solidário de crenças e práticas, os que dela se servem e acreditam. Prega a 

existência pacífica e o respeito ao ser humano, à natureza e a Deus. Respeitando todas 

as manifestações de fé, independentes da religião. Em decorrência de suas raízes, a 

umbanda tem um caráter eminentemente pluralista, compreende a diversidade e valoriza 

as diferenças. Não há dogmas ou liturgia universalmente adotados entre os praticantes, 

o que permite uma ampla liberdade de manifestação da crença e diversas formas válidas 

de culto. 

Na Paraíba, especificamente na cidade de Alhandra o culto é incorporado às 

crenças populares do catolicismo e da Jurema Sagrada, muito praticada em zonas rurais, 
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inclusive por comunidades indígenas e quilombolas, trazidos do campo para cidade com 

o processo de migração acentuada no início  do século passado, estabelecendo se em 

áreas periféricas. Resistindo as repressões e perseguições da sociedade intolerante e 

preconceituosa. 

Outro aspecto contido dentro das festas realizadas em Caiana dos Crioulos, o 

coco de roda e a ciranda, realizam-se em comemorações e festas, sem um calendário 

específico. Embora com frequência isso ocorra durante o período festivo do calendário 

brasileiro, e também após as novenas e nos dias de santos importantes ligados ao 

calendário do catolicismo popular (São João, São Pedro, Santa Ana, Na. Sra. Da 

Conceição, entre outras). Outro momento chave de tal performance na comunidade está 

na comemoração do Dia da Consciência Negra (20 de Novembro) e no dia 12 de 

dezembro dia de Santa Luzia que é a padroeira da comunidade.  

Todos os anos se festeja com a participação ativa do grupo de coco de roda e do 

grupo de mulheres negras, recebendo um número considerável de visitantes de outras 

cidades e de outras comunidades quilombolas convidadas. Também há a realização da 

brincadeira em eventos significativos para a comunidade, como casamentos ou bodas de 

prata ou de ouro ou quando nasce uma criança, no qual se bebe e comemora-se bastante, 

e dar-se o nome de cachimbo.  

Quando nos referimos à dança na brincadeira de coco e ciranda, a poesia torna-

se um elemento indispensável. Para que uma roda de ciranda e coco se forme é preciso 

que a mestre (ou mestre) lance o desafio de uma entoada para que o coro responda e, 

nesse balanço, segue-se a roda acompanhada de seus tocadores (zabumba, ganzá e 

triângulo) e de suas dançadeiras vestidas com suas saias rodadas multicoloridas. Tais 

cantos representam, na maioria das vezes, o cotidiano presente em sua comunidade; 

neles encontramos também ironia e ambiguidade, ou crítica social, com temas ligados à 

condição do negro, ou das lutas camponesas na região. Lembranças de confrontos, 

dificuldades e sonhos para a memória coletiva da comunidade. 

Esta tradição em Caiana dos Crioulos mostra-se majoritariamente uma tradição 

marcadamente feminina: as mulheres organizam as manifestações, as festas, cantam e 

dançam; já os homens se contentam em acompanhar musicalmente o grupo. As poesias 

dos cantos populares falam de um tempo passado, mas também de uma resistência 

cotidiana dos tempos presentes. 

De forma preliminar, nosso estudo se interessa então em revelar as dificuldades 

e desafios encontrados pela comunidade Caiana dos Crioulos na manutenção da tradição 
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das festas populares. O que nos leva a procurar entender como se insere hoje a cultura 

popular nos meios de divulgação, difusão e reconhecimento de espaços no cenário 

cultural e artístico brasileiro. 

As poucas condições oferecidas para a realização de tais festas, e ainda a 

situação de pobreza, descaso do poder público e desigualdade social que enfrenta a 

maioria da população se refletem largamente de forma negativa na organização e 

manutenção de tais práticas.  

No entanto entendemos que o coco de roda nas comunidades quilombolas hoje 

em dia tem representado um forte instrumento de luta e de resistência cultural para a 

construção de uma identidade e memória em prol de uma política de afirmação cultural. 

Esta prática contribui, em seguida, a consciência de que a cultura afro-brasileira pode 

ser como outras manifestações culturais, uma ferramenta de afirmação da identidade 

para os habitantes das comunidades negras. 

Considerações finais  

A presente abordagem permite ao leitor, uma reflexão sobre a relevância do 

estudo das comunidades quilombolas no Brasil, entendendo como se deu o processo 

desses quilombos e sua importância como personagens  para a construção da história 

desse pais. Dando oportunidade para aqueles que se interessam pela temática, uma 

maior construção em crescimento das concepções sociais e acadêmicas fortalecendo a 

ruptura com os possíveis preconceitos estabelecidos na sociedade, lembrando de que 

como profissionais da educação, constatemos a importância do ensino da história e 

cultura afro-brasileiras na constituição simbólica das crianças, e na inclusão de um 

ensino popular- cultural. 

Como resultado preliminar da pesquisa, verificamos que em Caiana dos 

Crioulos, sua população continua mantendo viva suas tradições e principalmente em 

transmitir alguns aspectos da memória que reafirmam a identidade do grupo, através das 

práticas culturais vivenciadas no cotidiano de seus membros.  

Pois, tanto a religião como suas festas, entendidas como ritos culturais e 

carregadas de simbologias, têm sido redescobertas e revitalizadas como um fértil campo 

de investigação histórica, transcendendo sua visibilidade e revelando crenças e 

vivências demarcadas por um tempo e uma identidade coletiva, e dentro desta 

coletividade e sociabilidade é que buscaremos entender o funcionamento da 
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comunidade de Caiana dos Crioulos. Identificando na comunidade suas preocupações 

em não perder suas tradições, costumes e memória. 
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A CRUZ E O COMPASSO: DIVERGENCIAS ENTRE IGREJA CATÓLICA E 

MAÇONARIA EM FINS DO SÉCULO XIX E AS PRIMEIRAS DÉCADAS 

DO XX NA PARAÍBA. 
 

Jose Pereira de Sousa Junior.

 

Resumo: A presente comunicação faz parte de nossas reflexões do doutoramento sobre 

Estado Laico e Igreja Romanizada na Paraíba (1890 / 1930). Período este marcado por 

novos redimensionamentos na política brasileira com a Proclamação da República e 

estes desdobramentos mesclam-se com o período de reformulação interna da Igreja 

Católica, seu processo de romanização e a institucionalização da separação entre a 

Igreja e o Estado. Sabemos que a relação entre Igreja e maçonaria remonta ao 

império, mais precisamente a “Questão Religiosa” e vai desdobrando-se na Republica. 

Considerada o primeiro choque direto entre Maçonaria e Igreja no Brasil, a Questão 

Religiosa revelou também as contradições e ambiguidades do Estado versus Igreja. A 

maçonaria sempre fora identificada como um problema para a Igreja Católica. Várias 

bulas foram editadas pela a fim de condenar à maçonaria ao ostracismo. A Igreja, 

através dos jornais e pastorais intensifica o conflito com a Maçonaria, acusando-a 

como a principal instituição responsável pela decadência do Poder Espiritual. Uma das 

formas de divulgação dessa  imagem  carregada  de  negativismo  foi,  representada  

pelo Jornal A Imprensa Catholica fundado na Paraíba em 1894,  órgão  que expressava 

as opiniões da diocese da Paraíba e mantinha conexões com Olinda e Recife.  Ao longo 

do período de funcionamento do Jornal (1894 – 1942), encontramos um numero 

elevado de artigos criticando a Maçonaria, colocando-a como uma  entidade 

conspiratória, sempre preparada para tramar e forjar planos contra a ordem instituída 

e para arquitetar meios de levar a sociedade à ruína. A idéia de desordem permeia e 

preocupa a intelectualidade católica, no qual o medo e as práticas de intolerância eram 

pontos bases. Podemos observar ainda, que algumas cartas pastorais publicadas no 

Jornal A Imprensa Catholica sempre chamava a atenção dos fiéis para os perigos da 

maçonaria. Podemos considerar que se desenvolveu neste período, um intenso discurso 

anti-maçônico, que pregava a excessiva preocupação com a segurança, a estabilidade, 

a paz e a ordem constituída. Essas foram às principais bandeiras de defesa dos setores 

ligados ao catolicismo contra a Maçonaria. Tais argumentos, construídos por setores 

da Igreja através dos seus intelectuais, contribuíram como elementos importantes para 

podermos apreender os  modelos e as formas de como a Maçonaria  foi  sendo  

retratada  pela Igreja, constituindo-se em ponto essencial no entendimento das causas e 

formulações do discurso anti-maçônico e intolerante. 
 

Palavras-Chave: Romanização – Igreja – Maçonaria – Republica. 
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Estas querelas entre Igreja e Maçonaria podem ser pensadas como “campo de 

forças” ou “campo de lutas” (BOURDIEU). Seguindo o pensamento de Bourdieu, 

pensamos que cada campo é um resultado dos processos de diferenciação social, 

portanto, cada campo possui sua própria identidade, conceitos, cosmovisão, seu próprio 

objeto, seu principio de compreensão, valores, interesses específicos, que podem se unir 

para a construção de um novo campo ou distanciar-se segundo os interesses dos 

agentes, neste caso temos Igreja versus Maçonaria.  

Na da Província da Paraíba no final do século XIX, vemos a configuração da 

maçonaria como um campo distinto, que visava à construção de uma nova ordem social 

sustentada nos ideais republicanos. Pierre Bourdieu
1
 ao analisar a dominação simbólica 

e as lutas regionais, afirma que o regionalismo é; 

Apenas um caso particular das lutas propriamente simbólicas em que 

os agentes estão envolvidos quer individualmente e em estado de 

dispersão, que coletivamente e em estado de organização, e em que 

está em jogo a conservação ou a transformação das relações de forças 

simbólicas e das vantagens correlativas, tanto econômicas como 

simbólicas; ou,se se prefere, a conservação ou transformação das leis 

de formação dos preços materiais ou simbólicos ligados às 

manifestações simbólicas (objetivas ou intencionais) da identidade 

social. Nesta luta pelos critérios de avaliação legítima, os agentes 

empenham interesses poderosos, vitais por vezes, na medida em que é 

o valor da pessoa enquanto reduzida socialmente à sua identidade 

social que está em jogo (BOURDIEU, 2000, p. 124).  

Para Bourdieu o espaço social é um espaço multidimensional, formado por um 

conjunto aberto de campos relativamente autônomos, ou seja, subordinados quanto ao 

seu funcionamento e às suas transformações. No interior de cada subespaços, os 

ocupantes das posições dominantes e os ocupantes das posições dominadas estão 

ininterruptamente envolvidos em lutas de diferentes formas, sem contudo, 

necessariamente, constituírem antagonistas. Bourdieu reconhece que no interior de 

campos diferentes, podem ser instauradas alianças mais ou menos duradouras. Porém, 

no caso da Igreja e Maçonaria, estas alianças ou aproximações não foram duradouras, 
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pois os interesses políticos, religiosos e sociais colocam-se como antagônicos, forças 

conflitivas.  

O conceito de campo nos permite lidar com estruturas materiais da sociedade – 

as organizações – e com o conjunto de valores e regras que as sustentam – as 

instituições. Permite perceber o modo como funcionam as homologias de posições 

(essenciais como fatores de mediação), as interseções e os antagonismos entre os vários 

domínios. Favorece, ainda, uma construção teórica e metodológica transdisciplinar.  

É um conceito operativo no âmbito macro da metodologia. Campo, em 

Bourdieu, é uma noção que não descarta, nem oculta o conflito, pelo contrário, um 

campo é definido por uma hegemonia, mas que se instala por uma luta de poder, e neste 

aspecto pensamos a relação entre igreja e maçons na Província da Paraíba. Porém, estes 

desentendimentos não é particularidade da Paraíba, pois estes conflitos estavam 

ocorrendo em outras partes do Brasil. O conflito é evidente em todo tipo de campo e 

cada um procura legitimar suas posições, alianças e oposições, configurando, portanto 

um espaço social.  

Bourdieu entende que o espaço social é formado por campos, microcosmos ou 

espaço de relações objetivas, que possui lógica própria e irredutível. O campo é tanto 

um "campo de forças", uma estrutura que constrange os agentes nele envolvidos, quanto 

um "campo de lutas", em que os agentes atuam conforme suas posições relativas no 

campo de forças, conservando ou transformando a sua estrutura (Bourdieu, 1996:50).
2
 

A partir destas reflexões iniciais, podemos observar que o clero brasileiro 

mesmo não tendo tendências liberais chegou a tolerar a existência de maçons no seio do 

clerical, tolerância esta que não durou bastante e os desentendimentos tornaram-se 

constantes. Embora as ordens monásticas não tivessem sido abolidas no Brasil, não 

gozavam de inteira liberdade de ação. Em muitos pontos, a Igreja era submissa ao 

Estado, dependendo dele o clero em matéria de doutrina e de culto.  

Apesar disso, a situação dos padres no Brasil parecia bastante acomodada, o 

Imperador era católico mais não se preocupava com as práticas religiosas e também era 

maçon. Algo que nos parece contraditório, ser maçom e ao mesmo tempo católico, mas, 

não é, visto que não existia uma lei ou regra tanto por parte da Igreja como do Estado ou 
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da própria constituição que proibisse um maçom de ser católico e virse – versa. Porém, 

esta harmonia não vai durar muito. 

Até 1872 a maçonaria se mantivera discreta, não se opondo á fé católica, tanto é 

assim que ia se introduzindo no clero, nos seminários, nos conventos e confrarias 

religiosas. De acordo com o historiador Helio Silva; 

No dia 3 de março de 1872, as lojas maçônicas do Rio de Janeiro 

resolveram homenagear o seu grão-mestre, o visconde do Rio Branco, 

presidente do Conselho de Ministros por conta da Lei de 28 de 

setembro, a famosa Lei do Ventre Livre. O padre Almeida Martins, 

que era maçom e na qualidade de orador fez um discurso de saudação 

ao homenageado. O fato de o padre se apresentar em vestes 

sacerdotais, usando linguagem maçônica e, depois publicar suas 

palavras em jornais de maior circulação no país, constituiu um 

escândalo para a época. Esse escândalo foi considerado uma 

provocação direta á autoridade eclesiástica. O Bispo diocesano, Dom 

Pedro Maria de Lacerda, intimou-o sob suspensão, a abjurar a 

maçonaria (renegar a maçonaria – Grifo meu). Não sendo atendido, 

pois o mesmo sacerdote celebrou missa mandada rezar por uma loja 

maçônica, o Bispo resolveu suspende-lo do exercício das ordens 

sacras, tanto no púlpito como no confessionário. (SILVA, 1975, p. 

49/50). 

A partir deste momento esta harmonia diplomática entre Bispos e Maçons 

arrefeceu-se, a maçonaria levantou-se contra a Igreja em várias partes do Império. 

Surgiram jornais exclusivamente consagrados a maçonaria que usavam suas paginas 

para atacar o papa e o clero, dizendo que “a religião católica era a seita do crucificado 

alterada e pregava pelos pontífices infalíveis e que a Igreja de Roma era um mar de 

torpezas” (SILVA, 1975, p. 51). 

Em 27 de abril de 1872, foi redigido um Manifesto da Maçonaria do Brasil por 

Saldanha Marinho em que este se coloca contra o anticlericalismo da Igreja e do 

ultramontanismo clerical. Iremos aqui, colocar algumas partes deste documento 

histórico e revelador do descontentamento da maçonaria frente a intolerância Católica. 

Vamos ao documento.  

Ao povo que em suas tradições gloriosas e em seu brioso presente 

encerra titulos inequívocos ao reconhecimento do poder ecclesiastico, 

dirigi-se a maçonaria do Brasil para manifestar um justo protesto 
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contra o ato irreflectido de um representante vivo d’esse poder na 

sociedade brasileira. 

A imprensa, essa augusta e immutavel rainha da opinião, já se tem 

occupado, com bizarria e vantagem, do magno assumpto em questão, 

assestando ao mesmo tempo, contra os mal firmados arraiaes do 

fanático ultramontanismo, as suas mais seguras e efficazes baterias. 

A Maçonaria brasileira, representada por cabeças e corações que 

jamais se rebellaram contra o verdadeiro espírito da santa madre 

Igreja, entra agora, como um só homem, nas esforçadas lides da 

civilisação contra o jesuitismo, do progresso contra a supertição, da 

liberdade de consciência contra a autocracia de opinião; e applaudindo 

e acompanhando a propaganda utilíssima da impávida filha de 

Guttemberg, lavra em tempo a sua queixa contra o Prelado 

Fluminense, um hodierno inimigo. 

Desde que o Brasil se constituio nação, desde que o seu povo, abrindo 

relações de amizade com os mais adiantados paizes do mundo, 

começou a aspirar ao fastígio das liberdades publicas em que a palavra 

está bem longe de ser o subterfúgio do pensamento, não consta que a 

maçonaria fosse perseguida, censurada e malquista por membro algum 

do clero nacional. 

Nunca a Igreja, para maior luzimento do seus feitos, necessitou de 

prohibir ou rejeitar o trabalho da beneficência por parte de indivíduos 

piedosos, verdadeiros christãos e que, denominados de maçons, têm a 

ventura de multiplicar os proveitos da Maçonaria pelos princípios 

illesos do christianismo! 

Nunca houve no seio do império quem tivesse a coragem e 

cumprimento de uma excommunhão papal que jamais se deveria 

estender ás associações maçônicas do Brasil attento que, por forma 

alguma, hão contrariado os preceitos do legitimo poder espiritual. 

Só com o apparecimento do Sr. D. Pedro Maria de Lacerda no mundo 

catholico pôde ganhar o ultramontanismo a esperança de um diligente 

adversário contra a Maçonaria brasileira; só por um bispo, que parece 

ainda crer no possível revigoramento da companhia de Ignacio de 

Loyola, poderia ser lançado o primeiro cartel do desafio a milhares de 

homens honestos e decididos que bem descobrem no jesuitismo, o 

mais damnoso inimigo da Igreja. 
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O jesuitismo e a maçonaria são dois inimigos irreconciliáveis. Separa-

os um abysmo, que não pode ser aplanado, porque representa o 

passado, que assim como não se inventa, não se pode supprimir nos 

vastos e inconcussos domínios da historia. Se por acaso, á beira de um 

tal abysmo, um d’esses inimigos estendesse os braços para o outro, a 

morte de ambos evitaria o amplexo. 

Mas, o ultramontanismo entende que prevenir é ameaçar, e ensinar é 

castigar. O ultramontanismo, herdando as desconfianças do 

jesuitismo, é visionário sempre disposto a encontrar inimigos nos 

intellectos que lhe fazem objecções, porque desejam aprender. Que 

modo singular de combater em nome da Igreja! Abafar a palavra, 

escravisar o pensamento, porque a discussão é reputada um estimulo 

do erro! Esse despotismo pintam a Maçonaria como um phantasma 

horripilante do Catholicismo.[...] (Manifesto da Maçonaria do Brasil – 

Assembléia Geral do Povo Maçonico, Rio de Janeiro, 27 de Abril de 

1872. CASTELLANI, José. Os Maçons e a Questão Religiosa. 

Londrina – PR. Editora Maçonica “A Trolha” Ltda, 1996.) 

Este manifesto contém 12 paginas de ataque frontal a Igreja e em particular o 

Bispo do Rio de Janeiro D. Pedro Maria de Lacerda, além do Jesuitismo e do 

Ultramontanismo. Pois bem, este manisfesto escrito pela pena do jornalista e maçon 

Saldanha Marinho, nos abre alguns leques e possibilidades de reflexão sobre a relação 

entre Igreja e Maçonaria, ao que nos parece, vinha ao longo do século XIX, mais 

especificamente a década de 70, como uma relação amistosa e suportável, não podemos 

dizer de aproximação intima, mas, de certa diplomacia. Porém, no ano de 1872 por 

conta da questão religiosa – que já tratamos anteriormente – os ânimos se arrefeceram e 

o que agora era diplomacia, torna-se um conflito aberto com acusações e defesas 

mutuas entre ambas. 

Em sessão solene, realizada aos 16 de Abril de 1872, sob a presidência e por 

conselho do Visconde do Rio Branco, foi resolvido atacar o Episcopado pela imprensa e 

convidar todos os maçons do Brasil a tomar parte na batalha que ia travar com a Igreja. 

Tudo isso consta de documentos autênticos da Maçonaria, principalmente do Boletim 

do Lavradio, que então começou a ser publicado. Em vários pontos do país foram 

fundados novos jornais, com o título franco de "órgão da Maçonaria", tendo como 

finalidade confessada combater o que chamavam de ultramontanismo, ou seja, 

jesuitismo, mas que era exatamente a Igreja Católica. Surgiu assim uma vasta imprensa 
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sectária, liderada pelo Grão Mestre Saldanha Marinho, sob o pseudônimo de 

Ganganelli. (CASTELLANI, 1996) 

Nos jornais e escritos então abundantemente difundidos por toda a nação, 

negavam os maçons redondamente todos os ensinamentos da Igreja, atacavam sem dó 

todos os dogmas da religião católica, principalmente a Santíssima Trindade, a 

Divindade de Cristo, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, etc. . . O clero era 

mimoseado com palavras como estas: padrecos, detratores, maltrapilhos, capadócios de 

grande força, irrisórios pedagogos, pedantescos, etc. . . Enfim, o ambiente no Brasil na 

década de 70 e posteriores, ficou animoso entre Igreja e Maçonaria e os confrontos de 

ideias tornou-se constante.  

O fato é que ainda hoje o ser maçom suscita dúvidas, curiosidades e muitos 

olhares pré-concebidos. A vaga noção de sociedade secreta além de despertar o grande 

interesse do mercado editorial e cinematográfico, parece engendrar em si mesma 

definições a respeito do que seria a maçonaria. O mistério e o sigilo existiriam em 

função da posse de uma espécie de conhecimento esotérico sobre os segredos da 

humanidade, adquirido e preservado de geração em geração.  

Não são poucos os que se debruçam no afã de desvendar estes segredos. Assim, 

não é de admirar o considerável número de lendas, mitos e boatos que circundam a 

instituição maçônica. No fundo, todos provenientes da suspeita quanto ao segredo que 

ela abriga. Porém, o que não se pode deixar de observar é que existem outras formas de 

pensar a maçonaria. Uma delas é considerando o contexto histórico no qual é praticada, 

bem como as relações que são estabelecidas com o restante da sociedade.  

Mas, afinal o que é de fato a maçonaria, o que prega, o eu faz, o que pensam, 

quais seus segredos? Estas e outras perguntas/questionamentos são feitos há tempos 

pela sociedade leiga e curiosa, desejosa de penetrar no interior das lojas e dos 

pensamentos maçônicos. Não é nossa intenção desvendar nenhum segredo da 

maçonaria, apenas trazer alguns ingredientes ao debate. Falemos um pouco sobre a 

Ordem Maçônica. 

Para a historiadora Eliane Lucia Colussi a Maçonaria se instalou no Brasil nos 

primeiros anos do século XIX e, embora sua participação não tenha sido analisada 

suficientemente, é muito difícil referir certas conjunturas sem mencionar a atuação 

maçônica. Segundo ela, os exemplos seriam muitos e perpassariam pela 

“independência, a abdicação de D. Pedro I, a difusão do pensamento liberal no Brasil, a 
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questão religiosa, a luta pela separação Estado/Igreja, o abolicionismo, o movimento 

republicano e outros” (COLUSSI, 1998, p.38). 

A Maçonaria foi outro agente importante que perpassou toda a história do Brasil 

Império e com ele se confunde; a maçonaria é uma associação foi difundida em todo o 

mundo, que adota os princípios da fraternidade e da filantropia, sendo uma associação 

exclusivamente de homens. Os quadros da maçonaria são compostos por profissionais 

liberais que deram suporte teórico à luta por emancipação do sistema colonialista em 

todo contexto latino americano onde esteve presente, e a favor da “independência”. No 

Brasil a maçonaria se envolveu, mesmo antes de ter uma loja formalmente instalada em 

nosso território, com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana no final do século 

XVIII e inicio do século XIX. 

A maçonaria no Brasil teve em seus quadros desde o clero da Igreja colonial, 

homens ligados as Ordens Religiosas e Irmandades e daí até os altos quadros de 

comando dos partidos políticos fazendo inicialmente parte dela (Maçonaria), os irmãos 

Andradas, políticos influentes no período da Independência, D. Pedro I, depois D. Pedro 

II entre outros influentes políticos e homens de negócio. 

Houve uma séria política de enfrentamento entre a Santa Sé e as Lojas 

Maçônicas na Europa que acabou refletindo na política de romanização da Igreja no 

Brasil, e foi um dos motivos da Questão Religiosa no Segundo Reinado. A maçonaria 

no Brasil esteve longe de  enfrentar o mesmo conflito ideológico ocorrido na Europa, 

mesmo lá os maçons procuraram dar respostas aos questionamentos da hierarquia 

católica que emitiu Encíclicas, Bulas e Recomendações a respeito da maçonaria e a 

reação contra a última encíclica papal de Leão XIII “Humanum Genus” 

No Brasil a maçonaria distanciou-se dos interesses populares, passando a 

representar a aristocracia rural, estendendo-se no máximo às classes médias emergentes. 

Apesar da maçonaria estar presente no Brasil desde a Inconfidência Mineira no final do 

século XVIII, a primeira loja maçônica brasileira surgiu filiada ao Grande Oriente da 

França, sendo instalada no contexto da Conjuração Baiana. A partir de 1809
3
 foram 
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 CAMINO, Rizzardo da. Introdução à maçonaria. São Paulo: Madras, 2006; BENIMELI, José Antonio 

Ferrer (Org.). Maçonaria e Igreja Católica: ontem, hoje e  amanhã. 4. ed. São Paulo: Paulus, 1998.  
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fundadas várias lojas no Rio de Janeiro e Pernambuco e em 1813 foi criado o primeiro 

Grande Oriente Brasileiro sob a direção de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva.  

Tratar da historia da Maçonaria no Brasil é, também buscar descrever as ideias 

da época. São elas que vão formar o pensamento maçônico, particularmente num 

processo de longa duração, pois desde o advento da Independência os maçons acabavam 

por representar um discurso europeu. Porém, a maçonaria trazida para o Brasil, foi num 

primeiro momento francesa e deísta. Tratava-se de uma maçonaria que defendia uma 

religião natural que procurava pelo menos nos seus fundamentos teóricos igualar todos 

os homens, que não negava a existência de um Deus único, neutro chamado de Supremo 

Arquiteto do Universo. 

Em um segundo momento, notadamente a partir da segunda metade do século 

XIX, novas ideias começaram a se fazer sentir nas lojas maçônicas brasileiras. O 

positivismo que marcou o momento de maior transformação da mentalidade da 

burguesia elitista e que possibilitou um desvio do político da maçonaria brasileira na 

direção do humanismo. Este humanismo ao lado do humanitarismo marcou esta geração 

maçônica preocupada inclusive com o escravismo existente no Brasil. 

Com argumentos racionais e lógicos, muitos maçons questionaram a escravidão. 

O estimulo advinha fundamentalmente da Ilustração, movimento de ideias que criticou 

a submissão do homem á autoridade, á tradição, á superstição, incentivando o livre 

pensamento na direção dos direitos naturais e da felicidade. Desta forma, entendemos 

que a Ilustração e a Maçonaria contribuíram para alimentar a condenação doutrinária á 

escravidão. Isto porque a escravidão simbolizava o desrespeito a liberdade e ameaçava o 

verdadeiro caminho do homem a liberdade e a igualdade de direitos, independente da 

cor da pele. 

A maçonaria conceitualmente representa um meio alternativo de sociabilidade 

no qual encontramos homens preocupados com a virtude, com a fraternidade, com a 

solidariedade, com a igualdade e com a liberdade. Entretanto, esta preocupação idealista 

dos maçons não os obriga a uma atitude extremada na busca dos seus objetivos. Os 

próprios estatutos da sociedade e a constituição das potencias maçônicas determinam 

total liberdade de pensamento. Se alguns maçons se consideram espiritualistas, 

ocultistas ou místicos estão á praticar o direito do livre pensar. Os maçons, em nosso 

entendimento, nada mais são do que homens que procuram viver em comunidade e em 

comunhão com o mundo. Não são revolucionários no sentido da luta contra o poder 
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constituído, mas progressistas no sentido de promover o bem-estar no espaço em que 

vivem. 

Porém, ao voltarmos para os acontecimentos da segunda metade do século XIX, 

o que vemos enquanto analise historiográfica é um intenso debate entre a Maçonaria e a 

Igreja Católica. As  relações  entre  Maçonaria  e  Igreja  são  muito  complexas,  ainda  

mais  se considerarmos a grande presença de padres maçons, especialmente no Brasil do 

século XIX. Após os acontecimentos do Rio de Janeiro, como vimos acima, o 

acirramento e os discursos inflamados de ambos os lados tornaram-se frequentes em 

quase todas as províncias onde existia Igreja e Maçonaria.  

Na Paraíba não foi diferente, por conta da criação do Jornal A IMPRENSA 

CATHOLICA, cujo ano de abertura é 1897. O jornal de cunho estritamente religioso vai 

funcionar normalmente até 1903. Fica fechado até 1912 e reabre em seguida e continua 

a funcionar até 1942. Neste período o Arcebispo da Paraíba Dom Adaucto Aurélio de 

Miranda Henriques escreve e publica 29 Cartas Pastorais, trazendo em seu conteúdo os 

mais variados assuntos, inclusive contra a presença maçônica em terras paraibanas e 

estar sempre sintonizado com outros Bispos do Brasil no tocante a questão da 

maçonaria e outros assuntos de ordem social, religiosa, missionária, educacional, 

familiar, de instrução e de conduta social. Estes conteúdos presentes nestas Cartas 

Pastorais serão analisados ao longo deste trabalho. 

O primeiro pronunciamento oficial da Igreja sobre  o  assunto  foi  a  bula  In 

Eminenti Apostolatus Specula, do papa Clemente XII (28/04/1738) e que ameaçava os 

católicos  maçons  com  a  excomunhão.
4
 Essa Bula que condenava as associações 

altamente suspeitas como a maçonaria na qual se reuniam vários homens de todas as 

“seitas” que apesar de aparentar “certa honestidade”, essa instituição abrigava todo o 

“mal”. Dessa forma, a bula proibia qualquer tipo de aproximação por parte dos católicos 

por congregar homens de todos os credos, sendo um grande perigo para a pureza da 

religião católica. Esse documento foi  reforçado  pela Constituição Apostólica Providas 

Romanorum (18/05/1751) do papa Bento XIV
5
. Esses documentos condenavam a 

Maçonaria mais pelo seu caráter secreto, o que a tornava digna de desconfiança por 

parte de todos os  poderes  constituídos, clericais ou leigos. 

                                                           
 

4
BARATA, Alexandre Maçonaria, Sociabilidade Ilustrada e Independência (1790-1822).  Vol I; Campinas; 

São Paulo, 1999. p. 140. 
5
Op. Cit. pp. 123-130. 
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Considerada o primeiro choque direto entre Maçonaria e Igreja no Brasil, a 

Questão Religiosa revelou também as contradições e ambiguidades do amálgama 

Estado versus Igreja.  Ela foi desencadeada pela expulsão  de  maçons  das  irmandades 

religiosas pelos bispos D. Vital de Olinda e D. Macedo Costa do Pará, que obedecendo 

diretamente  às  ordens  emanadas  do  Vaticano,  entraram  em  choque  com  as 

autoridades e com o sistema jurídico imperial. 

De acordo com Roque Spencer de Barros, 
6
no período que compreende a 

questão religiosa, foi presenciado no Brasil debates da denominada “Nova Ilustração 

brasileira”. Nesse debate estavam constituídos três pensamentos: o liberal, o católico-

conservador e o cientificista. Dentro desse debate, podemos destacar duas grandes 

instituições: a católica, herdeira do pensamento católico-conservador e a Maçonaria, 

identificada com o pensamento liberal. 

A maçonaria sempre fora identificado como um problema para a Igreja Católica. 

De acordo com Alexandre Barata
7
, a maçonaria era encarada pelo catolicismo, desde o 

século  XVIII  como  um  movimento  conspiratório. Várias bulas e breves foram 

editados pela Igreja a fim de condenar à maçonaria ao ostracismo. A Igreja, através dos 

jornais e pastorais intensifica o conflito com a Maçonaria, acusando-a como a principal 

instituição responsável pela decadência  do  Poder Espiritual. Vejamos o que diz a 

Instrução Pastoral do Bispo de Olinda Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira no ano 

de 1875. 

A todo o Clero e Fieis das Provinciais de Pernambuco, Alagôas, 

Parahyba e Rio Grande do Norte, saúde, paz e benção em Jesus 

Christo, nosso adorável Salvador. A Igreja de Jesus Christo, Irmãos e 

Filhos dilectissimos, tem sido sempre mais ou menos perseguida pela 

impiedade, nunca cessou de luctar com inimigos sanhudos que haviam 

jurado a sua ruína total [...] E hoje, Irmãos e Filhos muito amados, a 

santa Igreja de Deus se acha a braços com um inimigo terrivel, peior 

que todos os passados; mais terrível que Herodes com sua tyrania; 

mais terrível que os Imperadores Romanos com as suas hecatombes 

humanas; mais terrível que as heresias e schimas comas suas 

impiedades e rompimentos; mais terrível que os Barbaros e Sarracenos 

                                                           
 

6
BARROS, Roque Spencer Maciel de. A Ilustração brasileira e a ideia de universidade. São Paulo, 

Ed.Convívio – EDUSP, 1986. 
7
BARATA, Alexandre. Luzes e sombras: a ação da maçonaria brasileira (1870-1910). Vol II; Campinas, 

1999. 
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com as suas constantes ameaças, e que os Protestantes com as suas 

innovações.  

Este inimigo formidável, já vosso coração o adivinhou, é a Maçonaria, 

a Maçonaria, peior que todos aquelles antigos adversários; porquanto, 

reunindo-os em si a todos elles, fundindo-os juntos, constitue um todo 

poderoso, a personificação ou unificação de todos elles, que faz hoje a 

um só tempo tudo o que elles fizeram, cada um de persi, em epochas 

remotas umas das outras. 

Sim; a Maçonaria, o supremo esforço do poder das trevas contra a luz 

da verdade, é incontestavelmente o mais temeroso inimigo que a 

Igreja tem tido que debellar. Quando lhe convém, a seita pervesa 

emprega com habilidade summa, superior até a daquelles tempos idos, 

ora a requintada atrocidade de Herodes; ora as estudadas crueldades 

de Nero e Dioclesiano; ora a perfídia, a ironia, o ridículo Juliano, ora o 

facho e a machadinha de Alarico, o ferro e o fogo do Propheta árabe; 

ora finalmente, a sedução e as argúcias de Luthero e Calvino. 

Sob as odiosas denominações de fanatismo, ultramontanismo, 

romanismo, jesuitismo, etc. não cessa a Maçonaria de mover guerra 

sem tregoas ao Catholicismo, combatendo-o a todo o transe, por todos 

os meios, por todos os lados. Nesta lucta renhida, travada há séculos, 

tem de ordinário a máxima parte nas tribulações a Ilustre Sociedade de 

Jesus, que, estando sempre a pé firme do Senhor, é a que primeiro 

arrosta com o ódio, furor e impetuosos accommettimentos das hostes 

adversas.  

No momento em que vemos, Irmãos e Filhos caríssimos, a seita 

maçônica prosseguir dissimulada e afanosa, mais que nunca, na sua 

obra de demolição contra a Igreja Catholica, de um lado tentando 

illaquear a boa fé dos homens simples, probos e honestos, e de outro 

suscitando contra os venerados Padres Jesuitas uma dessas 

tempestades que as Paginas Sagradas nos representam debaixo da 

pavorosa figura de turbilhão impetuoso e de chamma devoradora, 

cumpre-nos, a exemplo do grande Apostolo das nações, honrar o 

nosso ministério: Ministerium meum honorado, cumpre-nos levantar a 

voz a fim: 1º de premunir as nossas queridas ovelhas contra as 

pérfidas ciladas da astuta serpente; 2º de advogar a causa da 

innocencia calumniada e opprimida. 

Soltamos o grito de alarma, bradamos – alerta! Cumprimos o dever de 

atalaia de Israel. Ai, porém, daquelle que for surdo! 
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Attentos, pois, de animo calmo e repousado, ouvi, ó Filhos de minha 

alma! Ouvi a voz de Deos que pela nossa boca vos exhorta e vos põe 

de sobreaviso. (Instrução Pastoral do Bispo de Olinda aos seus 

Diocesanos sobre a Maçonaria e os Jesuítas. 1875 – Rio de Janeiro, 

Typografia do Apostolo, n. 14 / 18 – código de referencia – UC-NRLF 

– B 180 / 477 – Disponível para impressão em 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/227326. Acessado em 

Julho de 2013. 

Mesmo sendo uma passagem longa, as questões a que esta carta coloca são 

importantes para se analisar a querela entre Igreja e Maçonaria. Na carta que também é 

direcionada a outros Bispos, especial da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, a 

mesma conclama aos fiéis a estarem de prontidão e alertas com o inimigo. Inimigo este 

de longas datas, e que agora chegava ao Brasil com idéias libertarias e questionadoras as 

ações da Igreja, chega-se a comparar a Maçonaria aos antigos e seculares inimigos da 

Igreja, como Herodes, o imperador que enviou Jesus para a crucificação.  

O interessante é a narrativa de momentos históricos distintos utilizados pelo 

Bispo para justificar o perigo que a Maçonaria representava para a Igreja e os irmãos 

católicos. O discurso de convencimento acerca dessas proposituras acontecia num nível 

existencial profundo, sagrado, religioso, protetor da Igreja e dos fiéis. Apenas nele o 

sujeito sente-se em uma dependência total de uma realidade que ele reputa como 

absoluta. Defendiam uma instituição sagrada, salvacionista. 

Quando analisamos o discurso do Bispo, percebemos que sua atitude estava 

assentada sobre preceitos políticos, morais e teológicos, e evidentemente no sentido de  

condenação à tolerância religiosa praticada e defendida pela Maçonaria. Avaliando esta 

posição, que no nosso entendimento não era somente do Bispo, mas também de Roma  

na longa duração de três séculos,  observamos fatores intrínsecos responsáveis pela 

criação no seio da sociedade luso-brasileira  da desconfiança sobre as intenções 

maçônicas. Ou seja, o resultado deste  intenso antimaçonismo praticado oficialmente 

desde o século XVIII pela Igreja, contribuiria para  a demonização da Ordem Maçônica. 

A bandeira levantada pela Maçonaria em nome da razão e  do progresso humano, 

protegida pelo “segredo”, tornava-se para o Vaticano e também para os Bispos 

brasileiros uma evidencia das intenções “maléficas” dos integrantes das ordens 

maçônicas. Assim, no entendimento do clero, e aqui representado pelo Bispo Dom 

Vital, era preciso à união dos fiéis católicos para combater o “terrível” inimigo. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/227326
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Como vemos, o discurso negativo sobre as ordens maçônicas vinham de longos 

séculos, e aqui no Brasil foi reforçado a partir da segunda metade do século XIX e 

entrou o século XX mais acirrado ainda, pois, a maçonaria e seus membros também 

participaram dos eventos republicanos que derrubaram o Imperador e instauraram o 

Estado republicano no Brasil em 1889. 

Nesta primeira republica, vamos acompanhar intensos debates entre a maçonaria 

e a Igreja Católica, e na Paraíba, estes debates e combates serão feitos pelo Arcebispo 

Dom Adaucto Aurélio de Miranda Henriques que governo a arquidiocese da Paraíba 

entre os de 1894 a 1935, que neste período empreendeu várias realizações no seio 

católico, inclusive no combate a Maçonaria, o protestantismo e o espiritismo, além de 

incentivar as visitas pastorais em todo o Estado e promover o ensino religioso, objetivos 

estes proposto pela romanização católica.  
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OS SENTIDOS DAS MOLÉSTIAS NO SERIDÓ POTIGUAR NOS 

SÉCULOS XVIII E XIX 

 

Júlia Elisa de Freitas Arcanjo
1
 

Dr. Muirakytan Kennedy de Macêdo
2
 

Resumo: O artigo em tela reflete sobre as representações das doenças no Seridó 

potiguar, tendo como base as causa mortis contidas nos Livros de Óbitos da Freguesia 

de Sant’Ana, escritos entre 1789 e 1811. A investigação está sendo realizada a partir 

da leitura dos Livros de Óbitos já organizados em fichas de um banco de dados 

eletrônico no programa Access. A análise dos dados coletados permite problematizar 

as causa mortis através dos significados a elas atribuídos na época de sua produção. 

Para fundamentar a atribuição de sentidos às moléstias, utiliza-se o Vocabulario 

portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico de Raphael BLUTEAU (1712 - 

1728), o Diccionario de medicina popular e das sciencias acessórias de Pedro Luiz 

Napoleão CHERNOVIZ (1890) e Do clima e das doenças do Brasil ou estatística 

médica deste império de José F. X. SIGAUD (2009). A base teórica da pesquisa 

repousa no conceito de representação (CHARTIER, 2002) e teoria médica humoral e 

miasmática (PORTER, 2008). Até o momento, tem-se algumas doenças já catalogadas e 

agrupadas que podem ser relacionadas com o sistema respiratório, como “tísica”, 

“pleuris”, “moléstia de tosse”, “moléstia de asma”;  com o sistema digestivo, como 

“moléstia de desinteria”, “moléstia de um antraz”, além de mortes de parto e 

acidentais como “mordida de cobra”, “queda de cima de uma casa”, “morte assim que 

nasceu”. 

 

Palavras- Chave: Doenças. Representações. Livros de Óbitos. Seridó. 

 

Introdução 

As doenças sempre estiveram presentes na história do Seridó potiguar e suas 

consequências alteraram consideravelmente a dinâmica da região. Viver e sobreviver, 

no final do século XVIII e início do século XIX, era uma aventura constante, tendo em 

vista que as condições de vida eram insalubres e a presença de médicos era quase que 

inexistente. Dessa forma, a maioria da população se encontrava em meio a diagnósticos 

imprecisos, curando-se através de chás e porções contidos nos saberes populares.  
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Mediante a este contexto, as causa mortis contidas nos Livros de Óbito da 

Freguesia de Sant’Ana, entre os anos 1789 e 1811, podem ser investigados, tendo em 

vista os possíveis sentidos que as moléstias podem representar. Para fundamentar tais 

sentidos, utiliza-se dos dicionários do período em análise de Raphael BLUTEAU (1712 

- 1728) e Pedro Luiz Napoleão CHERNOVIZ (1890).  

 

Doenças e mortes no Seridó potiguar 

Por muito tempo, concepções mágicas e religiosas, sacrifícios de animais e a 

terapêutica baseada em jejuns e dietas dominaram o campo médico grego. Nesse 

contexto, a arte de curar encontrava-se atrelada ao equilíbrio e a harmonia do corpo, 

estabelecidas através da teoria humoral
3
. A medicina grega esteve presente no Brasil, 

desde o século XVI, com a chegada dos jesuítas, considerados os primeiros práticos da 

arte de curar.  

No início do século XIX, a medicina era uma ciência em transformação. O 

conhecimento antes, baseado principalmente nos princípios gregos e nos saberes 

populares, começou a tomar uma forma científica, uma vez que, para a cura efetiva das 

doenças, seria necessário conhecer o corpo humano e os principais sintomas das 

doenças.  

Todavia, apesar dos avanços perceptíveis no campo da medicina, o Brasil ainda 

encontrava-se acometido por diversos tipos de doenças e até epidemias em fins do 

século XVIII e início do século XIX. No Rio Grande, a situação não era diferente. 

Segundo SILVA (2003), “a falta de higiene e de uma medicina adequada e preparada, 

não possibilitavam um avanço nas curas causando uma extraordinária mortandade neste 

período”. (SILVA, 2003, p.28).  As ruas eram insalubres, a saúde pública era precária e 

a presença de médicos era quase que inexistente, tornando assim o ambiente mais 

propício ao aparecimento de doenças.  

Com a falta de médicos, não só na região do Seridó, mas em quase todo o Rio 

Grande, o exercício ilegal dos práticos da cura se efetivava e o domínio destes se fazia 

                                                           
 

3
Conhecida também como Teoria Hipocrática, a Teoria Humoral baseia-se no equilíbrio harmônico de 

quatro fluidos do corpo humano: sangue, o licor da vitalidade; bile amarela, líquido gástrico 
indispensável à digestão; bile negra, responsável pelo escurecimento dos outros fluidos; e a fleuma, as 
secreções incolores visíveis, que em excesso ou em falta são as principais responsáveis pelo surgimento 
das doenças. 
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presente na medicina preventiva e curativa. No entanto, os índices de mortalidade eram 

alarmantes, uma vez que os diagnósticos não eram precisos. Sendo assim, de acordo 

com SILVA (2003), a morte parecia pairar sobre o Seridó e tudo conspirava sobre o 

local. A região vivia quase que desabitada e sem comunicação, além de não existir nem 

médicos e nem farmacêuticos. 

Doenças como representação 

As doenças são capazes de transformar toda a dinâmica de uma sociedade. Tais 

mudanças, por sua vez, podem estar atreladas ao demográfico, ao urbano e até aos 

hábitos funerários. Cada sociedade constrói e reconstrói as representações que estas 

moléstias provocam, seja no aspecto biológico ou psicológico do indivíduo.  

As representações devem ser encaradas como algo único, uma realidade 

construída, que difere de acordo com a classe social, com o tempo, com o lugar e até 

mesmo com os variados pontos de vista sobre um mesmo objeto. Segundo CHARTIER 

(1990), 

As representações são entendidas como classificações e divisões que 

organizam a apreensão do mundo social como categorias de percepção 

do real. As representações são variáveis segundo as disposições dos 

grupos ou classes sociais; aspiram à universalidade, mas são sempre 

determinadas pelos interesses dos grupos que a forjam. O poder e a 

dominação estão sempre presentes. As representações não são 

discursos neutros: produzem estratégias e práticas para legitimar 

escolhas. Ora, é certo que elas colocam-se no campo da concorrência e 

da luta. Nas lutas das representações tenta-se impor a outro ou ao 

mesmo grupo sua concepção de mundo social: conflitos que são tão 

importantes quanto as lutas econômicas; são tão decisivos quanto 

menos imediatamente materiais. (CHARTIER, 1990, p.17). 

De acordo com NASCIMENTO e SILVEIRA (2004), as representações das 

doenças devem sempre levar em consideração a articulação entre o contexto patológico 

da época, o desenvolvimento da medicina, ou seja, em que estágio ela se encontra, e a 

configuração histórica e ideológica da sociedade, tendo em vista que, “a representação 

não é o simples reflexo do real e está enraizada na realidade social e histórica que, ao 

mesmo tempo, contribui para construir.” (NASCIMENTO e SILVEIRA, 2004, p.23). 

Vale ressaltar que, sob o conceito de “representações” há um duplo 

entendimento mencionado por CHARTIER (2002). De acordo com o autor, o duplo 
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entendimento se estabelece mediante aos seguintes sentidos: ‘representações’ como algo 

que torna presente o ausente ou como algo que exibe a própria presença. Desse modo, 

há uma distinção radical entre representar o ausente e a imagem que o representa. 

Os possíveis sentidos das moléstias 

Considerando que as representações das doenças, assim como também os seus 

sentidos, são construídos socialmente, pode-se, através dos Livros de Óbito da 

Freguesia de Sant’Ana, fazer uma análise das causa mortis entre os anos 1789 e 1811 e 

atribuir, com a ajuda dos dicionários do período, de Raphael BLUTEAU (1712 - 1728) 

e Pedro Luiz Napoleão CHERNOVIZ (1890), possíveis significados às moléstias.  

Como no Brasil dos séculos XVIII e XIX havia uma carência de médicos em 

quase todas as regiões, os manuais de medicina popular de Chernoviz foram essenciais 

para as práticas de cura e de prevenção do período. Sua utilidade pode ser exemplificada 

por um dos maiores poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, na poesia 

intitulada de Dr. Mágico, 

Dr. Pedro Luís Napoleão Chernoviz 

Tem a maior clientela da cidade. 

Não atende em domicílio  

Nem tem escritório. 

Ninguém lhe vê a cara. 

Misterioso doutor de capa preta ou invisível,  

esse que cura todas as moléstias 

(de preferência as incuráveis) 

socorre presto os afogados 

asfixiados 

assombrados de raio 

sem desprezar defluxo, catapora 

sapinho, panariz, cobreiro, 

bicho-de-pé, andaço, carnegão 
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e não cobra nada 

e não cobra nada, 

nem no fim do ano? 

É só abrir o livro, achar a página. 

(Boitempo, Menino Antigo.) 

O médico polonês Pedro Luis Napoleão Chernoviz, veio para o Rio de Janeiro 

em 1840. Sua vida no Brasil pode ser contextualizada na sociedade da corte, que pode 

ser representada pelos investimentos de cunho cultural e tecnológico. O Diccionario de 

medicina popular e das sciencias acessórias é um livro acessível ao público em geral, 

principalmente pela sua praticidade.  

Diferentemente de Chernoviz, Raphael BLUTEAU (1712 - 1728), autor do 

Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico, era inglês e clérigo 

regular da Ordem de São Caetano. Saiu cedo da Inglaterra, passando por Paris, Roma e 

Lisboa, desenvolvendo sempre uma atividade dupla, uma vez que se dedicava tanto aos 

estudos literários, assim como também a vida religiosa. O Vocabulario, utilizado neste 

trabalho, foi considerado um verdadeiro serviço prestado a Portugal e que ainda hoje é 

consultado.  

Dessa forma, tendo como base os dicionários mencionados acima, podem ser 

atribuídos às moléstias os seguintes significados:  

 “Um cirro”: “scirro ou scirrho (termo da medicina). Deriva-se do grego 

scirrho, que val o melmo que Dureza. He hum tumor preternatural, 

caufado de humor melancolico, duro de forte, que reflete ao tacto [...].”
4
  

 “Terícia”: “ictericia (termo da medicina). He quando a fe derrama a 

colera por todas as partes do corpo e caufa na pelle huma amarillidão, 

que He a verdadeira icterícia, nacida do destemperamento, ou 

inflammação do fígado [...].”
5
 

 “Apoplexia”: “Chama-se geralmente apoplexia, e mais particularmente 

apoplexia cerebral, uma congestão de sangue no cérebro, seguida ou não 

do derramamento d'este liquido na substancia do cérebro, e cujo 

                                                           
 

4
Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico de Raphael BLUTEAU (1712 - 1728) 

5
Idem. 
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symptoma principal é a perda súbita, e mais ou menos completa, do 

sentimento e do movimento. Esta moléstia designa-se também 

vulgarmente debaixo do nome de ar, ramo de ar, ou estupor [...].” 
6
  

 “Ética”: “Febre lenta, colliquativa, ou hectica. Febre contínua 

queacompanha o ultimo período das moléstias graves. Emmagrecimento 

progressivo, fraqueza geral, seccura na bocca, freqüência do pulso, calor 

na pelle, e no fim diarrhea, suores frios; taes são os principaes 

symptomas d'este estado [...]”.
7 

 “Hidropisia”: “Hydropisia em geral. Dá-se o nome de hydropisia a todo 

o derramamento de serosidade em uma cavidade qualquer do corpo ou no 

tecido cellular subcutaneo. Quando o tecido ceilular de todo o corpo está 

cheio de serosidade, como uma esponja èmbebida d'agua, a moléstia 

toma o nome de anasarca; e se esta hydropisia se limita a uma só região, 

chama-se edema, ordinariamente inchaço; a que occupa o ventre 

denomina-se ascite, ou vulgarmente barriga d'agua [...]”.
8
  

 “Maligna”: Febre maligna. Por este nome designam-se, ora a 

inflammação do cérebro, ora a de suas membranas, ora os accidentes 

nervosos que predominam em certas inflammações do tubo digestivo, e 

finalmente certas moléstias convulsivas, acompanhadas de accidentes 

graves e muitas vezes terminando de uma maneira fatal.”
9
 

 “Obstrução”: “Obstrucção. Esta palavra, que é synonyma de 

engurgitamento, foi applicada, na linguagem vulgar, a affecções mui 

differentes e principalmente aos engurgitamentos chronicos do fígado e 

do baço, que se desenvolvem ás vezes depois das febres intermittentes 

prolongadas.” 
10

 

Vale ressaltar que, havia a necessidade de registrar nos Livros de Óbito a causa 

da morte do indivíduo. Dessa forma, considerando que a falta de médico era uma 

realidade marcante no Seridó e os diagnósticos bastante imprecisos, colocava-se o 

                                                           
 

6
Diccionario de medicina popular e das sciencias acessórias de Pedro Luiz Napoleão CHERNOVIZ (1890) 

7
Idem. 

8
Idem.  

9
Idem. 

10
Idem. 
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motivo “aparente” da morte. Como exemplo, pode ser destacado as seguintes causas e 

os seus possíveis sentidos: 

 “Repentinamente”, “vida presente”, “velhice”, “de uma dor”, “por quase 

apressado”, “quase repentino”, “moléstia incógnita”, “moléstia 

imprevista”, “desgraçadamente de repente”, “faleceu apressadamente”, 

que podem ser caracterizadas como uma doença cardiorrespiratória ou de 

caráter silencioso (diabetes, hipertensão arterial, hepatite). 

 “Sufocado em sangue”, uma possível hemorragia. 

 “Moléstia obstrução”, que pode acontecer de diversas partes do corpo, 

como a obstrução nasal, a obstrução urinária, a obstrução fecal, a 

obstrução arterial, a obstrução aórtica.  

 “Moléstia que nasceu”, “parto”, “maligna em dias de parto”, que estão 

relacionadas com a gravidez ou a infância. 

 “Queda de cima de uma casa”, “queda”, “quebradura”, “cutelada de um 

machado no pé direito”, “facada”, “tiro”, “afogado”, “mordida de cobra”, 

que assumem um caráter acidental. 

Mediante o exposto, as moléstias podem ser agrupadas em diferentes categorias, 

que permite uma melhor visualização do leitor. Nesse sentido, o gráfico abaixo 

representa a análise feita das causa mortis dos Livros de Óbitos da Freguesia de 

Sant’Ana, entre os anos de 1789 e 1811, já catalogadas e organizadas no banco de dados 

Acess.  

GRÁFICO I – CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSA MORTIS (1789-1811) 

 

Considerações finais 
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Partindo do estudo das causa mortis dos Livros de Óbito da Freguesia de 

Sant’Ana, que corresponde ao período entre os anos de 1789 e 1811, pode ser 

identificado os possíveis significados das moléstias neste período. As doenças sempre 

estiveram presentes no Seridó potiguar e suas consequências alteraram 

consideravelmente a dinâmica da região. 

Dessa forma, sabendo que as doenças são construídas socialmente e os sentidos 

destas são atribuídos conforme a realidade, ao tempo e ao espaço, pode-se considerá-las 

como parte da história dos seridoenses, que apesar dos horrores que estas causaram, 

cada doente sentiu de forma particular os sintomas, a dor e o desejo da cura.    
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POR UM ENSINO INOVADOR: O USO DA MÚSICA EM SALA DE AULA 
 

JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA1 

SUELLY ARAÚJO DE SOUZA2 

JAILMA MARIA DE LIMA3 

 

RESUMO: Este trabalho objetiva abordar a introdução de novas metodologias no 

ensino de história, tratando especificamente de utilizar a música como recurso didático, 

para facilitar os processos de ensino e aprendizagem, visto que esse método, quando 

bem trabalhado, ajuda a desenvolver a criticidade dos alunos, e também é uma forma 

de estimular os conhecimentos prévios dos mesmos, tendo em vista que a ferramenta 

musical é uma forma mais acessível a eles. A abordagem musical possibilita um maior 

desenvolvimento problemático no alunado. Esse método ajuda ao professor a não cair 

no tradicionalismo, em uma aula que não seja enfadonha, decorativa, sem 

dinamicidade, engessada, pelo contrário, que seja uma aula que objetive inovar e 

incentivar ainda mais o público alvo, atentando para utilização de um método 

educativo que provoque cada vez mais o desenvolvimento problemático dos alunos, sem 

nunca deixá-los cair no conformismo. Descreveremos, detalhadamente, a intervenção 

realizada, na Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel, por alunos do PIBID de 

História do CERES/UFRN, utilizando este recurso. Cujo tema abordado foi: “A 

Estereotipização do Nordeste”, a partir das músicas de Luiz Gonzaga. Como 

referencial teórico, nos apropriamos das ideias dos seguintes autores: Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior, Marcos Napolitano e Marcos Silva, que abordam os temas de: 

Ensino de História, História e Música e Novas Metodologias. 
 

PALAVRAS – CHAVE: ensino de história, novas metodologias, música, sala de aula. 

 

Este artigo partiu de uma intervenção, realizada na Escola Estadual Monsenhor 

Walfredo Gurgel, onde realizamos interferências nas aulas do professor Geová 

Medeiros, a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no qual 

somos bolsistas. Propomos como oficina: a Estereotipização do Nordeste, a partir das 

músicas de Luiz Gonzaga, em que problematizamos os estereótipos que foram criados 

com relação ao Nordeste. Tentamos também desmistificar as ideias de um Nordeste 

arcaico, para isto, utilizamos como referencial teórico o artigo de Durval Muniz, 

intitulado por: “As malvadezas da Identidade”; em que cita: 

                                                           
 

1
 Licencianda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. 

2
 Licencianda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. 

3
 Orientadora: Jailma Maria de Lima, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. 
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Continua-se escrevendo história para defender o Nordeste, para 

denunciar a marginalização do Nordeste, para narrar o processo de 

discriminação de que teria sido vítima, para denunciar o colonialismo 

interno, para reafirmar a identidade regional, para salvar a região, para 

deixar explícita a sua miséria. Não queremos dizer que a miséria não 

exista no Nordeste, que os nordestinos não sejam discriminados, mas 

estes aspectos são consequências da invenção do Nordeste e não 

causas. (ALBUQUERQUE, 2006, p.2). 

Percebemos que algumas produções historiográficas, obras literárias, meios 

midiáticos, músicas entre outros elementos difusores, constroem o Nordeste com 

discriminação, em que se destacam todo um conjunto de críticas e rebaixamento não só 

da região, mas também dos indivíduos que nela vivem. É construído todo um 

imaginário acerca da região nordestina, como se a mesma tivesse parado no tempo e no 

espaço, onde não se desenvolveu, não estruturou-se, não pode possuir avanços, etc. 

Essas discriminações estão impregnadas nas conjunturas políticas, econômicas e 

culturais. 

Identificamos que encontram-se presente principalmente, no discurso dos 

sulistas uma ideia errônea do Nordeste, onde os mesmos usam de muito preconceito e 

discriminação para com os nordestinos. A partir das ideias de Albuquerque, fica 

entendido que devemos superar os discursos errôneos, as ideias imagéticas e 

preconceituosas acerca da região Nordeste, bem como de quem se encontra nela. 

É de suma importância perceber que a História, assim como as regiões, são 

passíveis de mudanças, estes, não são pontos fixos, nem tampouco elementos estáticos 

que ficam cristalizados para todo o sempre, pois todos os elementos acima citados, são 

passíveis de transformações. 

Para a realização da oficina musical, nos embasamos também em Marcos 

Napolitano, em que destacamos que a música é um instrumento difusor de ideias e 

ideais, e a partir disso, NAPOLITANO nos propõe que: 

“Se você tiver uma boa ideia, é melhor fazer uma canção”, já dizia um 

famoso compositor brasileiro. Mas além de ser veículo para uma boa 

ideia, a canção (e a música popular como um todo) também ajuda a 

pensar a sociedade e a história. A música não é apenas “boa para 

ouvir”, mas também é “boa para pensar”. (NAPOLITANO, 2005, 

p.11) 
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A música aqui é considerada um veículo de comunicação eficiente, pois chega 

facilmente às pessoas, tornando-se assim, um objeto instigante e inquietador, age 

diretamente na visão do ouvinte. Vale salientar que o compositor é sujeito de seu tempo 

e espaço social, uma vez que a música apresenta-se como um produto do meio onde 

vive o mesmo. É perceptível que a música retrata através dos sons as diferenças 

culturais de um povo, numa dada sociedade. 

A música está presente em nosso cotidiano. É veículo de 

representação dos sentimentos das pessoas. Ela é um: produto social 

que representa modos de ver o mundo, fatos que acontecem na vida 

cotidiana, expressa indignação, revolta, resistência, e mesmo que 

tenha um tema específico, ela traz informações sobre um conjunto de 

elementos que indiretamente participam da trama. No Brasil, a música 

popular é especialmente importante porque, para a maioria da 

população, as formas de comunicação oral são muito mais fortes que a 

escrita (Abud; Glezer, 2004, p.12). 

Constatamos o valor que o som organizado por nós, pode alcançar quando 

desejamos por meio da música, exprimir algo à outra pessoa. Um compositor escreve a 

letra de uma música com alguma intencionalidade e influenciado pelo meio social em 

que vive, é sujeito do seu tempo. Ele também procura atingir um público alvo já 

determinado. Nela, ele expressa os seus sentimentos, e estes, estão presentes nas 

canções, perpassam gerações, servindo para nós professores, como uma maneira de 

entender as formas de pensar de uma determinada sociedade, num determinado período 

histórico.  

A abordagem musical pode ser utilizada em diversos modos, como por exemplo, 

no âmbito escolar, tanto para ensino de História, quanto para as outras disciplinas, pois 

seus elementos como: sons, ritmos e melodias, podem ser facilitadores na compreensão 

do conteúdo explorado em sala de aula, ajudando assim, no processo de difusão e 

interação entre professor e alunos, basta que o educador saiba usar esse método 

educativo. O uso e o gosto pela musica, pode ser um elemento transformador na vida de 

um indivíduo, pois a mesma tem o poder de nos tocar e nos levar para qualquer lugar 

que seja, basta possuirmos a sensibilidade interpretativa e sermos tocados pela mesma. 

É importante perceber que com a música, podemos analisar as experiências coletivas e 

individuais de cada sociedade. Levando em conta aqui, as atitudes diárias, 

comportamentos, modos de pensar, agir, enfim várias características que representam o 
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compositor e seu público alvo, num determinado período histórico. Com relação a isso, 

Kátia Maria Abud; André Chaves de Melo Silva e Ronaldo Cardoso Alves, nos 

propõem que: 

A música não se constitui apenas em uma combinação de notas dentro 

de uma escala, mas também em ruídos de passos e bocas, sons 

eletrônicos ou, ainda, em vestimentas e gestos do cotidiano de 

determinados indivíduos que gostam de um tipo de som. Essas 

particularidades revelam que a música hoje é produto de longas e 

encantadas vivências coletivas e individuais com as experiências de 

civilizações diversas ao longo da história. Portanto, não podemos nos 

espantar ao nos depararmos com novas experiências que revelam as 

várias facetas – concretas e abstratas – das quais a música é 

constituída. (ABUD; ALVES e SILVA, 2010, p. 60). 

A partir do século XX, com a escola dos Annales, a música passou a ser usada 

como um documento histórico, o que possibilitou inserirmos esse método a nosso favor, 

em sala de aula, visto que as letras musicais, quando analisadas criticamente, 

contribuem de forma positiva para a formação da consciência histórica. Constatamos 

que trabalhar com música, estimula os conhecimentos prévios dos alunos, uma vez que 

a mesma faz parte do seu cotidiano, torna a aula mais prazerosa, chamativa, prende a 

atenção dos mesmos, gerando assim, uma melhor aceitação das aulas, especificamente 

de história. Outro fator de suma importância, é que a abordagem musical possibilita um 

desenvolvimento problemático mais elevado nos alunos. Esta abordagem ajuda o 

professor a não cair no tradicionalismo, em uma aula que não seja enfadonha, 

decorativa, sem dinamicidade, engessada, pelo contrário, que seja uma aula que objetive 

inovar e incentivar ainda mais o público alvo, atentando para utilização de um método 

educativo que provoque cada vez mais o desenvolvimento problemático dos alunos, 

sem nunca deixá-los cair no conformismo. Esses novos métodos de trabalhar o 

conhecimento histórico atualmente, vem cada vez mais ganhando espaço no cotidiano 

escolar.  

Com o uso da música no espaço escolar, estimulamos os conhecimentos prévios 

dos alunos, visto que a mesma está acessível aos alunos, o que os tornam mais 

familiarizados com a proposta educativa na aula. Um fator muito importante é a questão 

do saber- fazer do professor, pois cabe a ele entender o processo histórico que a música 

faz parte, o que a mesma quer transmitir, a intencionalidade do compositor, para a partir 
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daí, estruturar sua aula, articulando o contexto histórico de forma positiva na 

compreensão do público alvo, para que a aula possua fundamentos, sentidos, não 

confundidos apenas, como um momento de lazer e descontração, sim um aprendizado e 

uma consciência formada acerca do conteúdo abordado. 

 Experiência: Intervenção realizada por alunos do PIBID de História do 

CERES/UFRN. 

Realizamos a intervenção de onde parte nosso artigo, na Escola Estadual 

Monsenhor Walfredo Gurgel, localizada na cidade de Caicó/RN, numa turma de 8º ano 

do ensino fundamental, contou com a participação de seis bolsistas do Programa 

Institucional de Iniciação a Docência – PIBID. 

 Aplicamos a oficina, cujo tema foi: a estereotipização do Nordeste, escolhemos 

as músicas de Luiz Gonzaga, para exemplificarmos os tipos de visões estereotipadas 

que são feitas a partir da região nordestina. As músicas aplicadas foram: Asa Branca, A 

volta da Asa Branca, Respeita Januário e Xote das Meninas com a participação dos 

alunos da referida turma.   

Nós, enquanto graduandos, possuímos acesso a conhecimentos teóricos dentro 

da Universidade, despertando-nos assim, o desejo que coloca-los em prática nas escolas 

onde intervimos, com a oportunidade que o PIBID nos dar. Diante de tudo isso, a 

oficina que aplicamos na Escola Monsenhor Walfredo Gurgel, partiu de uma aula que 

assistimos na Universidade, cuja disciplina foi a de: Seminário de Brasil II, então 

achamos o assunto interessante, visto que o mesmo está presente no cotidiano dos 

alunos, não só através das músicas, bem como em novelas, filmes, livros e até mesmo 

no próprio discurso das pessoas, unindo ao interesse de se trabalhar a linguagem 

musical com nossos alunos. 

 Os alunos estavam empolgados, pois semanas antes, havíamos passado na 

escola divulgando que ofereceríamos oficinas trabalhando música e ensino de História. 

Iniciamos a aula com a apresentação da temática proposta: A Estereotipização do 

nordeste, a partir das músicas de Luiz Gonzaga, posteriormente, enfatizamos e 

deixamos claro que com a referida oficina, não queríamos de maneira alguma 

desqualificar o trabalho de Luiz Gonzaga, visto que o mesmo faz parte da nossa cultura 

popular; apenas queríamos exemplificar como os meios difusores, nesse caso, 

especificamente as músicas desse artistas, contribuem para difundir uma ideia 

estereotipada acerca da região Nordeste e de quem nela habita. 
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Dentre nossos principais objetivos que foram desenvolvidos na referida oficina, 

destacamos o modo como o nordestino é estereotipado; identificamos como essa ação se 

transforma em pré-conceito, e preconceito, bem como as ideologias de cada tempo e 

espaço analisado; analisamos as músicas que contribuem na formação do nordeste 

tradicional e na sua reprodução; destacamos os tipos de Nordeste e propomos o 

entendimento do lugar nordestino nesse contexto. 

Durante a oficina abordamos os seguintes conteúdos: a música como 

instrumento artístico e sua relação com a história, apresentamos o contexto social, a 

questão da estereotipização do Nordeste como o lugar da saudade e de tradição, a 

formação do estereótipo, o sertão hoje, o Nordeste na mídia, especificamente nas 

novelas: senhora do destino, flor do caribe, cordel encantado, morte e vida Severina, 

além das músicas de Luiz Gonzaga. 

Após apresentarmos o tema da oficina, propomos a seguinte questão para os 

alunos: “qual a imagem da região Nordeste que vocês possuem”? Como forma de 

percebermos os conhecimentos prévios e as visões dos mesmos acerca da região 

onde estão inseridos. Em seguida, apresentamos para os alunos a questão da música 

como instrumento artístico e sua relação com a história, após isso, explanamos a 

temática da oficina, embasados no artigo de Durval Muniz, “As Malvadezas da 

Identidade” e na “Invenção do Nordeste”, especificamente no capítulo “Espaços da 

Saudade” e explicamos o conceito de estereótipo abordando a formação de preconceitos 

(apresentando também os conceitos) acerca do nordeste, por meio da difusão musical de 

Luís Gonzaga, músico que divulgou esta região como mágico, tradicional, da seca, que 

não possui avanços, espaço da saudade entre outros.  

Apresentamos em seguida as músicas: a volta da Asa Branca, Asa Branca, 

Respeita Januário, Xote das Meninas, impressas e com o áudio, de modo a comprovar a 

nossa abordagem. Dividimos a turma em quatro grupos, distribuímos entre eles as letras 

das músicas citadas anteriormente e pedimos para que cada um analisasse nelas, 

aspectos que contribuem para formar essa ideia de nordeste estereotipado, por fim, 

como um exercício de fixação, propomos um debate envolvendo toda sala de aula, para 

que uns tomassem conhecimento das analises dos outros grupos, Num primeiro 

momento, deixamos a turma livre para comentar, expor e registrar suas impressões 

sobre a oficina, feitas a partir de análises das letras musicais em forma de texto. 

Posteriormente, nós bolsistas, também discutimos e analisamos as letras mesmas letras 

de músicas com eles. Percebemos na fala dos alunos que os mesmos conseguiram captar 
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o conteúdo apresentado e o sentido das músicas analisadas, outro fator de suma 

importância foi a troca de conhecimentos que cada grupo obteve, visto que foi passado a 

análise de cada música por todos os grupos. 

Consideramos a experiência muito positiva, os resultados da intervenção foram 

proveitosos. Conseguimos desmistificar a ideia que trabalhar com história não era 

apenas decorar datas e fatos, mas sim, que pode ser algo dinâmico, leve, descontraído e 

prazeroso. Construímos uma visão crítica nos alunos, fizemos os mesmos perceberem 

que eles são sujeitos históricos e que podem problematizar o lugar onde vivem. A partir 

da oficina e das análises textuais, produtos da mesma, colhemos ‘bons frutos’, pois 

constatamos que os alunos conseguiram absorver o conteúdo que foi proposto por nós 

bolsistas e também observamos que os mesmos passaram a esperar nossas próximas 

aulas com entusiasmo, sempre buscando algo novo e dinâmico.  

Um dos produtos gerados na nossa intervenção foi um banco de imagens, em 

que registramos os alunos desenvolvendo as atividades propostas por nós, a partir desse, 

selecionamos as seguintes fotografias: 

          

Fotografia 01                                                Fotografia 02
4
 

As imagens acima representadas, são referentes a atividade que propomos aos 

alunos, descrita anteriormente. Nestas, os mesmos primeiramente estão lendo e ouvindo 

a letra da música, para depois analisá-las de forma crítica e problemática e passar as 

análises para os outros grupos. Percebemos que os alunos conseguiram entender nossa 

proposta de acordo com os resultados obtidos, dos textos produzidos por eles. A 

importância de uma atividade como essa é percebida na medida em que causa uma 

inquietação nos alunos. Esperamos que a partir da oficina, os mesmos passem a ouvir 

                                                           
 

4
 Fotografias retiradas do banco de imagens do PIBID. 
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música de uma forma diferente, não escutar simplesmente por escutar e sim colocar em 

ação seu senso crítico e problematizador. 

[...] os ouvintes não constituem um bloco coeso, uma massa de 

manipulados pela indústria cultural, nem um agrupamento caótico de 

indivíduos irredutíveis em seu gosto e sensibilidade. O ouvinte opera 

num espaço de relativa liberdade, influenciado por estruturas objetivas 

(comerciais, culturais e ideológicas) que lhe organizam um campo de 

escutas e experiências musicais (NAPOLITANO, 2002). 

Na atualidade, principalmente entre os jovens, percebe-se uma banalização das 

letras das músicas, e quando se tem público para isso, como de fato existem, elas são 

facilmente disseminadas, e de certa forma incentivam os ouvintes.  É através desse fato 

que percebemos outro ponto positivo de trabalhar musicas durante as aulas, pois assim, 

podemos apresentar para os alunos outro tipo de linguagem, já que muitas vezes eles 

podem não ter acesso a esse tipo de abordagem, no meio social em que vive. E se a 

partir disso, os alunos despertarem o gosto por essas músicas apresentadas, nosso 

objetivo terá sido alcançado.  

 Muitas vezes nos deparamos com uma música que acabamos de ouvir repetindo 

em nossa mente várias vezes, durante o dia, esse efeito é muito típico. A partir disso, 

vê-se a importância de educar o aluno na linguagem musical, e usar isso a nosso favor, 

como forma de fixação do conteúdo. Uma canção se torna fixa em nossas mentes mais 

rápido que um texto, nosso objetivo aqui, não indicar a substituição de leituras de textos 

por análises de músicas, mas sim aliar um ao outro de forma positiva na fixação do 

conteúdo, para que a análise histórica não fique reduzida e o processo de aprendizagem 

perpasse na articulação entre texto e contexto. 

Portanto, com relação às diversas possibilidades de aplicações da música em sala 

de aula e do relato abordado em nossa experiência, constatamos que a aplicação do 

recurso educativo acima supracitado, possui características impares para o ensino de 

História, na atualidade, merece novos olhares, novas perspectivas, que facilitem mais 

ainda o desempenho, tanto por parte do professor, quanto dos alunos, visto que a partir 

da inserção dessa nova metodologia de ensino, só vem acrescentar mais ainda na 

formação do professor e também dos alunos, no que diz respeito a novas práticas 

pedagógicas. Pensar o ensino com alusão a esse recurso, desprendendo o profissional da 

educação do tradicionalismo, aquela aula presa ao quadro negro, giz e Livro Didático. 
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SANTA MENINA: DEVOÇÃO DA CULTURA POPULAR DE FLORÂNIA 
 

JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA
1
 

DIEGO MARINHO DE GOIS
2
 

 

RESUMO: Esta comunicação objetiva analisar a construção da Crença popular, 

efetivada pelos moradores da cidade de Florânia, percebendo como estes “crentes” 

constroem essa devoção, relacionando elementos do Catolicismo tradicional com 

características da cultura popular. Para um melhor entendimento sobre a temática, 

analisaremos ao longo do trabalho a história da Santa Menina, vulto religioso, da 

cultura do povo de Florânia, Rio Grande do Norte, bem como das cidades vizinhas do 

Seridó. De acordo com a população local, ela viveu até aproximadamente o ano de 

1947, em que saiu para procurar frutas da vegetação local e não mais foi vista. Muitos 

anos passaram e o assunto só voltou, a partir de um frade italiano, chamado Otávio, 

que veio á procura da menina, aparecida em seus sonhos. Por fim, ele conseguiu 

encontrá-la debaixo de uma árvore (umburana), em perfeito estado de conservação, o 

frade logo entendeu que a mesma tratava-se de uma santa, que foi levada por ele, 

prometendo mandar uma imagem para o local e pediu que fosse construída uma capela 

para cultuar a santa. Boa parte da população se empenhou para construir a capela e 

passou também a cultuar a criança, os mesmos se valiam dela, principalmente, por 

questões de doenças, segundo relatos, muitos foram curados e validos por ela. Sendo 

que a Igreja Católica mantém forte resistência em aceitá-la como santa; ainda não foi 

canonizada pela Igreja, que para não perder seus fieis associou a criança a Nossa 

Senhora das Graças. Para a construção desse trabalho, me apropriei de relatos de 

pessoas da cidade que conhecem a temática abordada, tendo como metodologia a 

História Oral Temática, como define Meihy (1996). Na leitura dessa devoção, terei 

como suporte os conceitos de Cultura Popular, Religiosidade Popular e Devoções 

Marginais, empregadas por Michel de Certeau, José Carlos Sebe e José Carlos 

Pereira. 
 

PALAVRAS - CHAVE: Santa Menina, religioso, Florânia, crença, Catolicismo 

Tradicional e cultura popular. 

 

A história da Santa Menina inicia-se aproximadamente no ano de 1947, em que 

um Frei Italiano surge na cidade de Florânia à procura de um determinado local que 

aparecia há muito tempo em seus sonhos, afirmando que neste espaço havia um mistério 

o qual ele teria que desvendar. Segundo relatos de moradores da referida cidade, o frade 
                                                           
 

1
 Graduanda em História Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. 

2
Artigo orientado por: Diego Marinho de Gois, Mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte- UFRN. 
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chegou ao local procurando um monte, lá, o mesmo encontrou três montanhas que 

formavam uma cruz, embasado em seu sonho, assim que viu o determinado monte, logo 

o identificou e foi ao local, onde encontrou uma menina falecida, abaixo da árvore de 

umburana, com uma flor em seus pés
3
.  

Os moradores de Florânia, estado do Rio Grande do Norte, Brasil, não possuíam 

informações sobre a menina: como se chamava? Que local morava? De que família 

pertencia? Como se perdeu? Acreditavam que num determinado período de seca, a 

criança teria saído de casa para procurar frutas e não mais voltou, pelo motivo de ter se 

perdido, chegando a morrer; como os moradores não sabiam seu nome chamaram de 

Santa Menina. Quando o Frei encontrou a criança, afirmou que a mesma tratava-se de 

uma santa, pelo fato do corpo ter sido encontrado em perfeito estado de conservação, 

imediatamente a enrolou num pano, afirmando que levaria a criança para Itália e que 

mandaria uma imagem para Florânia, pediu que no local fosse construída uma capela 

para cultuar a suposta santa
4
. 

A partir de então, surge o culto a Santa Menina, em que grande parte da 

população começou a fazer promessas, pedir intercessão e se empenharam para 

construir a capela; com referência nos relatos de moradores da localidade, 

especificamente seu Fernando Brito e Toinha Bandeira, descrevem toda a construção da 

capela, em que muita gente se empenhou para construí-la, afirmou que cada um levava 

uma quantidade de tijolo, como era o transporte da água (carroça de burro), da massa 

para construção entre outros detalhes. Logo depois, chega à imagem da santa menina
5
.  

A Igreja Católica ao tomar conhecimento da história, não aceitou a jovem como 

uma santa, afirmando que a mesma havia sido encontrada em perfeito estado de 

conservação pelo fato de ter sido privilegiada por um milagre feito por Nossa Senhora 

das Graças, que para a Igreja, era a santa a qual deveria ser cultuada como tal, pelos 

fiéis. Sendo que a população “crente”, não se incomoda, pois afirma que a menina não 

foi canonizada pela Igreja Católica, mas é reconhecida como a Santa do povo, isto é o 

que importa
6
.  

                                                           
 

3
 Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 

4
 Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 

5
 Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 

6
Com Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 
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Quando o padre Ambrósio (estava na administração da paróquia) e o Bispo 

tomaram conhecimento da imagem, logo trataram de escondê-la, afirmando que a 

mesma não se tratava de uma santa, e a mesma passou muito tempo guardada na casa do 

padre
7
. Mas o culto a Santa Menina só aumentava, não só os fiéis da referida cidade a 

cultuava, como também pessoas das cidades vizinhas como, por exemplo: Acari e 

Cruzeta, vinham à procura da menina, para se valerem principalmente por motivos de 

doenças
8
. 

 De acordo com a fala de moradores locais, muitos foram validos, como foi o 

caso de Dona Toinha Bandeira, que se curou de um câncer e afirma que foi sob a 

intercessão da Santa Menina que intercedeu junto a Jesus. A senhora Toinha relata que: 

Só vivia doente e não sabia qual o motivo, mas nunca tinha me 

entregado, só queria que Deus, Nossa Senhora das Graças e Santa 

Menina, que aparecesse um médico que descobrisse o que eu tinha, aí 

disse: a senhora fez endoscopia? Vou passar para a senhora fazer 

endoscopia em Caicó; descobri que estava com um câncer. Aí eu me 

desesperei né? Eu só queria que a Santa Menina me trouxesse viva 

para minha casa, para eu organizar meus filhos do jeito que eu queria. 

Se Nossa Senhora Menina me trazer viva para minha casa, os dias que 

eu passar viva, eu assistir missa, procissão e enterro com os trajes 

dela, a saia dela de “rosil” e a blusa  é azul. Aí quer dizer que eu fui 

valida, porque fiz a cirurgia, vim pra casa e até hoje estou contando a 

história
9
. 

O relato acima citado identifica a devoção popular, exercida por dona Toinha 

Bandeira, em que a mesma acredita ter sido curada de um câncer, a partir de um milagre 

feito pela Santa Menina. Uma das características marcantes desse caso é a presença de 

‘curas de doenças’, onde os fieis acreditam sue são validos pela sua devoção. 

Os fieis se valiam da santa menina de variadas formas, uma destas era praticada 

a partir do corte do pé de Umburana, retiravam as cascas, folhas etc. Com isso, a 

referida árvore morreu, salvando-se apenas um pedaço de seu tronco, que atualmente, 

encontra-se no Monte das Graças, todo amarrado com fitas de variadas cores, em que se 

apresenta a presença dos ex-votos, onde as pessoas amarram fitas no tronco, levam 

                                                           
 

7
Com Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 

8
Com Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 

9
Com Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 
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representações de cabeças, braços, pernas, fotos, bonecas, roupas, como forma de 

representação da pessoa que deseja ser curada.  

                                 

               Foto dos ex – votos
10

.                                                  Foto dos ex – votos
11

. 

 

                                                 
                                                            Foto de ex - votos

12
 

A Igreja Católica não espera que a devoção à santa menina fosse tomar tanta 

dimensão e foi o que aconteceu, visto que o culto a santa aumentava cada vez mais. 

Como medida para não perder seus fies, a Igreja Católica associa a Santa Menina a 

Nossa Senhora das Graças. Onde o monte, que está localizada a capela, passa a receber 

o nome de Monte das Graças, fazendo menção a Nossa Senhora das Graças
13

.  

 Foi só a partir da administração paroquial de Padre Cortês que a Santa Menina 

passou a fazer parte também da Capela, mas em locais separados, visto que a imagem 

da menina está localizada na sala dos ex-votos e a de Nossa Senhora das Graças no 

altar
14

.  

                                                           
 

10
 Imagem retirada do arquivo pessoal. 

11
 Imagem retirada do arquivo pessoal. 

12
 Imagem retirada do arquivo pessoal. 

13
 Com Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 

14
 Com Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa? Direção: Albery Lúcio. 2006. 
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Segundo moradoras locais, especificamente Auxiliadora Morais, quem atrai as 

pessoas para o monte (capela) é a Santa Menina, pois é à procura de conhecer a história, 

de “se valer” da mesma que as pessoas procuram e vão para a capela, inclusive para a 

procissão que é um grande evento da cidade, a festa de Nossa Senhora das Graças é 

maior do que a do próprio padroeiro da cidade (São Sebastião), tanta procura, devoção, 

fé, amor e adoração é praticada especialmente para Santa Menina. A população local em 

destaque Dona Gracinha Pereira, se preocupa muito em divulgar a história da menina e 

seus milagres, para manter acesa e viva a devoção e a crença na mesma
15

. 

Usamos como metodologia para a construção desse artigo, o conceito de 

História Oral Temática, proposto por MEIHY (1996), em que o mesmo destaca para o 

fato de: 

Quase sempre ela equivale ao uso da documentação oral da mesma 

maneira que das fontes escritas. Valendo-se do produto da entrevista 

como se fosse um documento, compatível com a necessidade de busca 

de esclarecimentos, o grau de atuação do entrevistador  como 

condutor dos trabalhos fica muito mais explícito. (MEIHY, 1996 p. 

51).  

No caso analisado, o culto a Santa Menina, as fontes são orais, construídas, 

disseminadas e propagadas a cada geração. Visto que os indivíduos da localidade são 

fontes orais vivas e também fontes de orais de quem já está in memoriam, mas que seus 

relatos continuam vivos, na figura de familiares e de conhecidos. As pessoas que 

chegaram a presenciar o fato ocorrido tornam-se fontes orais históricas de suma 

importância para a elucidação de muitos fatos a, uma vez que muitos contam suas 

histórias ainda em vida. Segundo MEIHY, a História Oral temática busca a “verdade” 

de quem presenciou determinado acontecimento ou tenha alguma versão para contar 

sobre determinado fato histórico. 

 

Michel de Certeau, intitulado por Culturas populares, fica entendido que há 

cenário social, onde é perceptível um embate entre poderosos e os menos favorecidos 

(pobres), em que aparecem as vitórias perpétuas dos poderosos, criando a partir daí um 
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sentimento de injustiça por parte dos indivíduos de camadas populares baixas, esta é 

uma das principais características das devoções populares ou devoções marginais, visto 

que a mesma é praticada, em sua grande maioria, por pessoas de camadas sociais menos 

favorecidas. No texto, Cultura popular, Certeau aponta para o fato de haver toda criação 

de um cenário religioso, onde a religião popular é usada para tentar e/ ou acalmar os 

ânimos, é como se os fieis da referida religião, se sentissem justiçados, favorecendo 

assim os desvalidos, os injustiçados. É como se os humilhados usassem da figura do 

santo para escaparem ou vencerem as injustiças, ganhando assim a luta, que eles nunca 

haviam vencido (CERTEAU, 1994, p.70-71). A partir de então, a religiosidade popular 

passa a ser símbolo de resistência dos humilhados e menos favorecidos, antes a religião 

era a imposta pelos missionários. Certeau afirma que os milagres são identificados sob a 

forma de como garantisse a vitória dos oprimidos, que se encontram num espaço 

utópico e maravilhoso. Cita ainda que dentro desse espaço religioso existe uma série de 

jogos de quem perde ou quem ganha às lutas envolvidas, para isto, usam de estratégias, 

manipulações e que essas táticas populares possuem fins próprios, que servem para 

legitimar os interesses das pessoas envolvidas na história. Por fim, vem destacar que a 

Cultura Popular possui certa obscuridade, o que dificulta a compreensão e a elucidação 

de muitos fatos históricos. O conceito de Cultura Popular, empregado por Certeau se 

encaixa perfeitamente e o objeto de estudo desta pesquisa, pois em ambos os textos, 

encontram-se a presença de elementos que descrevem os lugares sociais nos quais os 

indivíduos estão inseridos, destacando, suas: vivências, práticas religiosas, costumes, 

características, memórias, linguagens, lugares, símbolos, lendas, provérbios, as 

diversidades e especificidades de cada meio social, a capacidade de construção de 

fenômenos sociais, visto que o culto a Santa Menina passou a ser um fenômeno 

religioso e social, pertencente à cultura popular do povo de Florânia.  

José Carlos Pereira denomina essas práticas de: “devoções marginais”, em que 

explica o motivo pelo qual a devoção popular recebe o nome de marginal: “marginal, 

porque existem e subsistem às margens da Igreja oficial, muitas vezes, sem o 

conhecimento ou reconhecimento da mesma, mas que são praticadas por fiéis que, nas 

pesquisas censitárias, se denominam católicos.” (PEREIRA, 2005, p. 36). 

  A citação deixa perceptível que as “religiões marginais” são as 

práticas feitas pelo povo, onde este, não se preocupa com o reconhecimento da Igreja 

Católica, para a prática de sua devoção. Uma vez acreditando no ‘santo’, as pessoas 
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praticam e acreditam fielmente na sua devoção. Denominam-se católicos por estarem 

presentes no espaço religioso que mais se encontra presente na sociedade brasileira. 

tal identificação pode ocorrer por diversos fatores: porque foram 

batizados nessa religião ou, por ser o catolicismo, ainda, a religião da 

maioria, ou mesmo porque a religião católica continua sendo um fato 

social inclusivo. (PEREIRA, 2005, p. 36). 

 Os censos mostram que pessoas que se dizem católicas, praticam as 

religiões ditas “marginais”, as mesmas cultuam não só os santos populares, como 

também adoram objetos como imagens, elementos relacionados ao “santo” como no 

caso da Santa Menina, em que os fiéis acreditavam nas folhas da árvore umburana, 

cascas e a terra sob a qual a menina foi encontrada. Pois segundo vários relatos das 

pessoas da cidade de Florânia, estas faziam chás das cascas e folhas da árvore, bem 

como da terra onde a menina estava morta. Segundo essas, teriam conseguido alcançar o 

pedido feito, que em sua grande maioria, eram relacionados à cura de doenças. Mas 

mesmo assim, o monte é ligado à igreja católica, embora apresente elementos híbridos, 

mas não é desligado dela. 

                                      

Foto do pé de umburana e fieis pousando
16     Foto do tronco da umburana, localizada na casa de 

devoção
17

. 

As imagens acima representam uma das práticas devocionais mais exercidas 

sobre a Santa Menina, onde na primeira, especifica o pé de umburana no qual a menina 

foi encontrada, a partir da denominação de santa, feita pelo Frei Ótávio, em que surge 

toda a manifestação religiosa, visto que o pé de umburana passou a ser reconhecido 

como elemento de cura, sob os poderes da jovem garota. A segunda retrata o tronco da 

                                                           
 

16
http://cristina10404.blogspot.com.br/2010/10/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html  árvore 

17
Imagem retirada do arquivo pessoal. 

http://cristina10404.blogspot.com.br/2010/10/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html
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umburana, localizado na casa de devoção, que encontra-se na cidade de Florânia, o 

tronco é símbolo da devoção popular, onde os fieis amarram fitas para fazer um pedido 

ou agradecer um milagre alcançado. 

Em seu texto (devoções marginais), o autor dialoga com Houaiss, para explicar 

que a devoção marginal, mantém um apego fervoroso, de fidelidade e sinceridade com o 

santo escolhido, e que estes, são usados como forma de intercessores junto a Deus, visto 

que os “santos” estão mais próximos do povo. Na devoção marginal, há uma 

aproximação maior com os santos do que com Deus. PEREIRA dialoga também que: 

a devoção marginal não se caracteriza por formas litúrgicas oficiais, 

como afirma a definição de devoção do Houaiss, mas pela fidelidade 

entre o devoto e o santo. Não há preocupação com a mediação 

(aprovação ou desaprovação) da instituição. Ela flui naturalmente, 

segundo normas pré-estabelecidas pelos fiéis, que podem ser seguidas 

ou não por outros grupos de indivíduos. (PEREIRA, 2005, p. 39-40).  

Pereira descreve a história de Maria Izilda de Castro, nascida em Portugal no 

ano de 1897 e morreu em 1911, vítima de uma leucemia. “Izildinha”, como ficou 

conhecida, passou a ser cultuada no Brasil, aproximadamente no ano de 1958 em São 

Paulo, onde seu irmão a trouxe para o interior da referida cidade, quando abriu o caixão, 

o corpo da menina estava em perfeito estado de conservação. Passando assim a ser 

cultuada como uma santa, em que as pessoas se “valem” por questões de doenças, 

especificamente para pedir ajuda no parto, pois algumas mulheres possuem dificuldades 

e complicações no parto.  (PEREIRA, 2005, p. 69). 

 A história de Izildinha possui certas semelhanças com a da Santa 

Menina, pelo motivo das duas serem crianças; ambas não são conhecidas pela Igreja 

católica como santa, mas são pelo povo; o estado de conservação de ambos os corpos 

(perfeito); o culto às mesmas; devoções; manifestações religiosas como: procissões e 

missas, oferendas (ex-votos) entre outros, as poucas diferenças acontecem pelo fato de 

que a menina Izildinha é uma santa popular de cemitério e a Santa Menina uma santa de 

capela; as duas são cultuadas em estados federativos diferentes, uma vez que a primeira 

é cultuada em São Paulo (interior) e a segunda no Rio Grande do Norte (Florânia). Mas, 

estas diferenças nada impedem de compará-las. (PEREIRA, 2005, p. 69 e 

documentário: “Com Quantas Ave Marias Se Faz Uma Santa?”).  

 Pereira relata também que: 
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a devoção marginal é mantida e alimentada pela dedicação dos 

devotos, que praticam rituais que visam a manutenção do espaço 

sagrado e na fé nele manifestada. Esses rituais variam de acordo com 

o local, a tradição e a cultura dos povos da região. (PEREIRA, 2005, 

p. 75). 

No caso analisado (Santa Menina), a propagação e manutenção do culto a santa 

são feitas através de romarias; reza de terços; procissões; ex-votos; divulgação da 

história da mesma, feita de forma oral pelos moradores e fiéis da localidade (Florânia), 

não só de desta, mas também das cidades seridoenses vizinhas. 

                    

Foto da procissão de encerramento da festa (2013).
18

      Subida ao Monte das Graças (2013)
19

          

                                                      
            Foto da vista panorâmica do santuário das Graças

20
              Imagem da santa menina

21
 

A devoção popular, “Aumenta cada vez mais, cresce todos os anos à procura 

pelo Monte das Graças, pela festa de Nossa Senhora das Graças, veem vários devotos 

de diferentes cidades do Rio Grande do Norte e até de outros Estados, estão presentes 

aqui, para visitar o Santuário das Graças e a Casa de Devoção, onde está a Santa 

                                                           
 

18
Foto retirada do site: Kurtição.com.br. 

19
Foto retirado do site: Kurtição.com.br. 

20
Foto retirada do blog: http://rorarani.blogspot.com.br/2013/02/santa-menina-cigana.html. 

21
Arquivo pessoal. 

http://rorarani.blogspot.com.br/2013/02/santa-menina-cigana.html
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Menina, em que a muita procura pela mesma e por Nossa Senhora das Graças. Os 

devotos veem para agradecer, fazer suas preces, conhecer a estória da menina, buscar 

entender como surgiu o fenômeno e a procedência da mesma, há muita curiosidade e 

interesse em saber sobre ela.” (Graça Pereira, 2013). 

As formas devocionais praticadas a partir da religiosidade popular de Florânia, 

feita sobre a Santa Menina e Nossa Senhora das Graças, são praticadas a partir de: 

“Missas, procissões, terços; ex-votos com fotos pessoais, de santos e de outras pessoas 

que se quer agradecer ou pedir graças, representação de partes físicas do corpo, de 

casas, enfim, algo que ligue a pessoa com o que deseja pedir a santa.” (Graça Pereira, 

2013). 

A ‘chama devocional’ encontra-se “Muito e muito, mais muito acesa. Sou 

devota de Nossa Senhora das Graças, mas já me vali muito da Santa Menina e fui 

atendida, então eu cultuo as duas. Sou devota de Nossa Senhora das Graças, mas nesta, 

estão ambas. Nossa Senhora das Graças e toda devoção daqui da cidade de Florânia, só 

existe por conta da Santa Menina. O Santuário era pra ser da Santa Menina, ter o nome 

dela, mas a pessoa não pode falar minha filha... Mas todo mundo sabe... (Graça Pereira, 

2013). 

O reconhecimento da Santa Menina hoje, na cidade está da seguinte forma: “Ela 

foi o motivo da elevação da fé dos fieis que conhecem a estória da Santa Menina, diante 

de tantos milagres que a mesma já fez. A procura dos outros fieis, até mesmo de outros 

Estados brasileiros, deu-se devido à disseminação dos milagres e da estória da Santa 

Menina. As pessoas veem muito à procura de cura de doenças.” (Graça Pereira, 2013). 

A posição acerca da Santa Menina, feita pela Igreja ainda mantêm “Forte 

resistência em aceitá-la como Santa. Não vai aceitar nunca! Mas deixa pra lá, pois o que 

move o povo é a fé, a fé do povo é grandiosa! A Igreja não vai aceitar, mas o que 

importa realmente é a fé do povo”. (Graça Pereira, 2013) 

A partir da entrevista, do contexto social e de conclusões feitas na sociedade 

floraniense, é perceptível que a menina só não foi aceita pela Igreja católica, por se 

tratar de família humilde, a mesma provavelmente, pertencia a uma família de 

‘tripeiros’, possíveis fundadores da cidade de Florânia, descendentes de portugueses; 

eram chamados de ‘tripeiros’, por em sua região, comerem vísceras de animais 

cozinhados, o que conhecemos, no Nordeste, por buchada/panelada. Se a menina fosse 

de família rica, ela tinha sido aceita pela instituição Católica.  
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De acordo com dona Graça Pereira, os ‘tripeiros’ eram indivíduos muito 

perseguidos na cidade de Florânia, por serem descendentes de portugueses, eram grupos 

familiares que ficavam à margem da sociedade e eram muito perseguidos; a maioria das 

pessoas de Florânia tinha horror preconceito com relação a esse grupo. Até hoje, ainda 

encontra-se quem tenha preconceito contra os ‘tripeiros’.  

Dona Graça Pereira concluiu a entrevista e sua fala me fazendo um pedido, que 

eu não tivesse medo de falar, pois eu ainda sou jovem. “Fale minha filha porque a 

verdade todo mundo sabe, mas tem medo de falar. Lute pelos seus objetivos. Não deixe 

a verdadeira estória da Santa Menina morrer.” (Graça Pereira, 2013). 

A partir da entrevista concedida por Dona Graça Pereira e de observações que 

fiz a respeito do fenômeno religioso, exercido sob a santa menina, fica claro o quanto a 

fé, realmente, move as pessoas, o quão grande e valiosa e a cultura popular existente no 

local analisado, trata-se de uma belíssima devoção popular, ao mesmo tempo, é triste 

constatar o quanto a Igreja Católica mantêm forte ‘pressão’ diante dos seus fieis. O que 

me deixa feliz e mais aliviada é perceber que apesar de tanta perseguição feita pela 

instituição acima citada, mesmo assim, a ‘chama’ devocional ainda permanece acesa. 

Emocionou-me e ainda emociona-me, ter analisado o caso: Santa Menina, e perceber o 

quanto a fé e a devoção está impregnada na cidade de Florânia.  

Com relação às mudanças e permanências, fica perceptível que a devoção 

popular, exercida sobre a Santa menina, cresce a cada ano, embora a Igreja Católica da 

Cidade de Florânia mantenha forte resistência em reconhecer e aceitar a menina como 

santa, mas o povo a cultua como tal, sem se importar com a opinião da Instituição acima 

mencionada. A festa é de Nossa Senhora das Graças, mas a população cultua as duas 

santas, se valem das duas. Segundo Graça Pereira, a festa de Nossa Senhora das Graças, 

só existe por conta da Santa Menina, bem como o monte e/ou santuário das Graças. Para 

Graça, as duas santas são uma só. Ela afirmou que possui devoção por Nossa Senhora 

das Graças, mas já se valeu muito da Santa Menina, valendo-se das duas ao mesmo 

tempo, de igual para igual.    

 Diante de todas essas características da religião popular, acima supracitadas, 

fica entendido que o que “move” as pessoas é a fé, o crer. E que tomar um santo como 

seu, é como se fosse uma forma de deixar os indivíduos (fieis) mais fortes, encorajados, 

justiçados, seguros e protegidos. E que não adianta a Igreja católica; outra determinada 

instituição ou alguém tentem impedir que os santos populares sejam cultuados, porque 

esses não vão conseguir. 
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“MACUNAÍMA” ENTRE A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL E 

CULTURAL BRASILEIRA 
 

Kathleen Kyara Gonçalves de Araújo
1
 

 

RESUMO: Pretende-se discutir neste artigo como pode ser compreendida a Identidade 

Nacional brasileira a partir da analise de uma obra literária do modernista e literato 

Mário de Andrade, sendo ela “Macunaíma: um heroi sem nenhum caráter”. Com isso, 

ou seja, com a analise desta obra, buscar entender como Mário de Andrade em seu 

trabalho utilizou-se da cultura popular brasileira, principalmente das lendas 

folclóricas, como dos personagens da Uiara, Curupira, dentre outros, além dos mitos 

indígenas, ou seja, das tradições populares brasileiras, para compor a nacionalidade 

do povo brasileiro, mostrando o personagem Macunaíma como o detentor de todas 

essas tradições culturais populares presentes no território que corresponde ao Brasil. 

Além disso, mostrar a relação que Mário de Andrade apresenta em sua obra, sendo 

esta relação do tradicional com o moderno, já que no século XX, mas 

especificadamente a partir do ano de 1922, o Brasil passa pelo processo de 

modernização, tanto na arte como na industrialização. O recorte temporal utilizado 

será o qual a obra esta inserida, sendo a obra lançada no ano de 1928. Porém este 

recorte terá enfoque o século XX, mas especificadamente começando no ano de 1922 

até o ano de 1930, focalizando principalmente o ano de 1922 onde ocorreu a primeira 

Semana de Arte Moderna no Brasil, no qual foi inaugurada a escola literária 

modernista, em que a mesma lançou uma nova perspectiva de escrita literária, que 

seria a busca pelas características que formavam a nacionalidade do povo brasileiro. 

O embasamento teórico se constituiu de autores como Mário de Andrade, José Luiz 

Fiorin, Mayara Evangelista Alegre, que discutem a formação da nacionalidade 

brasileira, assim como Márcia Regina Capelari Naxara que trabalha com as 

representações literárias e com a constituição da nacionalidade, Antônio Cândido que 

discute a literatura brasileira e sua formação, além de estudos literários relacionados 

com a sociedade, Marieta de Moraes Ferreira e Surama Conde Sá Pinto, ambas 

trabalham com as representações documentais dos momentos históricos que estiveram 

presentes nos anos de 1920 ao ano de 1930, dentre outros autores.  
 

PALAVRAS CHAVES: Identidade Nacional, Cultura Popular, Macunaíma. 

 

O objetivo deste trabalho é identificar a formação da nacionalidade brasileira 

através da análise de uma obra literária, sendo esta, “Macunaíma: um herói sem nenhum 

caráter”, como também fazer um diálogo entre a História e a Literatura, observando o 
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contexto histórico em que a obra esta inserida.  Contudo, este presente artigo iniciara-se 

a partir da apresentação da proposta do Modernismo no Brasil.  

O Modernismo “abrange, em nossa literatura, três fatos intimamente ligados: um 

movimento, uma estética e um período”. (CÂNDIDO, 1978, p. 7). Este movimento 

surgiu em São Paulo com a Semana de Arte Moderna, em 1922, e teve como principal 

finalidade superar a literatura vigente, formada pelos restos do Naturalismo, 

Parnasianismo e do Simbolismo. Este movimento esteve ativo até o ano de 1930, porém 

seu encerramento se deu no ano de 1945.  

Segundo Antônio Cândido o ano de 1922 é um ano simbólico do Brasil 

Moderno, sendo este também o ano em que foi projetado o movimento modernista. 

Além disso, 1922, em especial, desencadeou uma sucessão de eventos que mudaram de 

forma significativa os aspectos políticos e culturais do Brasil, como mostra a citação 

abaixo das historiadoras Marieta de Moraes Ferreira e Surama Conde Sá Pinto. 

A Semana de Arte Moderna, a criação do Partido Comunista, o 

movimento tenentista, a criação do Centro Dom Vital, a comemoração 

do centenário da Independência e a própria sucessão presidencial de 

1922 foram indicadores importantes de novos ventos que sopravam, 

colocando em questão os padrões culturais e políticos da Primeira 

República. (2009, p. 389). 

A década de 20 também foi marcada por altos e baixos no que diz respeito à 

economia, pois a diversificação da agricultura, um maior desenvolvimento das 

atividades industriais, a expansão de empresas já existentes e o surgimento de novos 

setores ligados à indústria de base foram importantes sinais no processo de desencadear 

e complexar a economia brasileira. No entanto, a década de 20 ainda foi marcada pelos 

primeiros levantes políticos-militares que acabariam por desencadear a Revolução de 

1930 e, na fundação do Partido Comunista Brasileiro, como já foi mencionado acima. 

 A Semana de Arte Moderna de 1922 projetou Mário Raul de Morais Andrade, 

que nasceu no estado de São Paulo, como figura decisiva do movimento modernista, 

que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Embora o Modernismo tenha se 

consolidado especificadamente em São Paulo, o mesmo avançou para o Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, e em alguns locais da região Nordeste.  

O movimento teve a sua primeira fase marcada pelo heroísmo no processo de 

construir uma independência mental brasileira, ou seja, uma identidade nacional com 

características tipicamente brasileira. No processo de implantação da nova mentalidade 
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cultural e nacional, Mário de Andrade, assim como outros literatos e artistas, destacou-

se como teorizador e ativista cultural nesta primeira fase. Antônio Cândido afirma. 

(...) seja tomado como movimento renovador, seja como nova estética, 

seja como sinônimo da literatura dos últimos quarenta anos, o 

Modernismo revela, no seu ritmo histórico, uma adesão profunda aos 

problemas da nossa terra e da nossa história contemporânea. De fato, 

nenhum outro momento na literatura brasileira é tão vivo sob este 

aspecto; nenhum outro reflete com tamanha fidelidade, e ao mesmo 

tempo com tanta liberdade criadora, os movimentos da alma nacional. 

(CÂNDIDO, 1978, p. 9). 

Diante desta citação pode-se perceber que o Modernismo tinha como uma das 

suas principais características a fidelidade e a liberdade com a realidade do país, 

mostrando os elementos culturais nacionais do Brasil. 

A estética modernista pregou a rejeição dos padrões portugueses, buscado 

expressões coloquiais próximas do modo de falar brasileiro. Além disso, os modernistas 

utilizavam como técnica a valorização do prosaico e do bom humor, “lavando e 

purificando a atmosfera sobrecarregada pelos acadêmicos,” até então presentes na 

literatura brasileira antes do Modernismo ser consolidado. (CÂNDIDO, 1978, p. 11). 

Dentro dessa nova estética se encontra o já mencionado modernista Mário de Andrade 

com sua obra “Macunaíma: um heroi sem nenhum caráter”, que expressa o bom humor 

do personagem Macunaíma. Contudo, os modernistas também se dedicaram em especial 

a tudo que indicasse à presença da civilização, da modernidade, ou seja, a presença da 

máquina, de uma metrópole mecanizada, do cinema, de um novo estilo de vida, no qual 

a sociedade estava deixando para trás os resquícios patriarcais e adotando rapidamente 

um novo modo de viver caracterizado pela contemporaneidade. 

Á inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhas rindo 

tinham ensinado pra ele que o sagüi-açu não era saguim não, chamava 

elevador e era uma máquina. De-manhãzinha ensinaram que todos 

aqueles piados berros cuquiadas sopros roncos esturros não eram nada 

disso não, eram mas cláxons campainhas apitos buzinas e tudo era 

máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam 

fordes hupmobiles chevrolés dodges mármons e eram máquinas. Os 

tamanduás os boitatás as inajás de curuatás de fumo, em vez eram 

caminhões bondes autobondes anúncios-luminosos relógios faróis 
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rádios motocicletas telefones gorjetas postes chaminés. . . Eram 

máquinas e tudo na cidade era só máquina! (ANDRADE, 2007, p. 28). 

A presença dos aspectos civilizatórios e modernistas (máquinas), como mostra a 

citação acima, está presente em toda a obra de Mário de Andrade.  

Tomando seu vasto conhecimento sobre a cultura popular brasileira, Mário de 

Andrade, publica, em 1928, “Macunaíma”, uma das obras mais importante da 1ª 

Geração Modernista (1922-1930), em que reúne inúmeras lendas e mitos indígenas para 

compor a história do “herói sem nenhum caráter”.  

Macunaíma foi escrito no ano de 1927, quando Mário de Andrade deslocou-se 

para uma chácara, onde um dos seus tios se encontrava doente e, com isso uma de suas 

companhias foram alguns livros, no qual estavam entre eles à obra etnográfica do 

antropólogo alemão Theodor Koch-Grünberg, que havia pesquisado as lendas e os 

mitos do Norte brasileiro, e o ensaio “Retrato do Brasil”, escrito por Paulo Prado 

também em 1928. Mário de Andrade escreveu esta referida obra em menos de uma 

semana. O autor escreveu “Macunaíma” de acordo como era falada a língua 

portuguesa, ou pelo menos, como ele percebia, surpreendendo críticos da época, presos 

ainda nos moldes impostos pelas escolas literárias anteriores. 

A referência aos mitos indígenas e lendas, ou melhor, ao folclore brasileiro se 

coloca como o principal argumento para os escritores, principalmente para Mário de 

Andrade, comporem a primeira fase modernista, quando os mesmos estavam 

preocupados em descobrir o símbolo do país e a identidade do povo brasileiro, como já 

foi mencionado. Essa nova literatura composta por elementos culturais brasileiros veio 

combater a literatura lusitana, que anteriormente dominava a literatura brasileira, no 

qual era exibido um leque de estereótipos sobre o que é ser brasileiro, mostrando que o 

brasileiro é mestiço, porém não possui nenhum elemento cultural de sua nação. 

Uma nação deve apresentar um conjunto de elementos simbólicos e 

materiais: uma história, que estabelece uma continuidade com os 

ancestrais mais antigos; uma série de herois, modelos das virtudes 

nacionais; uma língua; monumentos culturais; um folclore; lugares 

importantes e uma paisagem típica; representações oficiais, como 

hino, bandeira, escudo; identificações pitorescas, como costumes, 

especialidades culinárias, animais e árvores-símbolo. A identidade 

nacional é um discurso e, por isso, ela, como qualquer outro discurso, 

é constituída dialogicamente. (THIESSE, 1999 Apud FIORIN, 2009, 

p. 116-117). 
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"Macunaíma" é, portanto, uma tentativa de construção do retrato do povo 

brasileiro, através, principalmente, do folclore nacional, como por exemplo, das lendas 

como da Uiara e do Curupira. Preocupado em trazer uma cara nova para o Brasil, em 

buscar uma identidade cultural para o mesmo, Mário originou em “Macunaíma” uma 

nova língua e fragmentos do folclore de cada região do país resultado de anos de 

pesquisas.  Porém, vale salientar que esta tentativa não era nova. O autor romântico José 

de Alencar, por exemplo, tivera a mesma intenção ao criar, no romance O Guarani, o 

personagem Peri, índio romantizado, de aspirações nobres, que se assemelhava, em 

relação a sua conduta ética a um cavalheiro lusitano. José de Alencar exaltou a figura do 

índio brasileiro, porém tirou as verdadeiras características do nativo, o colocando com 

um ser calmo e cavalheiro, com aspectos europeus. 

A Semana de Arte Moderna marcou Mario de Andrade, assim como outros 

modernistas, pela busca da construção da imagem do Brasil e, consequentemente pela 

busca da nacionalidade do povo brasileiro. Em Macunaíma o nacionalismo não é dado 

da mesma forma que o nacionalismo dos escritores do Romantismo, que usavam a 

figura idealizada do índio. Na obra literária “Macunaíma” o nacionalismo tem um 

caráter crítico e a figura do índio aparece causando uma reflexão sobre o que realmente 

é ser brasileiro. 

O contexto social em que se encontra a obra “Macunaíma”, e consequentemente 

o Brasil, esta na temporalidade do século XX, na década de 20, no qual o Brasil estava 

passando pelo processo de urbanização e modernização, onde muitas indústrias estavam 

sendo instaladas, principalmente no estado de São Paulo. O comércio e a indústria 

prosperavam rapidamente graças ao mercado consumidor. Os meios de comunicação e 

de transportes estavam no auge como, os carros, bondes, trens, telégrafos, rádios, e 

telefone. Desde 1922, o país parecia estar em ebulição, no que diz respeito, a 

modernização. 

Além da Semana de Arte Moderna, e o desenvolvimento no setor industrial, o 

setor politico também estava se modificando, se encontrava agitado, como consequência 

da marginalização das classes operárias, onde foram realizadas greves e a organização 

de lideranças sindicalistas que resultou na formação do Partido Comunista Brasileiro, 

aspecto este já mencionado na introdução deste artigo. Contudo, neste período foi 

iniciado o movimento tenentista, que, durante toda a década de 20, desafiou o governo 

federal.  
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Tomando como análise a obra escrita e a filmografia do cineasta fluminense 

Joaquim Pedro de Andrade (fontes literárias que permite entende-las como um elemento 

que possibilita a constituição identidária), que representou a obra escrita em forma de 

cinematografia, lançado no ano de 1969, intitulado também de “Macunaíma”. Além de 

mostrar as expressões e manifestações populares de cada região do Brasil, pode-se 

perceber como Mário de Andrade e o cineasta Joaquim Pedro de Andrade representam a 

constituição do brasileiro através de três etnias sendo elas, o índio (nativo), o branco 

(europeu) e o negro (africano). Como demonstra a citação abaixo do episódio da fonte 

encantada. 

Uma feita a Sol cobrira os três manos duma escaminha de suor e 

Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém no rio era impossível 

por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando na luta 

pra pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos pra fora 

d'água metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no 

meio do rio uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca 

dum pé-gigante. Abicaram. O herói depois de muitos gritos por causa 

do frio da água entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era 

encantada porque aquele buraco na lapa era marca do pezão do Sumé, 

do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus pra indiada 

brasileira. Quando o herói saiu do banho estava branco louro e de 

olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele. E ninguém não seria 

capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. 

(ANDRADE, 2007). 

Pode-se ver que Mário de Andrade proporciona uma reflexão sobre a situação 

racial no país, visto que Macunaíma nasce negro em uma aldeia na Amazônia chamada 

Uraricoera, mostrando assim seu lado nativo, e aparece como negro pelo fato do 

africano ter sido trazido com o objetivo de trabalhar e ser escravizado no período da 

colonização. Ao ter contato com a água encantada se torna branco, mostrando que o 

europeu também teve sua influencia e participação na constituição da nacionalidade 

brasileira, principalmente através da catequização dos jesuítas. O mesmo relato citado 

acima é representado no filme dirigido por Joaquim Pedro de Andrade. Sendo assim, o 

Brasil foi formado por três etnias, a branca, a negra e a indígena, construindo uma 

identidade nacional mestiça. 

Além disso, em “Macunaíma”, temos a busca incessante da Muiraquitã que pode 

ser considerada como a busca da identidade nacional. No decorrer da obra escrita e do 
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filme, vemos que a Muiraquitã se desloca do campo para a cidade, passando pelas mãos 

do gigante Paiamã, Venceslau Pietro, sendo este o capitalismo, a modernidade, que faz 

com que os brasileiros esqueçam suas origens, ou melhor, suas tradições culturais. 

A grande mídia da indústria cultural massifica as informações e tende 

a minimizar a importância da cultura popular que tanto é valiosa para 

a formação. (ALEGRE, 2007, p. 10). 

A mídia, em partes, não mostra a cultura regional brasileira e, sim assegura 

aspectos culturais de outros países, colocando a ideia de alguns escritores europeus 

tinham do Brasil, onde os mesmos afirmavam que a cultura brasileira era “atrasada” 

devido não possuir um desenvolvimento com relação à industrialização, ou melhor, com 

relação ao moderno, criando estereótipos para o povo brasileiro, os considerando 

indivíduos preguiçosos, sem caráter, dentre outros adjetivos que desqualificam as 

verdadeiras qualidades dos sujeitos brasileiros.  “Macunaíma”, assim como muitos 

indivíduos, renega sua tradição e troca sua aldeia pela cidade moderna, pela zona 

urbana, que tem o progresso e a modernidade em suas “veias”. No entanto, tanto na 

obra escrita, como na filmografia a uma relação do campo com a cidade, do arcaico com 

o moderno, e do progresso com o tradicional. 

Tendo como preocupação principal, encontrar uma identidade cultural 

para o Brasil, Andrade exemplificou de maneira sutil a falta de 

autonomia de nossa gente, que na maioria das vezes opta por consumir 

enlatados estrangeiros não valorizando o que é seu. Para Mário de 

Andrade, a conquista de uma identidade cultural só seria possível se 

tomássemos consciência de nossas tradições. Macunaíma resgata 

então, as tradições genuínas brasileiras. (ALEGRE, 2007, p. 10). 

É importante não esquecermos nossas tradições, foi a partir deste 

questionamento que observamos onde Mário de Andrade em “Macunaíma” quis chegar. 

Ele utilizou as tradições culturais brasileiras e englobou as mesmas em sua obra, porém 

seu objetivo foi criar uma nova identidade nacional e cultural para o povo brasileiro. 

Denunciar as mazelas do Brasil é algo identificado na obra literária de Mário de 

Andrade, principalmente, em Macunaíma.  

Mas como pensar a mestiçagem como um projeto de identidade nacional? Desde 

a Independência do Brasil a mestiçagem vinha sendo discutida como o fator para a 

construção da identidade nacional brasileira. Porém alguns intelectuais do século XIX, 
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afirmavam que o ambiente brasileiro, com um clima tropical, gerava em seus habitantes 

comportamentos diferentes dos habitantes da Europa ocidental que vivem em um 

espaço de clima temperado. Baseado na sua geografia o brasileiro seria um ser sem 

capacidade de pensar, e um indivíduo marcado por sua indolência, como é o caso do 

personagem do literato Mário de Andrade, Macunaíma. Em finais do século XIX a 

mestiçagem passa a ser considerado o fator primordial para a formação da nossa 

nacionalidade, e passa também a ser o símbolo da nossa singularidade e realidade.  Mas 

ao contrário do que pensava alguns intelectuais do século XIX, a mestiçagem só foi 

afirmada pela literatura a partir do Modernismo, no século XX. Com isso, a literatura 

passou a lidar com as características nacionais brasileiras, valorizando a realidade e as 

singularidades dos “cinco cantos” do Brasil. 

Conforme a historiadora Iara Andrade Senra a “raça” segundo alguns autores da 

geração de 1870 afirmavam que a sociedade brasileira era formada por duas etnias 

inferiores, a negra e a indígena. Porém, como diz Senra. 

A mestiçagem, além de ser algo concreto torna-se também simbólico. 

Concreto por transcorrer na sociedade brasileira mesclando índios, 

brancos e negros. Simbólico, pois “conota as aspirações nacionalistas 

que se ligam à construção de uma nação brasileira”. A mestiçagem, 

(...) passou a ser vista pela elite letrada não como algo prejudicial ao 

país, mas solução concreta e simbólica para os problemas sociais (...) 

(SENRA, 2012, p. 56).  

A partir do século XX a região Sudeste seria eleita como a região formadora de 

nossa identidade nacional. Ao contrário disto, Mário de Andrade fez de “Macunaíma” 

uma obra em que a identidade nacional estava em todas as regiões brasileiras, e não só 

na grande metrópole, no caso São Paulo, mas em todas as cidades, aldeias, 

comunidades, povoados, enfim, em diversas localidades do Brasil.  

“O mito das três raças, ele não somente encobre os conflitos raciais como 

possibilita a todos de se reconhecerem como nacionais”. (SENRA, 2012, p. 58). Em 

“Macunaíma: um heroi sem nenhum caráter” é possível perceber que Mário de Andrade 

englobou as três etnias formadoras de nossa sociedade em um texto humorístico e 

mítico, proporcionado pela estética modernista, tendo como uma das finalidades 

minimizar os conflitos inter-étnicos que o nosso país assegurava antes da Semana de 

Arte Moderna de 1922 ser concretizada. Entretanto, esta obra literária nos proporciona 

ter contato com a história do Brasil de uma maneira diferente, como também perceber a 
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nossa cultura popular, sendo esta formada por mitos, lendas e costumes de todo o Brasil. 

A formação da nossa identidade através de três etnias, só nos mostra o quanto o Brasil é 

um país pluricultural, e que fez do símbolo, mestiçagem, um ponto no qual todos os 

indivíduos se reconheçam como nacionais.  

Com a obra de Mário de Andrade, fica clara a importância da tradição brasileira, 

isso porque Macunaíma é resultado de anos de pesquisas de lendas e folclores regionais. 

Vale salientar também que o autor teve muitas intenções ao escrever essa obra, sendo a 

principal o foco nos problemas brasileiros, no qual podem ser destacadas, a falta de 

caráter nacional, a dividida cultural do Brasil, a desvalorização das tradições e as 

importações de modelos culturais que não condizem com as nossas raízes.  

Portanto, cabe aos brasileiros reconhecerem as suas tradições culturais sem 

esquecê-las, mesmo que já estejam introduzidas características culturais de outros 

países, pois com a globalização a nossa cultura passa a possuir novos aspectos, além de 

“perder” a sua particularidade. No entanto, possuímos um símbolo que nos identifica 

como sujeitos particulares e singulares, sendo este a mestiçagem, objeto de discussão 

desse artigo, que utilizou uma obra literária como referência principal para a construção 

da mesma. 
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EM BUSCA DE UMA NATAL COSMOPOLITA: AS OBRAS DE 

MELHORAMENTO DO PORTO DE NATAL E CONSTRUÇÃO DE UMA 

CIDADE MODERNA (1893-1913) 
 

Khalil Jobim
1
 

Orientador: Raimundo Pereira Alencar Arrais 

 

No dia 27 de agosto de 1906, o jornal A República, órgão oficial do partido 

republicano, publicava a matéria intitulada Cidade de Natal, a qual logo no início 

apresentou a seguinte afirmação  

Quem visse Natal ha poucos annos passados, todo arêa, sem ruas, 

casinhas mal alinhadas aqui e alli, com aguas de maré, represadas por 

toda a parte, sem commercio (pois que Guarapes e Macahyba o 

tinham monopolizado), não supporia surgisse d'aquella hypothese de 

cidade a que hoje se extende do Baldo á Ribeira, do Morcego ao 

Refoles.  

Conta dezoito mil habitantes, ruas compactas de habitações, 

illuminação a acetylene (em parte), optimos hoteis, um magnifico 

jardim á praça 15 de Novembro (local onde, outr'ora referia um jornal 

do tempo, em dia de invernia, "hoje a praça 15 de Novembro dá 

calado ao Aquidaban")... É um verdadeiro milagre de actividade o que 

se opera presentemente na visinha capital nortista: - o local do 

Boulevard Rio Branco era ha dez annos um matagal; hoje é um dos 

pontos de melhor perspectiva, arruado symetricamente em grande 

extensão arborizado; em breve será, talvez, a melhor rua da cidade 

alta. A rua Junqueira Ayres, um pedregulho, não ha muito tempo, hoje 

possue as melhores habitações, a arteria da capital, ligando a Ribeira 

(commercio) á cidade alta, ponto destinado á moradia das pessôas 

abastadas
2
 

Nas duas primeiras décadas do século XX, muitas matérias publicadas neste 

periódico seriam destinadas a destacar uma grande transformação na paisagem do 
                                                           
 

1
Aluno do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

bolsista de produção Capes.  
2
A CIDADE DE NATAL. A República, Natal, 27 ago.1906, p.1. 
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espaço citadino. Uma Natal acanhada, com casa mal alinhadas, onde a natureza ainda 

dominava grande parte do espaço urbano, estaria sendo substituída por uma nova 

cidade, moderna, que deixava o atraso e estagnação econômica e cultural que a teriam 

caracterizado em tempos anteriores. Este passado identificado ao atraso era comumente 

associado ao período do Império, onde isolada, em grande parte pelas suas condições 

geográficas, que dificultavam os meios de comunicação e, por conseguinte, o 

escoamento da produção que vinha do interior da província. Natal se encontrava para 

suas elites em uma situação desoladora, de miséria e abandono.
3
 

Tal pensamento, desenvolvido pelas elites locais, destacava as intervenções 

materiais que vinham sendo promovidas sobre a cidade no começo do século XX. 

Ações como a reforma do Teatro Carlos Gomes, a construção de um novo bairro, o da 

cidade Nova, bem como a introdução de novos serviços urbanos, como a energia 

elétrica e o bonde, estariam para os grupos dirigentes locais modificando a imagem da 

cidade, transformando-a em uma cidade moderna, nos moldes dos grandes centros 

urbanos da época, como Paris e Londres. 
4
 

Para os viajantes que porventura chegassem à capital norte-rio-grandense, uma 

nova Natal poderia ser vislumbrada, marcada pelo progresso, evidenciado nas mudanças 

materiais realizadas na cidade, como as novas avenidas, jardins e edifícios que estariam 

seguindo os padrões do urbanismo moderno, no comércio,  que teria sido despertado 

com as reformas que estavam sendo desenvolvidas no porto de Natal, e com a adoção 

de novas práticas sociais adequadas a uma urbe moderna. Tal representação, de uma 

Natal cosmopolita, agora ligada ao mundo, ao mercado capitalista internacional, daria a 

tônica dos artigos publicados no jornal A República, que exaltavam a nova impressão 

que Natal passava a gerar tanto naqueles que vinham de fora, tanto para aqueles que 

viviam em território potiguar.  

Entre as várias ações estabelecidas pelo Estado na capital norte-rio-grandense, 

destinadas a construir uma cidade moderna, ganharam destaque na imprensa da época as 

obras de melhoramento do porto de Natal. O porto, principal via de comunicação do Rio 

Grande do Norte, esteve durante todo o século XIX, sobre grandes limitações, devido 
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ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. A republica, Natal, 6 Jan. 1891.p.2. 

4
Sobre o desejo das elites locais natalenses de construir para Natal a imagem de uma cidade moderna, 

ver ARRAIS, Raimundo; ANDRADE, Alenuska; MARINHO, Márcia. O corpo e a alma da cidade: Natal entre 
1900 e 1930. Natal: EDUFRN, 2008. 
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em parte, as próprias condições geográficas de Natal. Os diversos Recifes espalhados ao 

longo do litoral, bem como as dunas que cercavam a cidade, e que espalhavam areia nos 

Recifes e nos canais destinados a navegação, impossibilitavam o porto de receber 

navios de maior porte, dificultando o escoamento da produção que vinha do interior da 

província.
5
 Tal situação teria fomentado um debate entres os administradores locais no 

final do século XIX, em torno da transferência da capital para outras cidades, como 

Macaíba, ou para seu distrito, Guarapes, que possuíam portos capazes de escoar a 

produção.  

Ao longo do período imperial os administradores locais reivindicaram ao 

governo central verbas necessárias para reformar o porto. Devido ao não recebimento da 

verba, os grupos dirigentes locas buscaram empreender, por conta própria, alguns 

melhoramentos, como a construção do caes do salgado, que não foi levada a frente, de 

acordo com os relatórios de província, pela falta de um engenheiro adequado que 

organizasse as obras. 
6
Apenas depois de proclamada a República, em 1890, foi 

aprovada a verba suficiente para os melhoramentos do porto de Natal, sendo iniciadas 

em 1893. Com a chegada da verba neste ano, as obras de reforma do porto começavam 

a aparecer no discurso republicano como problema do qual dependeria o futuro do 

Estado, a solução para a superação do atraso e do isolamento de Natal e do próprio Rio 

Grande do Norte. O melhoramento da espacialidade portuária seria apontada como 

símbolo de um progresso que se anunciaria a capital e ao Estado, capaz de projetá-los 

no mundo tido como civilizado, inserindo-os no mercado capitalista.  

Diante do que foi exposto, nosso objetivo com este artigo é discutir o papel do 

porto de Natal, dentro deste esforço mobilizado pelas elites locais, de construção de 

uma “Natal cosmopolita”. Pretendemos analisar alguns discursos e intervenções 

materiais produzidos em relação ao porto, de modo a perceber como a espacialidade 

portuária, no período compreendido entre 1893 a 1913, contribuiu para incorporação de 

novos ideais, valores e práticas no espaço urbano natalense, alterando a própria maneira 

de se pensar e sentir a cidade. O período adotado como recorte temporal de nossa 
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 ARRAIS, Raimundo. Da natureza á técnica: A capital do Rio grande do Norte no início do século XX. IN: 
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investigação, 1893 a 1913, representa a primeira fase das obras, demarcada pela sua 

interrupção temporária em 1913. Neste ano, os serviços destinados à reforma do porto 

seriam suspensos pelo corte das verbas para os melhoramentos empreendidos pelo 

governo federal. Somente em 1918, cinco anos depois, as obras foram retomadas, 

concluindo-se oficialmente em 1932. A escolha deste marco temporal se deu em função 

de compreendermos, que esse primeiro momento das intervenções foi fundamental na 

construção de uma nova maneira de se pensar e sentir a cidade de Natal, acompanhado 

uma série de transformações que buscavam atender aos desejos das elites locais, de 

instituir uma urbe moderna.  

Utilizamos como fontes neste artigo as matérias publicadas no jornal A 

República, no recorte cronológico aqui adotado, além de algumas leis e editais 

publicados pela intendência municipal de Natal.  Para efetuar nosso exercício de análise 

das fontes, nos aproximaremos da perspectiva adotada pela Museóloga e arquiteta 

Heloísa Barbuy, que ao estudar as formas materiais da cidade, pensa o universo material 

do espaço urbano sempre em conjunto e remetido a fenômenos culturais mais amplos.
7
 

Buscando tal metodologia no campo da cultura material, geralmente abordado por 

arqueólogos e museólogos, Barbuy traz para o campo da história urbana, no qual insere 

seu trabalho, a perspectiva de pensar o espaço na sua dimensão material e ao mesmo 

tempo simbólica, considerando o que os arqueólogos chamam de “evidencias materiais 

da cultura”, ou seja, que a cultura está diretamente presente na materialidade dos 

espaços.  

Com isso, a autora fornece uma visão do espaço não como um mero cenário dos 

acontecimentos, mais como uma construção humana, histórica, passível de 

ressignificação. O espaço seria um elemento constituinte das relações sociais, 

incorporando os significados a ele atribuídos pelos seus diversos grupos sociais 

atuantes. Neste sentido, ao abordarmos algumas intervenções promovidas sobre o porto, 

tentaremos remeter estas mudanças materiais a fenômenos culturais mais amplos, que 

nos ajudam a compreender os sentidos que perpassam este espaço.  

                                                           
 

7
BARBUY, Heloisa Maria Silveira. A cidade-exposição: comércio e cosmopolitismo em São Paulo, 1860 – 

1914. Ed. São Paulo: Edusc, 2006. 
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Ao analisar as fontes,  pensaremos elas enquanto percepções sociais da 

realidade, como representações produzidas por determinadas grupos sociais, cercadas 

por relações de poder específicas. Segundo as palavras do historiador Roger Chartier, 

As percepções do social não 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 projecto reforma ou a justificar, para 

os próprios indivíduos as suas escolhas e condutas
8
 

Dentro deste pensamento, abordaremos as fontes atentando-nos para as 

representações que os grupos sociais produzem sobre o porto e sobre a cidade de Natal, 

discutindo os interesses por trás destas e remetendo as representações sempre as suas 

condições sociais de produção, não tomando as fontes como meros reflexos da 

realidade.  

 Estruturamos nosso artigo da seguinte forma: primeiramente, nos deteremos na 

questão do esforço das elites locais em expor a cidade ao mundo, construindo dela uma 

nova impressão, tanto aos viajantes que aqui chegavam, como aqueles que viviam em 

Natal, remetendo este desejo ao processo de reurbanização de várias cidades europeias e 

nacionais e ao de tradução de modelos urbanísticos estrangeiros no Brasil; Em seguida, 

discutiremos como, através de algumas intervenções materiais promovidas sobre o 

porto, os grupos dirigentes locais buscaram incorporar novos ideais, valores e práticas 

no espaço urbano natalense, almejando construir por meio do porto, uma cidade 

cosmopolita. 

O desejo de se expor 

O século XIX foi o século das reurbanizações planejadas. Cidades como Paris, 

Londres, Viena, Lisboa, entre outras urbes europeias, vivenciaram neste período 

processos de remodelação de seus espaços urbanos, promovidos por meio da 

intervenção do poder público.
9
 Dentro deste processo, as reformas urbanas 

empreendidas em Paris pelo Barão de Haussmann, administrador responsável pelas 
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obras no governo de Napoleão III, entre 1852 e 1870, serviram de referência como 

padrão de cidade-capital para os grandes centros urbanos mundiais.  

As antigas ruas estreitas de Paris foram alargadas, grandes avenidas foram 

construídas, junto a praças e novos espaços de sociabilidades para as elites.  Os novos 

prédios construídos deveriam seguir os princípios do urbanismo moderno, de modo a 

permitir circulação dos fluxos populacionais e atender as condições higiênicas e 

estéticas necessárias do que, segundo engenheiros e médicos, seriam as condições ideais 

de uma cidade moderna. 
10

 As camadas populares que viviam no centro de Paris foram 

deslocadas para os subúrbios, de modo a não “contaminar” a nova cidade com costumes 

tidos como incivilizados e geradores de doenças infecciosas. Segundo Heloísa Barbuy, 

estas ações sobre o espaço urbano parisiense revelavam um sistema de ordenação e 

controle social baseado numa ideologia progressista, numa filosofia racionalista e num 

estratégia higienista.
11

 

Este modelo de intervenções no espaço urbano desenvolvido por Haussmann 

para Paris seria para Barbuy, uma resposta aos problemas gerados pelo crescimento dos 

aglomerados urbanos após a Revolução Industrial. O aumento demográfico verificado 

nas cidades europeias trouxe problemas como a miséria de boa parte da população, que 

acabava desenvolvendo uma grande diversidade de doenças mediante as precárias 

condições de vida a que estavam submetidos. Além da ameaça de revoltas contra o 

poder público, referentes ao aumento cada vez maior das desigualdades sociais. Aliado 

a essas questões, somava-se uma nova visão de mundo, trazida pela eclosão das 

revoluções Francesa e Industrial, representadas na crença no progresso da civilização, 

por meio dos avanços científicos estabelecidos neste período.  

As exposições universais representavam bem esta nova visão de mundo 

difundida pela burguesia, em eventos que apresentavam a sociedade com entusiasmo, os 

avanços tecnológicos da época, destinados a seduzir o público perante tais novidades. 

As lojas ganhariam novos equipamentos, como a vitrine, que tinha como objetivo, expor 

os produtos a aqueles que passavam na rua, gerando o desejo de comprá-los. As 

exposições eram planejadas com base nos princípios do urbanismo moderno, que tal 

como elas, destacava a necessidade da estética, da sedução, da fruição visual. Ambos, 
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urbanismo e exposições, segundo Barbuy, faziam parte do mesmo fenômeno cultural, o 

da modernidade, o de um estilo de vida e organização social, permeado pela crença do 

poder redentor da ciência, e pelo avanço do sistema capitalista. 
12

 

O processo de remodelação do espaço urbano de Paris deveria ser orientado 

então por critérios científicos. O saber científico seria capaz de solucionar tais 

problemas, emergindo a figura do urbanista como o responsável por elaborar e gerir as 

reformas necessárias às questões sociais preeminentes nas grandes cidades europeias. 

Além de resolver estas questões, era fundamental cuidar da estética urbana, do 

embelezamento da cidade, de modo a seduzir aqueles que nela chegavam, construindo-

se a ideia da cidade como lugar de realização da vida moderna.  

O “modelo haussman” seria o grande desejo das elites das cidades brasileiras, 

que na passagem do século XIX para o XX almejavam transformá-las em urbes 

modernas, tal como Paris e Londres. No entanto, este processo de tradução de modelos 

urbanísticos estrangeiros no Brasil, se deu sobre uma lógica diferente da europeia. Para 

Barbuy, diferentemente do continente europeu, no qual os processos de modernização 

das cidades foram orientados pela necessidade de se revolver problemas sociais 

importantes, no território brasileiro, a inserção no mercado capitalista mundial foi o 

grande motivador das intervenções desenvolvidas pelo poder público em diversas 

cidades.  

As mudanças promovidas em cidades como São Paulo, estudada por Barbuy, no 

período de 1860 a 1914, visavam expor esta espacialidade ao mundo, atraindo para ela o 

comércio e o investimento de capital. É o que a autora chamou do fenômeno da 

“haussmanização da periferia”, destacando o caráter periférico das urbes brasileiras em 

relação ao mercado capitalista, que remodelavam seus espaços urbanos não pela 

tentativa de resolver problemas sociais, mais sim pela busca de inserção neste mercado. 

O cosmopolitismo seria adotado como valor, valor que orientaria as intervenções sobre 

as cidades, no intuito de atrair o comércio internacional. 
13

 

Em Natal, no começo do século XX, o desejo de se expor, de construir uma nova 

imagem para a cidade, orientaria muitas das ações promovidas pelo Estado em seu 

espaço, como as realizadas no porto.  Este esforço, almejado pelas elites natalenses, não 
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se daria, no entanto, sem a introdução de novas práticas, consideradas como modernas, 

que garantiriam a Natal a possibilidade de se tornar uma cidade cosmopolita. 

O último gosto em Paris chega pelo porto... 

No dia 6 de Outubro de 1902, o vapor Planeta atracava no porto de Natal. O 

jorna A República noticiava a movimentação no cais da alfândega da população para 

receber o navio, afluindo parte da população para o local. A banda de música do 

batalhão de segurança e uma flotilha de escaleres complementavam a recepção ao 

navio
14

 

A chegada do “vapor Planeta”, da companhia Lloyd Brasileiro, em Natal 

representava para o periódico o inicio dos serviços diretos de transporte para o porto. 

Esforço este que teria sido empreendido a partir da articulação entre o governo do 

estado, a representação norte-rio-grandense no congresso nacional e a associação 

comercial da cidade. À noite, a elite da sociedade natalense se dirigia para o navio, a 

fim de participar da festa que se realizava a bordo. 
15

 

Desde o inicio do ano de 1902, a passagem de um navio da grande companhia de 

navegação Lloyd Brasileiro era aguardada com expectativa, segundo o jornal. A entrada 

de um navio desta companhia representava a possibilidade de Natal estreitar suas 

relações comerciais com outras partes do Brasil e do mundo, e isto seria possível 

somente pelas reformas que vinham sendo feitas no porto de Natal. As obras destinadas 

a melhorar as condições do porto eram colocadas pelo periódico, como responsáveis por 

resolver aquele que seria o grande problema da cidade: o isolamento a qual estava 

submetida. Fato que ocasionava, dentre outras coisas, a dependência com as praças 

comerciais de Pernambuco que realizavam a mediação econômica com a produção que 

era escoada do interior do Estado. De acordo o jornal A República,  

Quando o Rio Grande do Norte, após a proclamação da república, 

entrou na posse dos seus direitos de Estado autônomo, compreendeu 

que o problema magno, do qual dependia todo o seu futuro era a 

abertura da barra, quase fechada até aos navios de pequeno calado, 

para poder abrir ingresso neste ancoradouro- o melhor depois da Bahia 

de S. Salvador- afim de forçar a escala nelle não só os vapores que 
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viessem diretamente servir ao nosso comércio, como os transatlânticos 

que viessem se refrescar.
16

 

As obras de melhoramento do porto proporcionariam a inserção de Natal no 

mercado mundial, recebendo navios de várias regiões do mundo. Neste sentido, a 

entrada de um navio de uma grande companhia, como a Lloyd, seria o anúncio para as 

elites locais, na perspectiva do jornal, de que o sonho de ligar sua capital ao mundo 

estaria se concretizando.  

O porto seria alçado então como símbolo de um progresso que estaria se 

concretizando em terras potiguares. Ele seria a “porta de entrada para cidade”, “a 

primeira impressão para aqueles que aportassem em solo norte-rio-grandense.” Por isso, 

seria necessário uma série de medidas adotadas pelo Estado, para organizar o porto para 

esta exposição ao mundo.   

Neste aspecto, podemos destacar a importância da legislação urbanística da 

época, produzida pela intendência municipal de Natal, por meio de leis e editais, na 

ordenação e regulação deste espaço. Segundo o historiador Renato Marinho Brandão, as 

ações desenvolvidas pelo órgão da intendência municipal, foram fundamentais para o 

processo de construção de uma nova ordem urbana em Natal. As leis municipais 

revelavam o desejo de se criar uma cidade civilizada, progressista, moderna, destinada a 

se livrar de costumes tidos como atrasados, muitas vezes ligados ao mundo rural.
17

 

Podemos perceber em algumas leis e editais produzidos pela intendência, o 

desejo de controlar e disciplinar algumas práticas desenvolvidas na zona portuária, de 

modo a eliminar os “costumes tidos como atrasados e incivilizados”, eliminando 

também os focos de insalubridade, introduzindo práticas tidas como modernas, e que 

garantiriam uma boa “impressão” para aqueles que desembarcassem no porto de Natal.  

Na resolução número quarenta, por exemplo, publicada em 1900 pela 

intendência, podemos observar um pouco deste esforço. 

É expressamente prohibido a descarga de tijolos, telha, lenha, cal, 

madeira e outros materiais transportados para esta cidade, em 
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pequenas embarcações n’outros pontos de desembarque que não seja 

os seguintes; Passo da pátria, Pedra do Rosário, Caes dos menores até 

o trapiche da estrada de ferro, caes do porto conhecido por canto.
18

 

Podemos perceber nesta resolução o desejo deste órgão em ordenar a chegada 

das embarcações em Natal. Os navios que fossem aportar na cidade deveriam 

desembarcar em pontos específicos de acordo com os produtos que traziam. Não seria 

mais permitido que as embarcações que traziam passageiros atracassem no mesmo caes 

daquelas que traziam peixe, por exemplo, entre outras mercadorias. Tal medida evitaria 

um cenário de desordem e insalubridade provocada pela falta de regulação das práticas 

comerciais. 

A preocupação com o comércio será um dos focos da atenção de muitas destas 

leis, principalmente na região do porto, no bairro da Ribeira, onde grande parte dos 

comerciantes residia. As relações comerciais deveriam, a partir da República, ser 

norteadas por medidas oriundas de um sistema métrico decimal, tentando-se evitar o 

traço de pessoalidade e de informalidade que conduzia ainda o comércio local, além de 

eliminar qualquer foco de insalubridade. 

Na resolução número vinte e nove vemos como esta questão das condições 

higiênicas aparece em relação ao comércio: 

São obrigados a aferir anualmente balanças, pesos e medida que 

tenham as condições  hygienicas, todas as pessoas que venderem por 

atacado ou por miúdo em todo o município em casas para esse fim 

abertas mediante licença da intendência municipal; ou ainda mesmo 

em casas particulares sem ellas, compreendendo-se n’esta classe as 

situações e Fabricas que dentro d’ellas venderem mercadorias de sua 

cultura ou fabrico.
19 

O comércio deveria ser controlado e organizado de modo que práticas sociais 

tidas como modernas fossem introduzidas em Natal. Para que a capital norte-rio-

grandense se tornasse uma cidade cosmopolita, seria necessário não apenas alterar sua 
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imagem, mas, sobretudo as práticas estabelecidas no espaço urbano. Medidas como a 

proibição de animais soltos nas ruas, os limites de carga impostos a carros e carroças 

que efetuavam o transporte dentro da própria cidade, visavam impedir que costumes 

tidos como atrasados e incivilizados se disseminassem, e com isso, interferisse na nova 

impressão que se queria construir para Natal. Por isso, o não cumprimento destas 

medidas poderia levar aos infratores multas ou até mesmo a prisão. Evidentemente, 

como nos lembra  Renato Marinho, a atuação da intendência teve seus limites, pois na 

prática, muitos costumes considerados como atrasados acabavam por persistir.  

O porto de Natal deveria ser muito mais que um local para o mero desembarque 

de navios. Ele deveria se integrar a cidade, apresentando-a aos viajantes e representando 

esta nova Natal tão sonhada pelas elites locais.  Em 1908, é feito um projeto de 

construção de uma avenida para o porto, idealizado segundo o jornal A República pelo 

senador Pedro Velho. Segundo o periódico, 

Pelo só enunciado desse projecto vê-se quão melhor ficaria o aspecto 

da cidade aos olhos curiosos dos visitantes por via maritima a 

realização dessa obra que de perto consulta as necessidades de nossa 

futurosa capital. De facto; uma lingueta servida por um caes regular de 

atracção, em todo o comprimento do trecho indicado, guarnecida por 

armazens de fachadas construidas com um certo gosto de architectura, 

olhando para a extensão tranquila e belissima do nosso vasto 

ancoradouro, daria aos hospedes da cidade uma impressão de vida e 

de progresso em contraste verdadeiramente chocante com a 

desoladora impressão de abandono e mau gosto que actualmente fere a 

retina dos que do rio observam, do tombadilho  dos navios que cruzam 

nossa barra, a casaria mal amanhada e mal disposta que se agglomera 

com os fundos para a entrada, numa attitude pouco digna e mal 

asseiada de impassivel impudor
20 

A avenida do porto, que deveria ligar o porto até a prefeitura, representaria tudo 

aquilo que as elites locais almejavam para sua cidade. O cais e os armazéns seriam 

reformados seguindo os princípios do urbanismo moderno, atentando-se para o 

embelezamento da zona portuária, que favorecia a exposição de uma cidade marcada 

para as elites locais, pelo progresso.  
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Para o geógrafo sino-americano Yi-fu-Tuan, o espaço arquitetônico ensina, 

estimula as sensibilidades. Segundo Tuan,  

O espaço construído pelo homem pode aperfeiçoar a sensação e a 

percepção humana. É verdade que mesmo sem forma arquitetônica, as 

pessoas são capazes de sentir a diferença entre interior e exterior, 

fechado e aberto, escuridão e luz, público e privado. Mas este tipo de 

conhecimento é rudimentar. O espaço arquitetônico-até uma simples 

choça rodeada por uma clareira-pode definir estas sensações e 

transformá-las em algo concreto.
21

 

O porto de Natal deveria ensinar tanto aos viajantes que aportassem em Natal, 

como a seus próprios habitantes, que a pequena cidade, isolada no século XIX, havia 

mudado. O porto representaria a imagem que as elites locais produziam de si mesma, 

dotando-o de significados e valores capazes de moldar a vida dos habitantes de sua 

cidade, fabricando novos indivíduos, “sujeitos modernos, cosmopolitas”. O porto 

deveria se tornar um lugar, na perspectiva de Yi-Fu-Tuan, um ponto de segurança para 

as elites locais, onde elas depositavam a esperança de incorporação dos ideais de 

modernidade e civilidade no espaço citadino. 

As lojas que foram construídas na cidade neste momento, como a Paris em 

Natal, Novo século e novo mundo, contribuiriam para tal empreendimento, o de moldar 

novos indivíduos, que adotassem o cosmopolitismo como valor. Os produtos 

anunciados em suas vitrines eram referidos aos grandes centros urbanos mundiais, como 

Paris, Londres e Nova York. Segundo as propagandas, o “último gosto de paris acabava 

de chegar a suas lojas, aquilo que haveria de mais “chic e moderno.” 
22

 Tais 

mercadorias viriam pelo porto, que com as reformas que estavam sendo realizadas, 

permitiam que navios que em outro momento, não poderiam atracar em Natal, 

inserissem a cidade na escala de suas viagens.  

Podemos perceber que as ações promovidas sobre o porto devem ser remetidas a 

fenômenos culturais mais amplos, neste caso, o desejo das locais de se representar como 

moderno, o desejo pela modernidade. Por isso, as representações produzidas sobre o 

porto de Natal, e sobre a própria cidade no recorte temporal aqui adotado, tiveram um 
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papel importante na construção de uma identidade para o espaço citadino, que 

legitimava os interesses das elites locais. As matérias publicadas no jornal A República, 

órgão oficial do partido republicano, fundado por Pedro Velho, líder da oligarquia dos 

Albuquerque Maranhão, eram perpassadas diretamente pelo desejo das elites locais, de 

construção de uma cidade moderna. 

Conclusão: 

Ao longo deste trabalho, analisamos o papel do porto de Natal no esforço 

empreendido pelas elites locais de construção de uma cidade cosmopolita. Vimos como 

algumas ações promovidas sobre a zona portuária tinham como objetivo construir por 

meio deste espaço, uma nova impressão da cidade para aqueles que a ela chegassem. 

Por isso, tentamos remeter este universo material a fenômenos culturais mais amplos, 

compreendendo como os espaços são produzidos culturalmente, como eles expressam 

as relações sociais travadas em seu território, incorporando as representações e 

significados a eles atribuídos.  

O porto de Natal deveria ser a “porta de entrada’’ de uma Natal que as elites 

sonhavam que fosse cosmopolita. Para tal desejo, era necessário não apenas reformar o 

porto, de modo a permitir a entrada de navios de maior porte. Seria necessário torná-lo 

um espaço que ensinasse tanto aos viajantes quanto aqueles moravam na cidade, como 

se comportar, como viver em uma cidade que se queria representar como moderna. O 

porto deveria incorporar os ideais de modernidade e civilidade desejados pelas elites 

natalenses, refletindo a imagem que estas almejavam construir de si mesmas, moldando 

comportamentos e valores, produzindo indivíduos que adotassem o cosmopolismo 

como valor.  

As representações produzidas sobre o porto e a própria cidade, visavam construir 

uma identidade para o espaço urbano, que legitimava os interesses das elites locais. Por 

meio das matérias publicadas nos jornais, como o A República, e de toda uma legislação 

urbanística, presente em leis e editais, tais representações deveriam ser incorporadas por 

aqueles que habitavam Natal. 
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“Todo desejo que não o meu não é acaso louco?” (BARTHES, 2003, 

p. 23) 

O presente trabalho toma como inspiração algumas entrevistas concedidas pela 

autora paulistana Cassandra Rios, que viveu entre os anos de 1932 e 2002 e chegou a 

vender 300 mil livros na década de 1970, época em que se lia ainda menos no Brasil. 

Tendo como nome de batismo Odete Rios Perez Gonzáles Hernândez Arellano, era filha 

de pais espanhóis (D. Damiana e Seu Graciano), vindos da província da Ourense (RIOS, 

MEZZ, 2000, p. 233), no início do século XX para São Paulo, morar no bairro de 

Perdizes. 

 A pornografia, o erotismo, a sexualidade e a perversão, mesmo em pleno século 

XXI, parecem fantasmas a rondar os sujeitos. Falar destes temas parece ainda ser algo 

proibido em espaços públicos, em momentos de sociabilidade, em grupos de pessoas 

amigas.  Falar sobre isso, parece ainda inscrever-se no campo da proibição, apesar de 

todas as possibilidades midiáticas surgidas com a tecnociência: apesar da internet e da 

velocidade de comunicação, para se falar (e praticar) estes temas ainda se busca as salas 

de bate-papo, os chats do Facebook, as mensagens diretas (DM) no Twitter, os grupos 

do Whats App, os sites de relacionamento, as saunas, as salas de swing, os banheiros 

das boates, os motéis, as festas privadas, numa convivência dessas práticas entre os 

espaços virtuais e ‘materiais’, estes demarcados pelo privado de alguma forma. 

E Cassandra Rios não está insensível a essa vigilância dos corpos desejantes. Até 

mesmo para a escritora, quando separada da pessoa física, esses temas pareciam 
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indesejados, como se as personagens tivessem força e vida próprias, como se a 

materialização das experiências desses personagens fossem completamente 

independentes da capacidade criativa e lasciva de Cassandra Rios. 

Em todos os jornais e revistas, como também nas autobiografias aqui analisadas, 

a preocupação de Cassandra Rios com a constituição de si, do seu corpo, como também 

do corpo dos seus textos, parece se direcionar para um corpo puro, sem máculas, sem 

pecados, sem perversões, que reza pela cartilha das regras morais institucionalmente 

baseadas nos preceitos judaico-cristãos, para os quais 

Um princípio geralmente admitido é o de que quanto mais for visado, 

mais se tiver ou se quiser ter autoridade sobre os outros, mais se 

buscar fazer de sua vida uma obra resplandecente, cuja reputação se 

estenderá longe e por muito tempo, mais será preciso se impor, por 

escolha e vontade, princípios rigorosos de conduta sexual. 

(FOUCAULT, 1984, p. 57) 

Conduta sexual esta que é visibilizada e dizibilizada a partir e através do corpo, 

com toda sua força de existência. Em sua trajetória, a pessoa, autora descendente de 

uma família espanhola tradicionalmente religiosa, parece não conseguir cortar o cordão 

umbilical por inteiro. Mesmo saindo de casa logo cedo, após casar-se ‘de fachada’ com 

um amigo (REVISTA MANCHETE, 1974, p. 55/ REVISTA TPM, 2001, p. 5) apenas 

para dar satisfações a sua família e a sociedade, a busca por uma estética de vida 

moralista não se limitou à escritora Cassandra Rios, mas também se dirigiu ao que ela 

chama de “argumento” de sua obra. Ao afirmar que “Dentro de meus livros eu falo de 

amor. Minha política é o amor. Se isso não fosse verdade eu não faria argumentos. 

Faria uma costura, uma colcha de retalhos de cenas, certo?” (PASQUIM, 1976, p. 7), 

Cassandra Rios parece querer se impor “princípios rigorosos de conduta sexual”, 

exercendo auto definição e auto vigilância, ao que Foucault (2006, p. 95) irá chamar de 

técnicas de si: 

(...) aquelas que permitem aos indivíduos, realizar por eles mesmos, 

um certo número de operações em seu corpo, em sua alma, em seus 

pensamentos, em suas condutas, de modo a produzir neles, uma 

transformação, uma modificação, e a atingir um certo estado de 

perfeição, de felicidade, de pureza, de poder sobrenatural.  

Negando veementemente que defenda o sexo sem amor nos seus livros, 

quaisquer classificação feita que tome como referência tal definição, soa para Cassandra 
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Rios como uma grosseira ofensa, uma condenação injusta e cruel, e um completo 

desconhecimento de sua obra. Dizendo-se ser “apenas uma menina chorona” 

(PASQUIM, 1977, p. 41), uma artista que quer apenas exercer seu dom de escritora e 

produzir sua arte, a pessoa/ autora esmera-se em defender-se das ‘acusações’, tentando 

demarcar os limites entre o que considera belo e feio, pornográfico e obsceno:  

Todos repisam que faço literatura pornográfica. Não é nada disso, não. 

Pornografia seria a exaltação de um vício, de atos libidinosos, 

prostituição impressa. Se falassem que existem nos meus livros cenas 

obscenas... estariam mais próximos da verdade. Porque obscenidade 

existe, é uma verdade. Não é um crime. É um nome que se dá a coisas 

que não podem ser feitas publicamente. Acho que página de livro é 

mais íntimo, muito mais particular e fechado do que o que se faz num 

quarto, entre 4 paredes. É mais secreto ainda. (PASQUIM, 1976, p. 7). 

 Todavia, não é apenas a separação entre pornografia e obscenidade que 

se expressa, ou a preocupação da autora/ pessoa em estabelecer-se como um corpo que 

transita sem ir de encontro aos códigos morais tidos normais, rompendo com qualquer 

possível filiação ao que há de promiscuo, baixo, sujo e vergonhoso na exposição da 

sexualidade. As fronteiras demarcadas por Cassandrae Rios são feitas de concretos, as 

paredes do quarto, onde tudo vale porque feito longe dos olhares (e dos julgamentos) 

públicos. Pornografia, além de ser pública, aparece atrelada ao vício, à prostituição, ao 

crime. A obscenidade estaria circunscrita ao segredo, ao que existe e não explicitado/ 

mostrado, próxima ao que para alguns seria o erotismo, e não o obsceno. Como se essa 

separação fosse possível de ser estanque, Cassandra Rios dialoga com a maneira como 

esses dois conceitos foram formulados e partilhados ao longo do século XX:  

Ao erotismo é deixada a porta aberta ao sentimento amoroso, embora 

em situação urgente, de experiência extremada. A pornografia 

pressupõe uma certa capacidade de excitar os apetites sexuais de seus 

consumidores, algo que fale à libido. Provavelmente por isso suas 

manifestações (ou produtos) são consideradas ultrajantes ao pudor, 

obscenas. (ABREU, 1996, p. 18) 

E no Brasil, nos anos de censura, os governos se embrenharam na tarefa de 

definir o que era obsceno, pornográfico, ultrajante ao pudor, definindo as regras para 

avaliar as matérias submetidas à Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP) e ao 

Serviço de Censura e Diversões Públicas (SCDP). Mesmo pregando a “livre 
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manifestação”, a Constituição Federal, em seu art. 8º, letra “d”, afirmava que “Não 

serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, a subversão da ordem ou o 

preconceito de religião, de raça ou de classe e as publicações e exteriorizações 

contrárias à moral e aos bons costumes.” (BERG, 2002, p. 99). Tal parágrafo 

estabelecia os parâmetros para a seleção dos assuntos a serem examinados com maior 

cuidado pelos Técnicos da Censura, quais sejam: sexo, política, tóxicos, violência, além 

de outros englobados sobre a designação de “geral”. 

Essas regras estão consoantes com a politica dos corpos, com a centralidade que 

o corpo irá passar a ter a partir do século XIX no Ocidente. O controle e a disciplina que 

irão perseguir a existência de corpos sãos, civilizados e perfeitos. No século XX, a 

preocupação com os corpos tomará a centralidade de vários campos de saber e poder, 

em vistas a pedagogização dos corpos baseada nas práticas da sexualidade normativas e 

heterossexuais. 

Não por acaso, se a palavra pornografia vem do grego pornographos, pornos = 

prostituta + grafo = escrita, “escritos sobre prostitutas” que se referem à descrição dos 

costumes das prostitutas e de seus clientes, é no século XX que surge a palavra 

erotismo, derivado da palavra Eros, deus do amor e do desejo (sexual) em sentido 

amplo. Essa separação implica uma pacificação entre o que é permitido e o que não é 

permitido no campo das práticas da sexualidade. Talvez uma tentativa de domesticação 

do que não é possível domesticar: os desejos e sua materialização. 

Tentando conciliar-se com sua obra e as tramas produzidas em seus romances, 

Cassandra Rios parece também prostrar-se diante das astúcias da linguagem, porque ao 

assumir que seus livros contêm cenas obscenas, poderia pretender se vincular a 

definição de Havellock Ellis, de que obsceno é uma corruptela do vocábulo scena, o que 

está fora de cena, não é mostrado na vida cotidiana. (ABREU, 1996, p. 18/ MORAES & 

LAPEIZ, 1984, p. 8). Entretanto, obsceno também é definido pelo Dicionário Aurélio 

como sendo “o que fere o pudor, impuro, desonesto”: obscenidade é tornar visível a 

impureza e desonestidade que deveria manter-se em segrego, secreto. 

Só que Cassandra Rios dizia que “escrevia avançado”, que ao adquirir seus 

livros, as pessoas escondiam “sob o colchão, para não serem depreciadas
3
.” (RIOS, 

                                                           
 

3
Em todos os eventos onde apresentei trabalhos sobre Cassandra Rios, homens e mulheres de 

diferentes preferências sexuais, afirmaram que a liam escondido, e que escondiam seus livros debaixo 
do colchão.  
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2000, p. 31). Daí não apenas ela, enquanto escritora/ pessoa teria que arcar com as 

consequências de uma escrita avançada para a época, quando o machismo e a 

heteronormatividade eram ainda mais fortes. Seus leitores também seriam julgados por 

apreciarem tal literatura. E nesse sentido, poderia se dizer que era uma literatura 

composta pela obscenidade enquanto “uma tentativa desesperada de sedução pela 

evidência grosseira da verdade, e não pelo uso sutil dos signos disponíveis.” 

(BAUDRILLARD apud ABREU, 1996, p. 19).  

Essa literatura não era tida como avançada porque ‘naturalmente’ avançada, mas 

por ser literatura que transgredia os códigos morais tidos como normais para uma 

sociedade que se pauta na Razão como sendo sua característica maior e mais valiosa. 

Uma sociedade que será chamada por Foucault (1999) de disciplinar, e que terá entre 

seus principais aliados a própria Ciência, a dizer e tornar palpável como é e deve ser um 

corpo que funcione perfeitamente; sociedade disciplinar que, a partir do século XIX 

culminando no século XX, produziu práticas sociais de vigilância do indivíduo para que 

a noção de perigo e desvio fosse subjetivada socialmente com vistas a salvaguardar a 

normatização social. A preocupação com os corpos e as penalidades a partir do século 

XIX passam pelo controle não da conformidade entre o que fizeram os indivíduos e a 

lei, mas, como afirma Foucault (1999, p. 85), um controle “(...) ao nível do que podem 

fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que estão na eminência de fazer.” Portanto essa 

literatura “avançada” deveria ser literalmente jogada para baixo do colchão, excluída 

pela Censura e proibida de circular.   

A preocupação com os códigos dessa sociedade disciplinar se manifesta na 

insistência de Cassandra Rios em defender que produzir sua arte é uma necessidade 

‘natural’, em convencer a Censura e a crítica de que seus escritos não têm nada além do 

que a própria vida, e que por isso deve cumprir a missão para a qual nascera, colocando-

se enquanto “(...) ferramenta, veículo que obedece e cumpre o que o Destino, a vida 

para qual nasci, impera! A vida contida atada às Palavras!” (RIOS, 2000, p. 162). 

Preocupação esta que não se limita à correspondência aos códigos morais. Mas, a defesa 

de sua arte enquanto uma arte ‘moralista’ se relaciona também com a própria 

sobrevivência financeira, posto que as proibições retiraram sua única fonte de renda (os 

direitos autorais de suas obras), e portanto a possibilidade de existência de seu corpo: 

“(...) fui dormir com investimentos, dos rendimentos dos meus trabalhos e acordei 

proibida, cheia de problemas, caçada como um bicho, pelo ódio que deflagrou a 

perseguição contra a minha literatura.” (RIOS, 2000, p. 153). 
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Ora sendo acusada/ proibida sem muitas explicações pela Censura que defendia 

a Família, a Propriedade e a Tradição, para a qual “tudo é pornográfico, tudo é 

subversivo, tudo é mal feito” (RIOS, Revista FIESTA, S/D, p. 6), ora sendo 

negligenciada ou acusada pela crítica pelo seu estilo popular e folhetinesco, de escrever 

uma subliteratura pornográfica que abusava do sexo para ganhar leitores, Cassandra 

Rios experimentou a “polícia dos enunciados”, ou a “economia restritiva”, quando se 

trata da explosão discursiva sobre o sexo no Ocidente moderno, em sua injunção tão 

peculiar da tarefa de dizer, de se dizer a si mesmo e de dizer a outrem tudo que se 

relacione ao jogo dos prazeres, sensações e pensamentos inumeráveis, que tenham 

alguma afinidade com o sexo. Como nos sugere Foucault (2005, p. 34), 

Desde o século XVIII o sexo não cessou de provocar uma espécie de 

erotismo discursivo generalizado. E tais discursos sobre sexo não se 

multiplicaram fora do poder ou contra ele, porém lá onde ele se 

exercia e como meio para seu exercício; criaram-se em todo canto 

incitações a falar; em toda parte, dispositivos para ouvir e registrar, 

procedimentos para observar, interrogar e formular desenfurnaram-no 

e obrigam-no a uma existência discursiva. 

Mas esse erotismo discursivo generalizado não significa que tudo pode ser dito 

de qualquer forma, em qualquer lugar, a qualquer pessoa, em qualquer momento. Um 

controle das enunciações e a depuração do vocabulário criam novas regras de decência, 

estabelecendo de maneira mais restrita onde e quando não era possível falar dele. E num 

Brasil com o regime ditatorial a toda força, que criou departamentos de vigilância dos 

corpos e das mentes como o DIP e o DOPS; num Brasil onde quem vendia vinte mil 

livros era considerado best seller, ter uma mulher que vendesse mais de cem mil livros 

ao ano, publicando romances que tratavam sobre sexualidade, e em sua maioria sobre 

lesbiandade, certamente não estava dentro da politica dos enunciados. 

Reconhecendo essa política de enunciados, em suas autobiografias e entrevistas 

Cassandra Rios afirma: “Odeio falar de sexo e não gosto de ser Cassandra Rios quando 

me vem com certo tipo de perguntas” (REVISTA MANCHETE, 1974, p. 55), ou ainda 

“eu, não entendo, dentro da minha moral, o sexo sem amor. O sexo sem amor é uma 

doença, é um furor uterino.” (JORNAL LAMPIÃO DA ESQUINA, 1980, p. 16). Ou de 

forma contundente ao ser perguntada sobre o que acha de sexo sem amor: “Horrível! É 

uma coisa animal, para que fazer sexo sem amor? (...) Sexo sem amor é sempre um 

estupro.” (REVISTA TPM, 2001, p. 7-8). Assumindo que sua moral está na díade 
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amor-sexo, necessariamente nessa ordem, Cassandra Rios põe em cena algumas 

afirmações sobre o que Costa (1999, p.13) irá chamar de enigmas morais do amor 

romântico: “1) o amor é um sentimento universal e natural, presente em todas as 

épocas e culturas; 2) o amor é um sentimento surdo à ‘voz da razão’ e incontrolável 

pela força da vontade e 3) o amor é a condição sine qua non  da máxima felicidade a 

que podemos aspirar.” 

Todavia, esse reconhecimento, sugerido nas citações acima, do que é lícito ou 

não, do que é permitido de ser falado e sentido em relação ao sexo, não faz de 

Cassandra Rios alguém que apenas obedece, sujeito “sujeitado” que corresponde aos 

referenciais do amor romântico em toda sua pretensa pureza e simplicidade. Negar seu 

próprio nome (ou seu pseudônimo) para distanciar-se do doentio, do animalesco, do 

caráter criminoso que ronda o sexo, como citado na Revista Manchete (1976), não a 

torna um corpo apenas dócil, uma escritora/ pessoa contida definitivamente pelos 

procedimentos de interdição do poder direcionado ao corpo e ao corpo sexuado.  

Ao escrever romances com temática heterossexual assinando-os com 

pseudônimos masculinos mostrando nesses romances o “sexo-arma, agredindo 

violentamente, agredindo a si próprio, prostituindo-se por uma revolta” (REVISTA 

MULHERIO, 1983, p. 10) e não ser censurada; ao tecer analogias em seus romances 

entre a vida de homossexuais e heterossexuais, “de como transcorrem as coisas no 

cotidiano, nada diferentes dos relacionamentos dessas pessoas não menos humanas 

nem mais sujas ou limpas, nem mais ou menos cultas” (RIOS, 2000, p. 147-148); ao 

vender milhares de livros com histórias de mulheres sexuadas, que tem desejos e em 

especial desejos por outras mulheres, Cassandra transgride a política dos enunciados 

porque “puxa o tapete” da Censura ao conseguir publicar seus romances assinados com 

pseudônimos masculinos; rompe com os padrões heterocentrados ao apresentar a 

homossexualidade como mais uma variante da sexualidade, nem melhor nem pior; 

corrompe a definição biologizante e universalizante de que a sexualidade das mulheres 

se limita à procriação e ao amor incondicional para satisfação do homem; implode com 

o histórico lugar de silêncio reservado às mulheres e aos escritos femininos. 

Mesmo que a autora veja nisso quase uma catástrofe, já que com as proibições 

ficou em difícil situação financeira e por isso vendeu os direitos autorais definitivos dos 

seus livros com pseudônimos masculinos, tornando-se uma concorrente de si própria; 

por mais que se ressinta por ter sido classificada de “Papisa do Homossexualismo”, 

“Lésbica Degenerada”, “Escritora Maldita”, “Demônio das Letras”, “Rainha das 
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Lésbicas”, “Precursora da Literatura Underground”, chegando a fazer a afirmação: “(...) 

A minha arte que estraçalhou a minha vida” (RIOS, 2000, p. 133); por mais que a 

confusão/ associação entre pessoa/ escritora/ e personagens tenha lhes causado tantos 

problemas e provocado tantas mágoas, essas movimentações sugerem que mesmo com 

tanta vigilância e repressão, mesmo com tanta perseguição e crítica, que os discursos 

sobre sexualidade e a centralidade do corpo irão transgredir a vigilância, o medo de 

falar e sentir e receber punições, o receio de tocar num tema que poderia incomodar, 

assustar e até mesmo excluir alguns sujeitos. O que me faz retomar Foucault (2005, p. 

26), quando este afirma a partir de seus estudos sobre a sexualidade no Ocidente, que 

Não somente foi ampliado o domínio do que se podia dizer sobre o 

sexo e foram obrigados os homens a estendê-lo cada vez mais; mas, 

sobretudo, focalizou-se o discurso no sexo, através de um dispositivo 

completo e de efeitos variados que não se pode esgotar na simples 

relação com a lei da interdição. (FOUCAULT, 2005, p. 26).  

E se Cassandra se ressente quando afirma: “Até meu nome para os meus 

perseguidores era considerado palavrão!” (2000, p. 78), por mais que ela reafirmasse 

que era apolítica, que não era subversiva, que era moralista, que sua arma era a palavra 

e sua Verdade era o amor; mesmo afirmando o que parecia traga-la era a força de sua 

literatura, era a energia intempestiva do desejo que se dissipava nas páginas de seus 

romances quando os corpos se contraíam e/ou distraíam, mas também quando seu corpo 

se encontrava com outro (s) corpo (s). Por mais que se negasse a aproximar-se dos 

signos que a associavam a intensidade das práticas da sexualidade, se irritando, ficando 

vermelha ou fugindo diante das perguntas, o que parecia impor-se, tão forte e incontido 

como sua ‘inspiração’ de autora, era a curiosidade do/as leitore/as, jornalistas, amigo/as 

sobre de onde vinha tanta imaginação, como era possível escrever histórias romanescas 

tão próximas das histórias vividas cotidianamente nas ruas, entre quatro paredes, nos 

bares, boates e restaurantes.  

Por mais que seus censores, fossem quais fossem, tentassem silenciá-la, apagá-

la, invisibilizá-la, destacando o perigo que ela representava para o bem da sociedade, 

seja para a moral e os bons costumes, seja para a Literatura, o que parecia sobressair-se 

era que o corpo e a obra de Cassandra Rios não se esgotaram “na simples relação com a 

lei de interdição”. A proibição não só tirou de Cassandra Rios seu meio de 

sobrevivência e a levou ao encontro da Lei nas delegacias e tribunais, mas também 

estimulou a procura pelos seus livros, a ansiedade para ter acesso a sua última 



 

  1025 

 

publicação. Proibição esta que não é exclusividade de regimes autoritários, já que 

“períodos históricos marcados por ciclos autoritários reprimiram as manifestações 

literárias e artísticas num conjunto de uma repressão maior à cultura propriamente 

dita (...)” (SILVA, 1984, p. 21). E aqui, essa repressão maior à cultura se direciona à 

vigilância dos corpos, ao poder pulverizado nas mais variadas instâncias de controle e 

que não se limita às instituições ditatoriais, “O poder que, assim, toma a seu cargo a 

sexualidade, assume como um dever roçar os corpos; acaricia-os com os olhos; 

intensifica regiões; eletriza superfícies; dramatiza momentos conturbados. Açambarca 

o corpo sexual.” (FOUCAULT, 2005, p. 44-45)  

Portanto, ainda que falando para uma sociedade que veste o manto sagrado da 

moralidade, ao afirmar “Assim, até a Bíblia é pornográfica” (JORNAL LAMPIÃO DA 

ESQUINA, 1980 p. 16), Cassandra Rios transgride porque estabelece o que é possível 

ser dito (ou não) para atender aos censores e críticos, e transgride outra vez por não 

corresponder às interdições da norma, sendo assim punida pelos dispositivos da 

sexualidade, sendo chamada de imoral, pornográfica, pervertida, a Papisa do 

Homossexualismo, proibida de ser vendida e lida porque seus livros gritavam maneiras 

de amar, desejar, sentir prazer que não correspondiam ao aceito e aplaudido. Transgride 

quando mais uma vez questionada sobre a pornografia em sua vasta obra, reelabora as 

representações para sua literatura, e problematiza a possibilidade de uma leitura 

‘maldita’ para quaisquer textos, inclusive a Bíblia. Jogando com os lugares sacralizados 

da moral e da exigência da relação autoria-obra, Cassandra Rios põe em circulação 

várias bifurcações na atividade de se pensar os entrecruzamentos entre quem escreve e o 

que foi escrito. E faz um sério alerta:  

Para esses leitores que me consideram pornográfica, aliás eu não os 

considero leitores, eu os considero folheadores porque qualquer livro 

que se abra em determinada página procurando determinado texto, 

torna-se pornográfico. Se nós destacarmos da Bíblia trechos dos 

Cânticos dos Cânticos, de Salomão, nós vamos deparar com páginas 

onde se tirarmos os títulos, versículos e deixarmos como uma obra 

sem autor, tais trechos serão pornográficos. Por exemplo: O seu 

umbigo é uma taça redonda onde não faltam néctares nem licores. 

(Grifos nossos) É a ação da emoção, e está nos Cânticos dos Cânticos, 

de Salomão. (Jornal Lampião da Esquina, 1980, p. 16) 



 

  1026 

 

Desta feita, Suas escritas de si tentam então estabelecer outros critérios de 

interdição para o sexo, para si, para sua obra, para os corpos, inclusive o seu. Se 

apropria do livro considerado mais sagrado e inquestionável para a cultura judaico-

cristã, e o cita, num movimento de dobra, que toma como sua arma de defesa aquela que 

muitas vezes foi usada para atacá-la: a Bíblia. Ao fazer isto põe em circulação não 

apenas a exigência cultural da (auto) vigilância sobre o que tange os discursos e práticas 

da sexualidade, mas também rasura essa (auto) vigilância não apenas por afirmar a 

existência de uma literatura que trata de mulheres que amam mulheres, mas também por 

denunciar que as perseguições a essa literatura não se limitam apenas ao corpo do texto, 

mas atingem os corpos de carne e osso que historicamente têm experimentado a 

vigilância e a tentativa de silenciamento dos seus desejos e prazeres, por serem desejos 

e prazeres que irrompem os limites da heteronormatividade: Porno(gráfica)(mente)! 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir sobre o ensino de história da África 

na atualidade, com base na lei 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino de 

cultura afro-brasileira nos componentes curriculares. Na comunicação, serão 

explanadas sugestões de metodologias da temática a ser trabalhada, com ênfase nas 

dificuldades encontradas pelos e professores responsáveis por lecionar a nova 

disciplina. Assim, analisamos como os negros africanos aparecem na historiografia até 

então e, mostrando a intolerância religiosa, racismo, e preconceitos existentes sobre a 

cultura africana. O presente artigo dialoga com autores que trabalham com ensino 

voltado para a cultura afro-brasileira tais como, Gizelda Costa da Silva, Marina de 

Mello e Souza, e Carlos Serrano. 
 

Palavras-chave: África. Ensino. Lei 10.639/03. 

 

Introdução 

O presente artigo tratará do ensino de história da África e da cultura afro-

brasileira, após a implantação da lei 10.639/03, que veio para enfocar o já exposto na 

Lei de Diretrizes e Bases, tendo em vista que não se predominava nas escolas a 

disciplina acima citada até o ano de 2003. Porém, a mesma passa a ser obrigatória e 

significativa após a Lei ser sancionada e vigorada pelo ex-presidente da república Luiz 

Inácio Lula as Silva. Na discussão serão analisadas as formas como os negros africanos 

aparecem na historiografia brasileira, mostrando os preconceitosexistentes sobre a 
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cultura africana com ênfase principalmente na intolerância religiosa e o racismo. 

Abordará também formas metodológicas da temática a ser trabalhada, relacionando-a 

com as várias dificuldades encontradas pelos professores responsáveis em lecionarem a 

nova disciplina que se tornou obrigatória no ensino público e privado brasileiro. 

África para os brasileiros 

É comum encontrarmos muitos preconceitos relacionados à África, dos quais a 

África é o continente dos pobres, visto que todas as pessoas são pobres e vivem na 

miséria. Alguns acham que a África é um país,um continente como a África que tem 

uma superfície de 30.249.096 Km²;nele está contido o maior deserto do mundo, ou seja, 

deserto doSaara, fazendo com que o mundo tenha uma visão tão pequena e 

estereotipada do mesmo, levando assim as pessoas associarem que o continente é uma 

terra pouco habitada e incapaz de haver vida no deserto, e além do mais muita gente 

acredita que negro Africano é tudo igual, que há uma hegemonia étnica, mas como 

desconstruir isso? Como não reproduzir esses preconceitos? Um dos caminhos é o 

ensino de historia da África nas escolas em todos os níveis de ensino, que por sua vez 

não sejam mais reproduzidos e criados novos preconceitos quanto ao povo africano, e 

para que isso aconteça tem que se fazer um ensino de ótima qualidade. 

Algumas universidades estão com ótimos professores de historia da África, o 

que é bom, mas em compensação outras universidades brasileiras ainda se encontram 

com o quadro de docentes não especializados nesta área de ensino, o que dificulta na 

transmissão de conhecimento e métodos do ensino e da aprendizagem para os alunos, e 

devido a isso teremos por consequência nos locais com nível de ensino razoável, 

professores que irão para locais específicos deixando desigual o ensino no Brasil.  

Por que foi necessário criar uma lei obrigando o ensino de cultura e historia da 

África e dos afro-brasileiros? A então lei 10.639/03 é a solução? Dez anos depois da 

criação da já citada lei o que mudou? Na resposta destas questões há de se fazer um 

esboço no sentido de contextualizar a lei 10.639/03, a então foi criada não só para 

obrigar o ensino de historia da África, por que isso já estava contido na LDB
3
, onde 

especifica: 
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§ 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
4
. 

Mas também para se fazer cumprir outra lei, a 9.394 de 20 de novembro de 

1996, a qual consta que o ensino de historia da África deveria ser executado no Brasil 

tanto em escolas públicas e privadas, era fato que não estava ocorrendo pelo menos até 

o ano de 2003, fez com que justamente fosse feita uma  introdução da lei sancionada 

pelo então presidente da republica Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira de seu 

mandado, a lei 10.639/03. 

Se pensarmos que saímos do ponto zero, melhoramos bastante o ensino de 

historia da África, pois era apenas tida como um papel coadjuvante na historiografia 

brasileira, sendo lembrado o continente Africano apenas quando se falavados milhares 

de pessoas que foram forçados a deixarem suas moradias em África e fazer parte de um 

cruel sistema de trabalho, principalmente na América, e não se entendia muitos 

conceitos que eram repassados para os alunos de ensino fundamental e médio, só com o 

tema historia da África que se pode entender, ou pelo menos ter-se uma baseda forma 

de vida nas terras ultramar, ou seja, o social, econômico, a diversidade de cultura e 

etnias existentes no vasto território africano. 

Quando embarcados para o Brasilos africanos não eram diferidos, eram apenas 

negros no ponto de vista dos “comerciantes de gente”. Para diferenciá-los atribuía a eles 

o nome do porto onde embarcaram na África, muitos negros ganharam outro nome, 

diferente dos que se dava em África, e atribuído ao sobrenome o nome do porto, assim 

sendo comum encontrarmos em documentos históricos, nomes como “Zé cabinda”, ou 

simplesmente “negro angola” “negro de mina” entre outros. 

Segundo serrano o leque étnico de África é gigantesco: 

Camarões reúne 270 etnias; a RDC, cerca de 250; o Sudão, 130; a 

Tanzânia, 120; a costa do marfim, mais de 70; Niger., 20; zâmbia, 10. 

Tal característica também aparece em países de pequena extensão. Em 

BurkinaFasso, convivem 68 etnias; em Benim, 54; em togo, 45; em 

Uganda, são 40; na Libéria, 30; na Guiné-Bissau, 21 em gambia, 14; 

no Malawi, outras 14. (SERRANO, 2010. p. 116). 
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Não se podem homogeneizar culturalmente os negros vindos de África para o Brasil, 

visto que vinham com apenas um sobrenome do porto ondeembarcavam. Cada ser tinha 

seus próprios costumes, a cultura variava de etnia para etnia, e nesse ponto dá para se 

entender a lógica do aprisionamento dos negros vindos de África; lá havia a escravidão, 

mas muito diferente do que foi escravidão no “novo continente”, o negro poderia ser 

escravizado por outra etnia, mas era tratado como se fosse da própria família, era 

tratado com honra, o que poderia ser exigido era que trabalhassem, assim como os 

outros que faziam parte da família a qual se pertencia o escravizado.Cabe ressaltar que a 

escravidão em África era temporária, ou seja, sendo no caso de dívida, até o pagamento 

de seu débito, mas quando se teve contato com europeus algumas etnias caçavam uns 

aos outros e os tornavam prisioneiros, assim levando-os para serem trocados por 

mercadorias trazidas pelos mesmos, um desses produtos seria o tabaco e também 

poderiam ser citadas as bebidas alcoólicas.  

Os europeus não iriam se aventurar território adentro para caçar e prender 

negros,viram nos próprios negros de outras etnias a facilitação do trabalho de 

aprisionamento.Na América portuguesa, por exemplo, o escravizado era um produto, o 

qual trabalhava de forma desumana.Quando o Africano era desembarcado nos locais de 

destino além de serem separados em África de sua etnia, família, casa, cultura, os que 

vinham acompanhados de parentes e ou amigos eram muitas vezes separados 

novamente em terra firme, fazendo com que todos se separassem para não haver 

nenhum tipo de ligação. 

Lei 10.639/03 

 Art.26-A - Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e CulturaAfro-

Brasileira. 

 

Parágrafo Primeiro - O conteúdo programático a que se refere o caput deste 

artigo incluirá o estudo da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando 

a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes 

à História do Brasil. 

 



 

  1032 

 

Parágrafo segundo - Os conteúdos referentes à História e Cultura afro-brasileira 

serão ministrados no âmbito de todo currículo escolar em especial, nas áreas de 

educação artística e de literatura e Histórias brasileiras.  

 

Art.79-B –O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia 

Nacional da Consciência Negra”
5
. 

A lei chega como marco na pesquisa e ensino de historia nas escolas do Brasil, 

ela é o divisor de águas que vem separar o olhar que se tinha antes e que está sendo 

construído, para que assim haja novas melhorias dentro do ensino. Se levarmos em 

conta que partimos de um ponto zero muita coisa já mudou e que foram criados, pois 

para os professores que exerciam atividade nas escolas públicas, como afirma 

AmílcarAraújo Pereira “Projetos e programas, principalmente para a ‘capacitação’ de 

professores da Educação Básica, foram criados em âmbito nacional e por governos 

estaduais e municipais em várias partes do país”
6
. Esses programas são significativos na 

vida de professores que não tiveram formação acadêmica direcionada para o ensino de 

África, é o amparo deles, numa batalha para derrubar preconceitos principalmente 

racial, religioso, social e entre outros. Os programas de capacitação norteiam 

professores desprovidos de formação, que agora tem a missão de ensinar historia da 

África a pessoas de todas as idades, e de diferentes culturas. 

Mas a mudança explicitada não significa que alcançamos nossa meta, há muito 

que se fazer para alterar o quadro eurocêntrico ainda presente nas escolas. A lei em 

questão é resultado de varias lutas  

Foram muitas as tentativas do movimento social negro, organizado 

politicamente ao longo de quase todo o século XX, para que fosse 

feita uma “reavaliação do papel do negro na História do Brasil” e para 

que houvesse de fato a “valorização da cultura negra” em nossa 

sociedade, reivindicadas, em 1978, na “Carta de Princípios” do 

Movimento Negro Unificado (MNU), uma organização criada naquele 

mesmo ano. (PEREIRA, 2011). 
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11/12/2013 às 15h e 45 min. 
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A lei é resultado desse movimento, ou seja, movimentoeste quetem mostrado sua 

face perante a sociedade brasileira e que tem conseguido vitorias significativas para o 

ensino, uma vez que está mostrando para todos a importância de se ter nos currículos 

escolares a disciplina de História da África e da cultura afro-brasileira. 

O profissional encarregado 

Como principal agente modificador do quadro existente nas escolas públicas e 

privadas se encontra o professor, que recebeu a missão de ensinar o “desconhecido”, 

assim é o quadro dos profissionais atuantes nas instituições formadoras de pessoas e 

cidadãos no caso das escolas públicas e privadas. 

Quais as principais dificuldades encontradas? Os professores são orientados? 

Onde se tem material disponível para pesquisa e aprimoramento do conhecimento 

acerca da temática historia da África e cultura afro-brasileira?  Existem varias 

dificuldades, citaremos algumas, uma das mais enfocadas é a intolerância religiosa, 

“pois são justamente os temas ligados às religiosidades afro-brasileiras os que 

encontram maior resistência junto a professores e alunos, principalmente se a presença 

de evangélicos for significativa” (SOUZA,2012,P. 21). Uma vez que, são causadas 

principalmente por seguidores de outras religiões, as quais colocam as religiões de 

matrizes africanas como inimigas de seu seguimento religioso, combatendo assim 

fortemente qualquer pessoa que esteja ligada as práticas religiosas de matriz africana e 

ao ensino sobre o assunto supracitado. 

 Os principais ativistas contra o ensino de historia da África, com ênfase nas 

religiões de matrizes africanas, são os católicos, mas também os evangélicos, como 

foram citados, no entanto, principalmente os neopentecostais são os que condenam 

qualquer prática que esteja fora dos parâmetros religiosos praticados por eles. Sem 

duvida é um das maiores barreiras encontradas no caminho docente nos níveis 

fundamental e médio, uma vez que o aluno não tem tanta maturidade e orientação para 

lidar com o diferente. Cabendo ressaltar que nem todos têm a compreensão de que o 

ensino de África não faz apologia as religiões de matrizes africanas, mas enfocam-na 

porque foi um dos fatores formadores da cultura brasileira.  

Outra questão importante está relacionada à orientação dos professores atuantes 

do ensino de níveis fundamental e médio, tendo em vista que até para algumas 

universidades faltam especialistas no ensino de historia da África, não é diferente para 

as escolas de ensino básico. Alguns professores privilegiados podem recorrer à 

instituição de nível superior de sua cidade, mas não sendo a regra, pois não são todas as 
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cidades que dispõe de universidades, o que acarreta num esforço individual para 

encontrar material adequado e de qualidade para ministrar suas aulas sobre o tema em 

questão, o que pode proporcionar mais ainda a reprodução de preconceitos acerca do 

tema abordado,isso se o fator religião não for dominante nas escolas, onde se torna 

“proibido” o ensino de África, principalmente sobre religião de matrizes africanas. 

Mesmo sem orientação de um especialista o esforçado professor de nível básico tem a 

seu favor o fator internet, a qual já se pode localizar publicações em revistas, como 

também se encontra disponível dissertações de pós-graduação e obras como a “coleção 

historia geral da África”
7
, disponível no idioma português, além de poderem buscar 

outras pesquisas através das bibliotecas das universidades que estejam próximas a 

cidades dos professores. 

O professor não deve estar sozinho nessa empreitada, a instituição deve abraçar 

a causa também, pois o professor trabalha para e na instituição que tem como missão 

formar cidadãos. A escola deve trazer para seu âmbito material adequado, para que 

também o aluno possa se debruçar sobre a temática em questão, ou seja, livros, revistas, 

músicas, poemas, filmes, entre outros, uma vez que estejam ao alcance dos próprios os 

alunos, que devem está cientes de que quando necessitarem de pesquisa tenha material 

disponível, além do livro didático o qual deve conter espaço destinado ao conteúdo de 

historia da África e cultura afro-brasileira.  

Diante disso, o profissional não deve se conter apenas no livro didático para 

ministrar o assunto, alias em nenhum assunto, o professor deve ser orador, ator, 

mediador do conhecimento com a missão de chamar o aluno que tem ao seu redor 

infinitos fatores que atrai sua atenção, ganhando assim a atenção do aluno, fazendo com 

que o caminho seja menos difícil.O fato é que o professor tem uma gama de 

possibilidades para trabalhar o tema com seus alunos, de modo a não ficar cansativo, e 

entediante, podemos citar o uso de filmes, como exemplo de metodologia, desde que 

seja acompanhado pelo ministrador da aula e que se tenha o cuidado em enfatizar que 

não se trata apenas de uma representação tal qual como aconteceu, e também podem ser 

citados poemas, músicas, bibliografias, cordéis, novelas, entre outros. 

Formas metodológicas 

                                                           
 

7
Disponível em:http://www.onu.org.br/colecao-historia-geral-da-africa-em-portugues-comemora-um-

ano-com-390-mil-downloads/acesso em: 11/12/2013 às 21h e 04 min. 

http://www.onu.org.br/colecao-historia-geral-da-africa-em-portugues-comemora-um-ano-com-390-mil-downloads/
http://www.onu.org.br/colecao-historia-geral-da-africa-em-portugues-comemora-um-ano-com-390-mil-downloads/
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Como citado acima, são muitas as formas metodológicas disponíveis para uso do 

docente, porem buscaremos nesse trabalho enfocar a metodologia baseada em filmes. 

Segundo Gizelda costa da silva
8
, “[...] foi possível concluir que a metodologia de uso de 

filmes está associada ao material escrito – livros didáticos, textos diversos, fontes 

documentais, revistas, mapas -, e procura enriquecê-los, e não substituí-lo.” 

A utilização de filmes em sala de aula é uma metodologia a ser trabalhada com 

bastante ênfase, pois procura fugir da metodologia tradicional e ao mesmo tempo fazer 

da aula um ambiente que não esteja somente ligada aos livros didáticos, visto que não se 

pode ignorar o mesmo, até porque ele é a base que os professores têm para poder 

planejar uma aula. “[...] A inclusão de filmes no ensino de história tem sido uma prática 

em expansão nas escolas.” (SILVA, 2013, p. 55-56). 

 Diante disso, fica evidente que o uso de filmes em sala de aula está ligado sim 

ao livro didático, uma vez que ao se planejar uma aula o professor deva estar atento em 

fazer a ligação do conteúdo a ser trabalhado com o filme que foi escolhido para a 

utilização em sala com seus alunos, assim fazendo da aula um atrativo para os alunos, e 

que assim eles possam se interessar e tenham o interesse em participar das aulas, seja 

essa participação de qualquer forma, o importante é que haja a interação por parte dos 

alunos com o professor, para que dessa forma tenham uma melhor aprendizagem e um 

desenvolvimento adequado, sabendo como ser utilizado futuramente em qualquer local. 

Para melhor trabalhar o uso de filmes em sala de aula, Gizelda Costa da Silva, 

fez uma pesquisa com alguns professores e os mesmo elencaram alguns filmes que 

estão dentro da temática sobre o ensino de história da África e de cultura afro-brasileira. 

“[...] Os mencionados pelos professores são filmes que contam 

histórias de racismo, na África e em outros países, como nos Estados 

Unidos e no Brasil, principalmente. Nessa relação, entre os filmes 

brasileiros, está, por exemplo, Quilombo, que conta a história de 

Palmares. Também foram indicados os filmes Xica da Silva, Vista a 

minha pele e Carlota Joaquina”.(SILVA, 20013, p. 55). 

Então, é perceptível que os professores têm material para trabalhar à temática 

acima citada, mesmo estando dentro das dificuldades encontradas, pode-se fazer um 

esforço e buscar pesquisar maneiras que possam ser desenvolvidas em sala de aula 

                                                           
 

8
SILVA, Gizelda da Costa. A importância das culturas africanas no ensino de história. In:___História: Que 

ensino é esse?(org.) Marcos Silva. Campinas, SP: Papirus, 2013. p. 53-63. 
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como a metodologia da utilização de filmes. A utilização de filmes com ênfase sobre o 

ensino de história da África e de cultura afro-brasileira tem como pretensão quebrar as 

barreiras encontradas dentro das escolas, uma vez que o pré-conceito parte inicialmente 

das pessoas que estão inseridas nas próprias instituições escolares.  

“Os temas presentes nos filmes utilizados pelos professores são, em 

sua maioria, o racismo e o preconceito racial, assim como a violência, 

a música negra americana, os personagens negros marcantes e sua 

história de vida, as lutas pela liberdade. Também questões como a 

segregação racial e as vivências nas escolas, como o conflito entre 

negros e brancos.” (SILVA, 2013, p. 57). 

Considerações finais 

Em outras palavras, o que queríamos mostrar aqui foi que muita coisa mudou em 

relação ao ensino de historia da África nas escolas de nível básico, mas não o suficiente 

para que não reproduzamos pré-conceitos e estereótipos acerca dos povos africanos, 

mesmo que sem intenção de inferioriza-los, saímos do marco zero, por isso 

conseguimos uma mudança significativa, mas não nos contentemos com o que 

alcançamos, pois o ideal seria que tivéssemos um ensino de historia livre da intolerância 

religiosa, ou de adjetivos que inferiorizam os negros de África e até os brasileiros de cor 

negra que sofrem bastante com pré-conceitos. Desde a sanção da LDB deveria ser 

ensinado à história daqueles que foram formadores da sociedade brasileira, 

principalmente de matrizes africanas, indígenas e também europeias, mas a realidade 

era outra, não se ensinava história da África nas escolas de nível básico, somente após 

muitas lutas foi conseguida a sanção da lei 10.639/03 a qual veio para reforçar o que a 

LDB já havia firmado. 

Muitos professores têm se engajado no objetivo de se aperfeiçoarem, ou mesmo 

aprender, o conteúdo, 

Como tudo que diz respeito ao conhecimento e ao ensino, o estudo é 

fator indispensável para o professor atingir plenamente seus 

propósitos de educador, e, além da motivaçãoindividual, é preciso 

haver apoio institucional para isso, tanto na forma de tempo disponível 

como na de remuneração adequada que considere o trabalho feito fora 

da sala de aula (SOUZA, 2012, p. 26). 



 

  1037 

 

É preciso que haja um esforço conjunto entre escola, familiares, comunidade, 

professores e alunos, para que assim o que se aprenda nas escolas não sejam destruídos 

ao chegaremem casa, ou até mesmo em locais abertos, e ao mesmo tempoas instituições 

religiosas respeitem o ensino que se tem nas escolas, pois dessa forma tem-se um ensino 

melhor e qualificado nas instituições,e que assim haja a sensibilidade  de entender pelo 

menos o mínimo e o necessário para que não se reproduzam estereótipos a cerca do 

tema trabalhado. 
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TREM DE FERRO, TELÉGRAFO E AS NOVAS POSTURAS: 

INFLUÊNCIAS MODERNAS NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (1886-

1920) 
 

Leandro Antão dos Santos1 

Gervácio Batista Aranha2  

 

Resumo: Este estudo apresenta através de indícios encontrados em jornais, revistas, 

fotografias, documentos oficiais e livros, como algumas experiências modernas que os 

citadinos da Vitória de Santo Antão, vivenciaram de fins do século XIX, à segunda 

década do século XX (1886-1920), concatenadas às grandes cidades modernas da 

época; Paris, Londres, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, foram 

representadas (Chartier,1990) a partir do trem de ferro e do telégrafo, insumos 

modernos alocados em seu espaço urbano que provocaram impactos, modificando o 

cotidiano da cidade. A metodologia utilizada para leitura das referidas fontes foi 

pautada no “paradigma indiciário”. Método detetivesco desenvolvido por Ginzburg 

(1989) que tem sua idéia central nos pormenores, “sinais e indícios” que revelam a 

realidade, os quais, após cotejamento, foram compilados possibilitando uma escrita 

que explora aspectos do cotidiano e suas mudanças provocadas pelos insumos 

modernos aludidos. O trem e o telégrafo alteraram significativamente a vida dos 

vitorienses, além de encurtar as distâncias, com seu ritmo passaram a regrar as 

relações sociais. Os sons de seus apitos anunciavam o início da labuta no campo e o 

final da reunião. A estação ferroviária tornou-se espaço de variadas práticas de 

sociabilidade, lugar de encontros entre amigos e namorados, da espera da 

correspondência ou jornal, do parente ou visitante e das tardes de domingos envolvidas 

pelas retretas da Banda Musical. Mudanças que davam à Cidade da Vitória uma faceta 

moderna, onde muitos almejavam viver, desencadeando um crescimento populacional e 

conseguinte a melhoria das construções enquadradas por um novo Código de Posturas. 
 

Palavras-chave: Vitória de Santo Antão, insumos modernos, impactos, cotidiano. 

 

Introdução  

O objetivo do texto
3
 é mostrar que os vitorienses do período estudado 

vivenciaram experiências modernas, mediante a alocação de alguns insumos no âmbito 
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Professor de Teoria da História do curso de Graduação / Pós-Graduação em História e coordenador do 

Grupo de Estudos Teoria e História da Historiografia da Universidade Federal de Campina Grande. 
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urbano da Vitória de Santo Antão,
4
 como o trem de ferro e o telégrafo, representantes 

do moderno que provocaram impactos, alterando as relações sociais na urbe. As 

representações desse recorte temporal chegaram-nos por meio dos periódicos, O 

Lidador, O Diário de Pernambuco, O Correio de Santo Antão, revistas, fotografias e 

livros. Fontes perlustradas em seus “pormenores” fornecendo-nos “indícios”,
5
 que 

possibilitam tanto recuar como estender a escrita do tempo delimitado.      

Durante o último quartel do século XIX e às duas primeiras décadas do XX, as 

populações das grandes cidades viveram significativas transformações proporcionadas 

pelos avanços científicos – tecnológicos, alçadas principalmente, por este último no 

setor de transportes, saneamentos, comunicação, eletricidade e outros.
6
 A experiência 

com as inovações tecnológicas interferiram profundamente no cotidiano dos citadinos. 

Possuir insumos modernos significava estar concatenado ao “progresso” o que os 

colocava indubitavelmente à frente de uns e/ou os igualava a outros.
7
  

Mesmo sendo elevada à cidade em maio de 1843, com uma população que se 

aproximava de 20.000 habitantes,
8
 tendo a ponta da estrada central culminada em seu 

perímetro urbano em 1855,
9
 na década seguinte, entrando para o rol das cidades do 

                                                                                                                                                                          
 

3
 O texto é parte de uma pesquisa em andamento e foi desenvolvido para conclusão da disciplina 

Cultura e Cidades, que ocorreu no período de 01/abril a 09/agosto de 2013, ministrada pelo Prof. Dr. 
Antonio Clarindo Barbosa de Souza (Doutor em História na UFPE).  
4
 Vitória de Santo Antão é uma cidade do interior pernambucano com quase 130.000 habitantes, 

localizada na Zona da Mata, marcando uma distância de 53 km em relação à Capital (Recife). Disponível 
em: 
http://www.ibge.gov.br./cidadesat/xtras/perfil.php?codmum=261640&search=pernambuco|vitoria-de-
santo-antao. Acesso em 3/8/13. 
5
 Para Carlo Ginzburg a idéia principal do Paradigma Indiciário, método de leitura das fontes que se faz 

observando os pormenores que revelam “sinais, indícios”, as chamadas “zonas privilegiadas”, é permitir 
conhecer, desvendar, uma realidade de um tempo distante do nosso, portanto, obscuro .  GINZBURG, 
Carlo. Sinais: Raízes de um paradigma indiciário. In. Mito, emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989, p.177. 
6
 SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante: técnica, ritmo e ritos do Rio. In. História da Vida Privada no 

Brasil. Coordenador-geral da coleção: Fernando A. Novais e Nicolau Sevcenko (org.). São Paulo. 
Companhia das Letras, 1988, p.513-619. 
7
 Conforme Kosellech “O conceito de “progresso” só foi criado no final do século XVIII, quando se 

procurou reunir grande número de novas experiências dos três séculos anteriores. O conceito de 
progresso único e universal nutria-se de muitas novas experiências individuais de progressos setoriais, 
que interferiam com profundidade cada vez maior na vida quotidiana e que antes não existiam.” 
Kosellech, Reinhart. “Espaço de Experiência” e “horizonte de expectativa”: duas categorias históricas. In. 
Futuro passado: contribuição a semântica dos tempos históricos. Tradução de Carlos Almeida Pereira. 
Rio de Janeiro. Ed. PUC- Rio, 2011. p.317.    
8
 MELLO, Jeronymo Martiniano Figueira de. Ensaio Estatística Civil e Política da Província de 

Pernambuco. Recife: Tipografia de M. F. de Faria, 1852. p.266. 
9
 ARAGÃO, José. História da Vitória de Santo Antão; da cidade do Braga à cidade da Vitória (1626-1843). 

Vol. I, Recife, ed. Biblioteca pernambucana de história municipal, 1977. p.168.  

http://www.ibge.gov.br./cidadesat/xtras/perfil.php?codmum=261640&search=pernambuco|vitoria-de-santo-antao
http://www.ibge.gov.br./cidadesat/xtras/perfil.php?codmum=261640&search=pernambuco|vitoria-de-santo-antao
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interior pernambucano com sua própria imprensa, dotada de privilégios pela natureza, 

visualizados em seus belos campos e serras, contrastando com as lindas noites 

primaveris de céu estrelado que seduzia com a palidez de sua lua, Vitória não era 

nenhuma “ninfa” que surgia dos mares (como Recife), nem erguia-se nos altos das 

montanhas de templos e praças para passeio (CORREIO DE SANTO ANTÃO de 

13/11/1873; O LIDADOR de 2/2/1924).  

O visitante em incursão observaria casas que na maioria das vezes 

representavam um padrão contrário ao de salubridade. Possuíam janelas pequenas e 

estreitas, com teto muito baixo. As ruas, sem alinhamento, davam um aspecto de 

assimetria, características que denegriam a imagem da cidade, aliada à veemente 

escassez de água potável. Problemas antigos que a impediam de alcançar a civilidade 

desejada. Conforme as fontes de época o trem de ferro, integrante da “oficina do 

progresso”, mudaria este cenário “nebuloso”. Com sua implantação os interesses dos 

dirigentes do poder público se voltariam para a melhoria de Vitória (O DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO de 13/1/1886; CORREIO DE SANTO ANTÃO de 13/11/1873, loc. 

cit.). 

Trem de ferro e telégrafo no cotidiano vitoriense 

Na manhã de sábado, 9 de janeiro de 1886
10

, dia da feira, a Cidade da Vitória 

apresentava-se diferente. As ruas e até o cemitério, foram “capinadas”, “limpas”, 

“pintadas” e devidamente enfeitadas, como uma “noiva” que passa horas se adornando 

para se encontrar com o noivo desejado. O espaço simbólico era a estação ferroviária, 

um prédio moderno e heterogêneo, proveniente do neoclássico com o ecletismo, ou seja, 

um padrão mais sofisticado para a época que utilizava o “ferro” em sua “fachada”.
11

   

Nela foi montada uma enorme mesa para os insignes convidados com 

capacidade para cento e vinte lugares com todo o glamour de um dia tão esperado. Uma 

miríade de pessoas se deslocou para a estação aguardando o espetáculo. O fluxo de 

indivíduos no prédio deixou-o completamente lotado atrapalhando a mobilidade em seu 

interior, as ruas em suas adjacências foram inteiramente preenchidas por homens, 

                                                           
 

10
 As respectivas informações sobre a chegada do trem em Vitória foram colhidas no jornal O Diário de 

Pernambuco, 13/1/1886, fonte cedida pela Fundação Joaquim Nabuco.   
11

 AGUIAR, Edson Barbosa de. Exemplares arquitetônicos na cidade da Vitória do neoclássico ao 
ecletismo. Monografia para obter o titulo de graduado. Vitória de Santo Antão: FAINTVISA, 2010. p.30. 
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mulheres e crianças de diferentes posições sociais e no galpão e plataforma figuravam 

as mais importantes famílias da elite vitoriense.  

Quando aproximadamente duas horas
12

 depois de sua partida do Recife, 

adentrava a Cidade da Vitória, envolvida pelo som de seus apitos, foguetes, e os vivas 

aclamados pelos expectadores que ansiosos esperavam sua triunfante chegada, a “Maria 

Fumaça”.
13

 Através do telégrafo imediatamente as autoridades locais comunicaram ao 

Ministro da Agricultura o grande ato. Embora decênios depois fosse considerado um 

meio de comunicação arcaico e lento que deveria ser substituído pelo telefone,
14

 essa 

ligação direta com a capital do Império significou o fim da “presença real”.
15

  

Dia importante para os vitorienses servido de almoço, jantar e “polkas” ao som 

de banda de música. Doravante o cotidiano da pacata cidade sofreria mudanças 

provocadas pelo impacto do trem de ferro. O apito e a cadência da máquina passou a 

contrastar com os sinos da Igreja Matriz e Nossa Senhora do Rosário ao convidar os 

confrades para um momento sagrado e o som das rodas dos cabriolés e carros de boi 

que passavam a trepidar, no campo entre os canaviais representava o início da jornada e 

na cidade as reuniões eram encerradas (ARAGÃO, op. cit. p. 116).
16

 

Sem eletricidade, rádio à pilha e telefone, o único meio para ficar conhecendo as 

notícias da capital e do mundo que a sociedade tinha, especialmente a elite, era 

mediante o trem e o telégrafo. O som da locomotiva comunicando sua chegada era 

motivo de pausa na amigável reunião semanal que ocorria em frente ao pomposo Hotel 

Fortunato. Todos os olhares, até os dos que estavam hospedados no hotel com intenção 

de saber das novas notícias se voltavam para Eufrázio, o “gazeteiro”. Que descia 

trazendo às costas um fardo de jornais, distribuindo pelas ruas e esquinas da Vitória, e 

ali mesmo iniciava-se uma vozeria decorrente das leituras e comentários sobre temas 

cruciais e como de praxe na semana seguinte o acontecido se refazia.
17

  

                                                           
 

12
  De acordo com a fonte de época, já citada, o trem inaugural partiu do Recife às 9 horas da manhã. 

13
 ARAGÃO, José de. História da Vitória de Santo Antão; da cidade da Vitória à da Vitória de Santo Antão. 

(1843-1982) – Vol. II, Recife, FIAM/ Centro de Estudos História Municipal, 1983. p.114. 
14

 O Lidador de 21/10/1922. 
15

 ARANHA, Gervácio Batista. Seduções do moderno na Parahyba do Norte: trem de ferro, luz elétrica e 
outras conquistas materiais e Simbólicas. In. A Paraíba no Império e na Republica: estudos de história 
social e cultural. Ò, Alarcon Agra do. (org.). 2

a
. ed., João Pessoa: Idéia, 2005. p. 105. 

16
 MELO, D. Hildebrando de. Era assim a moagem dos engenhos do Tapacurá. In. Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão.  Vol. XI, 1991. p. 9-11. 
17

 SOTERO, Ronaldo. Hotel Fortunato: Inventário da Memória. In. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico da Vitória de Santo Antão. Vol. IX, 1986. p. 39-41. 
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Paralelo aos trilhos armava-se uma grande feira em sortimentos. Uns vendiam 

milho, amendoim e frutas, outros ofereciam castanha assada, roletes de cana, laranjas 

doce; tabuleiros com bolo, tapioca, cuscuz e durante o tempo que os trens eram 

manobrados muitos aproveitavam para tomar um cafezinho ou observar as lindas 

moças, que enobreciam a paisagem do espaço ao se dirigir para colocar uma carta no 

correio do trem, flertar ou esperar alguém.
18

  

Se um sorriso fosse pouco para expressar um sentimento, talvez os cabelos 

falassem. Dos variados meios que as “senhoritas” utilizavam para se corresponder com 

seus pretendentes o penteado era um dos prediletos por serem discretos. Quem haveria 

de suspeitar que uma jovem de cabelos lisos deixando a testa totalmente amostra com 

uma trança no final perguntava: “– será verdade que me esqueces?”, dividindo o alto da 

cabeça para ambos os lados afirmava que seu coração não se repartia era todo dele.
 19

   

No caso do rapaz ser muito namorador aparecia com duas tranças significando 

uma escolha, ou eu, ou ela. Com “muitas tranças” havia problemas com a família, 

repartidos do mesmo lado: “– adeus! Já não te amo”, mas no dia seguinte estando com 

“coque” na parte superior da cabeça dizia, não consigo te tirar do “pensamento”. O 

cabelo solto preso no alto por uma fita verde “– tem esperança”, um penteado 

complicado cheio de pentes espero muitas “provas” do teu amor, para te amar e 

despenteado declarava, “estou furiosa”. 
20

 

O momento de maior destaque eram as tardes de domingo quando o trem que 

vinha do Sertão
21

 parava na Estação, com destino à cidade do Recife, costumeiramente, 

segundo a memorialista, a “bela praça ajardinada” Leão Coroado, repleta de pessoas 

contribuía para um esplendoroso cenário prestigiado pelos sons das retretas da Banda de 

Música Euterpe Victoriense, a tocar marchas, tangos e dobrados (O LIDADOR, 

6/10/1923). 
22

  

A partir do dia 14 de janeiro de 1912, a movimentação de trens se intensificaria 

aos domingos. Conforme a diretoria da empresa responsável pela ferrovia, a Great 

Western, haveria trens “mistos” entre Vitória – Jaboatão, ou vice – versa, saindo da 

                                                           
 

18
 CRISÓSTOMO, Zilda Mauricio. Embaralhado de Sombras. In. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico da Vitória de Santo Antão. Vol. IX, 1986. p. 67-70. 
19

 Linguagem dos cabellos. In. O Lidador, 24/5/1906. 
20

 Idem. 
21

 Esses trens partiam da Vila Rio Branco, atual cidade de Arcoverde, distanciada 252 km, da capital, 
localizada na Microrregião do Sertão do Moxotó (IBGE, 2010) com destino ao Recife. 
22

 CRISÓSTOMO, op.cit., p.68. 
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cidade às seis e trinta da manhã, chegando a Jaboatão às sete horas e quarenta minutos, 

regressando à Vitória às cinco e quarenta e sete da tarde. Estes trens se diferenciavam 

dos de subúrbios que partiam de Jaboatão às 8 horas e do Recife às 17 (O LIDADOR, 

13/1/1912).      

Espaço de sociabilidade, a Rua da Estação tornou-se o “endereço certo” para 

onde convergiam todos os movimentos sociais. Se um visitante importante estivesse 

para chegar à cidade, logo o pátio da Estação ficava totalmente ornamentado. O 

periódico semanal O Lidador em 13 de janeiro de 1923, noticiava descrevendo que a 

recepção no local feita por amigos e autoridades ao diretor de higiene e inspetor escolar 

Dr. Oscar de Britto e sua esposa, vindos do Rio de Janeiro, fora abrilhantada por muitas 

retretas e “girândolas”.    

Os homens, mulheres e crianças participantes de acontecimentos como esses e 

outros, querendo demonstrar uma relação de civilidade apresentavam-se bem alinhados. 

As mulheres com lindos vestidos à renda e os mais diversos e elegantes penteados, os 

homens de ternos, chapéus e sapatos, itens encontrados na loja A Flor de Paris, de J. A. 

Louvor Soares, que ficava na Rua Alexandre Luna n
o 

117, no centro comercial,
23

 

posturas de uma sociedade que almejava o progresso, como nos indica a fotografia da 

época (O LIDADOR DE 24/9/1921).
24

 

 

                                                           
 

23
 Atualmente denomina-se Rua Vidal de Negreiro. 

24
 Foto do Pátio da Estação da Cidade da Vitória na década de 20, a estação está do lado direito da 

fotografia. (Fonte: Acervo da Biblioteca e Centro de Cultura Escritor Osman Lins de Vitória de Santo 
Antão. N

o
17). 
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Ainda, de acordo com a imagem seguinte
25

, e os jornais, nas proximidades do 

pátio da Estação achavam-se boas acomodações para os passageiros do trem. O Hotel 

Pateo dos Curraes, pertencente à Angela Maria de França, o Tedula, de José Vicente 

Rodrigues e o famoso Hotel Fortunato, de José Joaquim da Silva, arquitetados para 

oferecer conforto, boa alimentação, variedade em bebidas nacionais e estrangeiras, e 

pompa, aos que visitassem a “Terra das Tabocas” (O LIDADOR, 12/12/1914; 

12/5/1923; 17/8/1895). 

 

Segundo o poeta viajante que vinha do Recife, no constante “rág-rág” do trem, 

de súbito surgia Vitória, uma ondulação de casas, que subia e descia alegre e 

despreocupada, cercada pela leveza da natureza em seus verdes montes e céus. Ao 

chegar na estação a paisagem circundante de ladeiras apresentando no alto as duas 

torres da Matriz, trazia as reminiscências à “Olinda dos montes e conventos”. Uma 

cidade com alma dupla, a de “tabocas e a de hoje”, ou seja, a velha e a nova, da batalha 

contra os holandeses e a dos cinemas que apresentavam fitas americanas e da era da 

locomotiva. Um lugar de sonhadores.
26

    

Descritos na década de vinte esses aspectos se contrapõem aos já demonstrados 

no início desse texto por um vitoriense na década de 70 do século XIX, antes da 

chegada do trem de ferro. Os trens além de causarem impacto na localidade que 

                                                           
 

25
 A imagem é referente ao Hotel Fortunato provavelmente entre a década de 20 e 30, obtida por meio 

de digitalização da fotografia que se encontra no acervo do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de 
Santo Antão.   
26

  PEIXOTO, Jarbas. Victoria. Cidade linda. In. O Lidador, 10/4/1926. 
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chegava, também contribuíam para que as estações se tornassem locais extremamente 

atraentes e de “passeio público”.
27

         

Viver numa cidade com considerado desenvolvimento industrial promovido pelo 

crescente números de engenhos de açúcar
28

 e uma Estrada de Ferro que a concatenava à 

capital pernambucana  por uma extensão 53 Km, era uma possibilidade que atraia 

muito. A população aumentava e si tornava “grande” a procura de casas por aqueles que 

desejavam habitar na progressista Cidade da Vitória (O LIDADOR DE 17/8/1895).  

As casas baixas, estreitas e desalinhadas, anteriormente construídas estavam 

sendo substituídas por novas e amplas residências, geralmente em lugar de duas se 

construía apenas uma que comportasse os padrões de salubridade. Conseguinte, 

reduzindo-se o número de prédios, faltavam habitações para as famílias que chegavam. 

Em menos de uma década a especulação imobiliária aumentou ao ponto que o valor do 

aluguel de imóveis “quase triplicou”.  

Toda a mobilidade social desencadeada pelo insumo moderno fez com que os 

terrenos fossem valorizados devido à procura por um espaço de moradia, um 

proprietário que possuindo um terreno o dividisse em vários lotes e anunciasse a venda 

sem demora recebia alvitres de inúmeros compradores, dando-lhe “vantagens” na hora 

da venda, o que não se dava apenas para o vendedor, mas também, para o novo 

proprietário que iria adquirir terreno e materiais para a construção a um preço inferior 

aos de outras cidades, sendo que em Vitória era mais barato. 

Construir para acomodar e “rivalizar” com as progressistas urbes do interior dos 

estados do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, cidades 

onde a atividade humana apresentava-se visivelmente desenvolvida, era o anseio dos 

vitorienses da época, conforme a fonte.
29

   

Um novo código de posturas e suas pretensões no final do século 

Mas, segundo o novo código de posturas da cidade redigido em 1897, as novas 

habitações não poderiam ser erguidas de qualquer forma. Nenhum citadino podia 

                                                           
 

27
 ARANHA, Gervácio Batista. As estações de trem nas cidades do norte brasileiro como símbolos de um 

novo espaço-tempo (1880-1930). In. Cidades e experiências modernas. Antonio Clarindo Barbosa de 
Souza, Paula Rejane Fernandes. Campina Grande, EDUFCG, 2010. p.138. 
28

 No O Lidador, 2/2/1924, encontramos que no quartel final do século XIX, Vitória possuía 75 engenhos 
de cana-de- açúcar.   
29

 Idem. 
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construir ou reformar sem que os procedimentos da obra estivessem em “conformidade” 

com as posturas e consentimento do Prefeito. Nas ruas principais todas as residências 

deveriam ser edificadas em “pedra e cal ou tijolo e cal”, suas frentes rebocadas, caiadas 

e numeradas.
 30

  

Os prédios novos teriam que ter no pavimento inferior no mínimo “22 palmos”, 

no segundo “21” e no terceiro “20”, as portas externas deviam medir seis palmos de 

largura e doze e “1/2 palmos” de altura. Os segundos e terceiros andares seriam dotados 

em suas fachadas de sacadas, e para edifícios construídos com mais um andar, nesses 

deveriam constar um parapeito, suas soleiras ter os mesmos níveis e a dimensão interna 

dos cômodos ficava a critério do proprietário. 

No caso de casas térreas que os donos optassem por construir um muro, entre 

este e a rua constaria um passeio com cerca de oito a dez palmos de largura separando-

os, a altura do muro ficaria em torno de “dois metros e quatro centímetro”. Os portões, 

obrigatoriamente, deviam ser de ferro, possuindo dez palmos de largura, mesmo se o 

muro fosse de jardim. As novas ruas que fossem abertas teriam não menos que 50 a 60 

palmos em sua largura e as transversais de 40 a 50 palmos, que não podiam ser 

interrompidas por tábuas, areias ou qualquer utensílio que atrapalhasse a passagem de 

pedestres, cavalos e carroças. 

Essas mudanças não contemplavam só os sobrados, casas e ruas, mas também os 

comportamentos e hábitos dos citadinos da época. Ao que indica o código, era uma 

prática comum dos vitorienses deixarem animais como porcos, cabras e carneiros soltos 

pelas ruas da cidade ou criá-los nos fundos dos quintais. Curtumes e salgadeira eram 

instalados no âmago da cidade exalando um cheiro fétido, imundícies estavam sendo 

despejadas nas ruas e rios, o que ficava terminantemente proibido.      

Segundo a vontade das elites, expressa no código, ninguém doravante podia sair 

andando pelas ruas da cidade de “ceroulas” ou com a camisa fora das calças, nem 

fazendo barulho e proferindo palavras torpes. Nenhuma pessoa podia se banhar nas 

águas do Rio Tapacurá ou em outros rios e riachos nas proximidades do perímetro 

urbano sem roupas. 

Nos dias comemorativos de entrudos era vetado o uso de água e pó colorido que 

fosse nocivo a saúde e danificasse as vestes do público. Para essas festividades 

                                                           
 

30
 Código de Posturas do Município da Vitória Lei n

o
42 de 1897. In. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico da Vitória de Santo Antão, volume 7, 1977. p. 102-126. 
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deveriam os participantes utilizar apenas “flores ou pétalas”, já os papeis picados para 

serem atirados sobre as roupas das pessoas tinham que ser de cores bonitas, detalhes 

prezados para não ofender à moral.            

Aos almocreves era proibida a entrada e saída da área urbana montados em seus 

cavalos carregados, deveriam guiá-los pelo cabresto e as pessoas que utilizasse animais 

para transportar suas compras só os deixariam em frente ao estabelecimento no 

momento de carregá-los. No centro comercial não podiam ser montado tabuleiros em 

frente das lojas. Medidas adotadas com intuito de melhorar o “trânsito público”. O 

descumprimento dessas normas rendia ao infrator multas e em alguns casos prisões.  

Diante de tantas mudanças, no prelúdio do século XX, como uma sociedade que 

ansiava o progresso numa cidade que se modernizava e tinha como uma de suas facetas 

a religiosidade, os vitorienses decidiram construir um monumento dedicado a Jesus 

Cristo, em agradecimento pelos atos realizados, para lembrar aos jovens do futuro que 

Vitória era uma terra abençoada. Mediante a convocação do Dr. Primitivo de Miranda 

Souza Gomes, Juiz de Direito do município, que fora nomeado presidente da comissão 

organizadora das “Homenagens a Jesus Cristo”, alguns dos citadinos se reuniam na 

sacristia da Igreja Matriz para planejarem os preparativos, doações e romarias (O 

LIDADOR, 27/10/1900; 9/2/1901). 

O monumento com formato de pirâmide erguido em frente à Igreja Matriz foi 

inaugurado em 28 de julho de 1901. Era chegado o crepúsculo, conforme a fonte de 

época, os relógios marcavam cinco horas, quando a pedra provisória era removida por 

outra em mármore na qual continha algumas inscrições. Essa serviria para fechar a 

abertura frontal que existia na pirâmide, a qual antes de ser lacrada recebeu um cofre de 

vidro contendo nomes e fotografias de autoridades, políticos, militares, clérigos e civis 

importantes da sociedade vitoriense. Além disso, moedas do período republicano, e os 

jornais O Lidador em que estavam os convites para tratar sobre a comemoração e a lista 

dos doadores da obra. 

Muitas pessoas assistiam à cerimônia inaugural, enquanto a pedra de mármore 

era fixada o Reverendo Cônego Bernado, proferiu um eloqüente discurso que em 

seguida foi concluído pelo Dr. Primitivo de Miranda, que entusiasmado falava da obra 

como a representação da “melhor página da história religiosa e civil do povo 

vitoriense”. A oratória comemorativa que terminou envolvida por diversos vivas, pelas 

músicas do repertorio da Banda Musical da Sociedade – Grêmio Musical e os sons das 

girândolas que explodiam no ar (O LIDADOR, 3/8/1901). 
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Destarte, há de se considerar que assim como os insumos modernos aludidos 

(trem de ferro, telégrafo) e o Código de Posturas alteraram o viver das pessoas em 

cidades como Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Campina Grande
31

, no período 

estudado, regrando o ritmo de vida, encurtando as distâncias, modificando 

comportamentos, contribuindo para o desenvolvimento físico dessas cidades, também 

gerou mudanças no cotidiano da Cidade da Vitória, mediante suas implantações e 

influências. 
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A REATUALIZAÇÃO DA TRAGÉDIA DE ROMEU E JULIETA NOS 

SERTÕES DO SERIDÓ COM OS SUICÍDIOS DE TERESA E JOSÉ (OURO 

BRANCO/RN, 1952) 
 

Leiliane Louise Lucena da Costa 
1
 

 

RESUMO: Este trabalho trata de um estudo sobre um duplo suicídio ocorrido na vila 

de Ouro Branco/RN, no ano de 1952, quando o sargento José Tertulino e a jovem 

Teresa se viram enlaçados num romance proibido que culminou nos suicídios de 

ambos. A partir de uma história das sensibilidades, buscamos compreender as 

particularidades culturais de uma sociedade pautada por valores tradicionais, cuja 

brecha para o proibido pode reatualizar a clássica tragédia romântica de Romeu e 

Julieta. Mantendo as especificidades de cada história, na qual uma delas é fictícia e a 

outra verossimilhante, uma reconstrução narrativa das fontes nos permite imaginar a 

sociedade na qual os dois amantes viviam, bem como os possíveis sentimentos que os 

afligiram. Tendo como referência a documentação consultada e articulada a 

problemática maior do nosso trabalho, dividimos esta peça histórica em três atos: Ato 

I: Entregas do corpo – antecedentes; Ato II: Entregas da vida – a tragédia; Ato III: 

Entregas da memória – rumores. Resultando daí uma interessante história de amor 

cujos ecos são reatualizados ainda pelos ourobranquenses. 
 

Palavras-chaves: História; Suicídio; Amor; Ouro Branco/RN. 

 

PRÓLOGO 

(Entra o coro)  

CORO: Ouro Branco/RN, inverno de 1952.  

Ao oeste, o sol mais uma vez esconde-se às costas da Serra do Poção.  

É nesta pequena vila, politicamente dependente à vila independente de Jardim do 

Seridó/RN, que analisaremos histórica e espacialmente. Situada na Mesorregião Central 

Potiguar e como Microrregião o Seridó Oriental, tendo sua sede geograficamente 

situada a 6° 42 de latitude e 36° 57 de longitude 
2
.  
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ceres caico. E-mail: leilianelouise@gmail.com. 
2
NÓBREGA, Edileuza Dantas da; LEITE, Maria Tereza Bezerra; MEDEIROS, Noaldo. Introdução aos 

aspectos históricos do município de Ouro Branco. 1994. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia) – Curso de História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES/CAICÓ, Caicó, 
1994. p. 05.   
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A vila de Ouro Branco/RN contava em 1950 com aproximadamente 4.334 

habitantes, dos quais 2.152 homens e 2.182 mulheres 
3
. Tornou-se vila pelo Decreto 457 

de 29 de março de 1938 3 e município pela Lei n° 907, de 21 de novembro de 1953, e 

instalado a 1º de janeiro de 1954 
4
. Com clima quente e ameno no inverno, temperatura 

com máximas de 29 e mínimas e 27, além das precipitações anuais girarem em torno de 

454 milímetros. Sua área territorial na década de 1960 correspondia a 228 quilômetros 

quadrados 
5
.  

Aqui, residiam em 1952, o sargento José Tertulino da Silva, 36 anos e a jovem 

Teresa Alves de Azevedo, 23 anos, que mantiveram, por poucos meses, um 

relacionamento amoroso, contudo proibido. Proibido, pois o tal sargento já era casado. 

Viram-se então numa complicada situação, pois transgrediram as normas e costumes da 

sociedade em que viviam, decidindo por fim, cometerem suicídio ingerindo veneno 

atenuado com soda cáustica.  

A problemática deste trabalho tem como norte principal um diálogo com a 

história das sensibilidades. É que acreditamos que os medos, angústias, sonhos e desejos 

que envolveram tragicamente numa trama amorosa a jovem Teresa e o sargento José 

Tertulino acabam por nos permitir fazer uma rápida incursão pelos valores e costumes 

de uma sociedade. Queremos com isto afirmar que a relação do casal, passou a ser 

objeto dos burburinhos cotidianos da pequena vila de Ouro Branco/RN. A história das 

sensibilidades encontrará nestas lacunas um campo de desenvolvimento, como sugere a 

autora Sandra Pesavento, em seu artigo Sensibilidades: escrita e leitura da alma: 

É a partir da experiência histórica pessoal que se resgatam emoções, 

sentimentos, ideias, temores ou desejos, o que não implica abandonar 

a perspectiva de que esta produção sensível da realidade seja 

historicizada e socializada para os homens de uma determinada época. 

Os homens aprendem a sentir e a pensar, ou seja, a traduzir o mundo 

                                                           
 

3
FERREIRA, Jurandyr Pires. Enciclopédia dos municípios brasileiros. Paraíba e Rio Grande do Norte. Rio 

de Janeiro: IBGE, v. XVII, 1960. p. 120-122.   
4
CASCUDO, Luís da Câmara. Nomes da terra: Geografia, História e Toponímia do Rio Grande do Norte. 

Natal: Fundação José Augusto, 1968. p. 355. 
5
FERREIRA, Jurandyr Pires. Op cit. p. 120-122. 



 

  1052 

 

em razões e sentimentos através da sua inserção no mundo social, na 

sua relação com o outro 
6
. 

Como nos esclarece a autora Mary Del Priore sobre o amor, em sua obra 

História do amor no Brasil:  

Os amantes, por sua vez, gozam de sentimentos inexplicáveis de 

ordem irracional ou inconsciente. Sofrem emoções como quem sofrem 

golpes. Passam por mil martírios. Descobrem-se vítimas de uma ferida 

recebida sem que se saiba como. Seu sentimento é inexplicável e, 

portanto, inexprimível, salvo pela literatura ou pela poesia, cujo jogo 

erótico, metáforas e figuras de linguagem nos falam de um amor, que 

se quer singular, excepcional, reconhecível entre mil outros amores. 

Um amor que busca romper com velhas receitas, com fórmulas banais 

e com clichês que se lhe impõem os costumes, as leis e as rotinas 

sociais. Amar é antes selecionar o eleito do coração. É notar, é colocar 

a parte, é singularizar. Um, ou uma, entre todos. Um rosto, um nome. 

Isso implica a seleção que entroniza o objeto como excepcional. O 

eleito é distinto – superior como um rei ou distante como uma estrela. 

O amor, dirá finalmente alguém, é um problema de vida, de ordem 

sensível, de estética e poética, não de conceitos 
7
. 

Os métodos que nos fazem alcançar uma tarefa que dê conta dos sentimentos 

humanos são muitos. Primeiro uma análise sobre os autos do processo do sargento José 

Tertulino e da jovem Teresa que se encontram no Fórum da cidade de Jardim do 

Seridó/RN 
8
. Os Livros de Tombo de batizados, casamentos e festividades da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição de Jardim do Seridó/RN 
9
, os Livros de nascimentos e 

óbitos do Cartório Único Judiciário de Ouro Branco/RN 
10

, Censos e dados estatísticos 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
11

 e outras narrativas também 

                                                           
 

6
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Sensibilidades: escrita e leitura da alma. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy; 

LANGUE, Frédérique. (Org.). Sensibilidades na história: memórias singulares e identidades sociais. Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 2007. p. 14. 
7
DEL PRIORE, Mary. História do amor no Brasil. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006. p. 12 e 13.   

8
Tal processo se encontra atualmente no Fórum Desembargador Oscar Siqueira na cidade de Jardim do 

Seridó/RN, localizado à Rua José da Costa Cirne, Nº 200 – Bairro Esplanada, registro de número 817.   
9
Arquivos disponíveis na Secretaria Paroquial localizada à Rua Coronel Felinto Elízio, Nº 226 – Bairro 

Centro – Jardim do Seridó/RN.   
10

Arquivos disponíveis no Cartório Único Judiciário localizado à Rua João Melquíades, Nº 63 – Centro – 
Ouro Branco/RN.   
11

Arquivos disponíveis no prédio do IBGE localizado à Rua Otávio Lamartine, Nº 525 – 1º Andar/Centro – 
Caicó/RN.   
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foram consultadas, como um pequeno texto de autoria da senhora Inês Medeiros da 

Costa. As Sagradas Escrituras, os Códigos Brasileiros, Penal, Civil e Processo Penal, 

bem como a Constituição também serviram para nortear os aspectos jurídicos e 

religiosos. Fotografias auxiliaram na construção de um panorama do município de Ouro 

Branco/RN à época dos acontecimentos em comento, mostrando não apenas o aspecto 

físico, mas também algumas comemorações religiosas, profanas, relacionamentos 

amorosos, e dentre outros, cotidianos. Caro leitor, comecemos então a reatualização da 

tragédia de Romeu e Julieta nos sertões do Seridó com o desenrolar dos atos que se 

seguem! Ergam-se as cortinas e imaginemos! 

ATO I: ENTREGAS DO CORPO – ANTECEDENTES 

O 3º sargento da Polícia Militar José Tertulino da Silva que cumpria suas 

funções na vila de Ouro Branco/RN no ano de 1952 adorava este samba... Pelo menos é 

o que nos narrou à senhora Inês Medeiros 
12

. No mencionado ano, o referido sargento 

tinha 36 anos de idade, moreno e era casado apenas eclesiasticamente. Seu pai 

chamava-se Feliciano Tertulino da Silva, jornaleiro e sua mãe Maria Barbosa da Silva, 

doméstica. Ambos eram naturais do Estado do Rio Grande do Norte, como também o 

seu filho o era. A cidade em que moravam ou residiam não sabemos. Provavelmente, o 

sargento chegou à pequena vila para destacar no quartel local no ano de 1951, 

cultivando, segundo algumas narrativas, boas amizades e realizando ótimos trabalhos 

inerentes ao cargo.  

Na década de 1950, a vila de Ouro Branco/RN não passava de um pequeno 

aglomerado urbano, mesmo encontrando uma cifra de aproximadamente 4.334 

habitantes, dos quais cerca de 81% residindo nos sítios e fazendas da mesma vila. Ou 

seja, uma cifra próxima de apenas 843 habitantes residia no distrito-sede na data do 

Recenseamento Geral de 1950 realizado pelo IBGE 
13

. Pertencente politicamente à 

Jardim do Seridó/RN, Ouro Branco só conseguiria sua emancipação em 1º de janeiro de 

                                                           
 

12
COSTA, Inês Medeiros da. Inês Medeiros da Costa: depoimento [ago. 2013]. Sessão 01. Entrevistador: 

Leiliane Louise Lucena da Costa. Ouro Branco/RN: 2013. Arquivo em AMR com 39:51 minutos de 
gravação. 1 CD-ROM. Cópia entregue em CD de dados ao LABORDOC – Laboratório de Documentos 
Históricos da UFRN Ceres/Caicó.   
13

FERREIRA, Jurandyr Pires. Enciclopédia dos municípios brasileiros. Paraíba e Rio Grande do Norte. Rio 
de Janeiro: IBGE, v. XVII, 1960. p. 120-122.   
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1954, e posteriormente conseguido mais recursos que modernizariam pouco a pouco o 

emancipado município. 

Quis a vida que nesta mesma vila nascesse e estivesse com seus 23 anos de idade 

em 1952 a jovem Teresa Alves de Azevedo, branca, solteira, doméstica, filha legítima 

de Afro Alves de Azevedo, agricultor e Maria Rosa de Azevedo, doméstica, todos 

naturais do Estado do Rio Grande do Norte e residentes e domiciliados numa simples 

casa de taipa no subúrbio 
14

, dividindo o lar com outros nove irmãos e irmãs. E como 

esta bela jovem gostava de passear pelas “ruas” da vila! É o que se lembra dela a 

senhora Rosa de Nascimento, sua prima por sinal: “eu sei que... Ela andava muito, 

passeava de noite, ela tinha um passeio ali da farmácia para a casa de Baléu Bitico. Aí 

ela passeava ali. Eu mesma passeava com ela. Andei muito com ela...” 
15

.  

Ninguém ao certo pode nos dizer com absoluta certeza, pois já desceram à 

sepultura, como estas duas almas acabaram se apaixonando. 

Como era casado, o sargento não poderia externar seus sentimentos para a 

sociedade, desta forma, contentava-se em visitar sua amada assiduamente em sua 

residência, já que tinha conseguido a amizade da família. Primeiramente apenas 

conversas a distância, sentados separadamente, comenta a senhora Inês Medeiros. 

Depois, alguns pequenos presentes, recorda à senhora Francisca de Manoel Gabão 
16

. 

Quem imaginaria o que estava acontecendo? Ele, comprometido aos olhos da Igreja e 

de Deus; ela, com boa reputação, virgem e casta. Mesmo em outros relacionamentos, a 

jovem Teresa se comportava como qualquer outra moça com seus namorados. A 

senhora Inês Medeiros relembra os elogios da sua própria mãe à nossa protagonista: 

                                                           
 

14
Informações retiradas do registro de óbito de Teresa Alves de Azevedo presentes no Livro de Óbito Nº 

04 do Cartório Único Judiciário, localizado à Rua João Melquíades, Nº 63 – Centro – Ouro Branco/RN, p. 
08 e 09. Bem como do registro de óbito da mesma anexada aos autos do processo, p. 14.   
15

ASSIS, Rosa de Figueiredo de. Rosa de Figueiredo de Assis: depoimento [maio. 2013]. Sessão 01. 
Entrevistador: Leiliane Louise Lucena da Costa. Ouro Branco/RN: 2013. Arquivo em AMR com 18:19 
minutos de gravação. 1 CD-ROM. Cópia entregue em CD de dados ao LABORDOC – Laboratório de 
Documentos Históricos da UFRN Ceres/Caicó.   
16

SOUZA, Francisca Luzia de. Francisca Luzia de Souza: depoimento [abr. 2013]. Sessão 01. 
Entrevistador: Leiliane Louise Lucena da Costa. Ouro Branco/RN: 2013. Arquivo em AMR com 10:20 
minutos de gravação. 1 CD-ROM. Cópia entregue em CD de dados ao LABORDOC – Laboratório de 
Documentos Históricos da UFRN Ceres/Caicó.   
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“Teresa é uma pessoa muito direita, essa criatura”. Além do mais, a jovem Teresa 

sempre dizia que “não amava ninguém” 
17

.  

Mas poderíamos então indagar: e a esposa do sargento? Qual a sua opinião ou 

atitude sobre este suposto relacionamento extraconjugal do seu companheiro? Nenhum 

dos documentos pesquisados a menciona. Não sabemos nem mesmo seu nome através 

destas fontes. As poucas pessoas que se lembram de tal mulher divergem quanto ao seu 

nome, sua cidade, o que fazia. A senhora Rosa de Nascimento lembra-se dela 

vagamente como Dona Silva, com dois filhos do sargento. Estas crianças menos ainda 

deixaram rastros. Não sabemos suas idades, nem sexos, nada. Às vezes, as dúvidas 

aparecem com relação as suas próprias existências. Dona Rosa comenta que a esposa do 

nosso protagonista era uma mulher zelosa, que morou pouco tempo com ele em Ouro 

Branco/RN no quartel e estaria passeando em casa dos seus familiares na cidade de 

Santa Cruz/RN, no ano de 1952. Por sua vez, a senhora Francisca de Manoel Gabão dá-

lhe outro nome: Severina. Também com filhos do sargento, mas também não saberia 

informar nada sobre as crianças. Para ela, o sargento a teria mandando para fora, para 

outra cidade desconhecida, com fins de aproveitar o novo romance. A única certeza que 

temos é que a mesma não estava na vila de Ouro Branco/RN no mês de maio do ano de 

1952. 

O olhar dos parentes e mesmo da própria sociedade eram muito rigorosos com 

relação aos namoros de outrora. Namoros estes supervisionados, na vista dos familiares, 

em suas casas, apenas conversas, dificilmente em um pequeno desvio, se arriscava um 

beijo no rosto ou um abraço, todos muito castos, relatam às senhoras Rosa de 

Nascimento, Inês Medeiros e Francisca de Manoel Gabão. As mesmas até reclamavam 

dos beijos na boca, considerados “sebosos”. A senhora Rosa comenta um episódio no 

qual estava em sua residência com seu noivo Nascimento, quando sua avó chegou e 

perguntou com quem mais eles estavam. Rosa logo informou que seus dois irmãos 

estavam cuidando das criações do seu pai e tinham acabado de sair. Não satisfeita com a 

informação, sua avó teria retrucado logo que não queria vê-los sozinhos novamente 
18

.  

                                                           
 

17
Pequeno texto não publicado intitulado: Romance do delegado e de Teresa “O Romeu e Julieta do 

Sertão”. Escrito pela senhora Inês Medeiros da Costa. Não consta datação de quando foi escrito, nem a 
mesma lembra-se de ser sua autora.   
18

ASSIS, Rosa de Figueiredo de. Rosa de Figueiredo de Assis: depoimento [ago. 2013]. Sessão 02. 
Entrevistador: Leiliane Louise Lucena da Costa. Ouro Branco/RN: 2013. Arquivo em AMR com 13:10 
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Vivia-se numa sociedade extremamente religiosa, dedicada ao catolicismo 

romano, onde os deveres sociais e morais prevaleciam, ou pelo menos deveriam ser 

externalizados. As famílias eram tradicionais e cuidavam para entregar as moças 

intocadas aos seus futuros esposos, pois “a virgindade era associada a um símbolo de 

decência e moral da família e seu meio social” 
19

. 

Tantos empecilhos não foram suficientes. Nosso casal foi surpreendido algumas 

vezes “dentro dos cercados”, lamenta sua prima Rosa de Nascimento, sua afilhada Inês 

Medeiros, e em certo tom de antipatia sua inimiga Francisca de Manoel Gabão. E de 

acordo com a própria Teresa em sua declaração/depoimento respondendo ao 2º tenente 

Delegado de Polícia do município de Jardim do Seridó/RN, Durval Barbosa de Siqueira: 

“que o sargento lhe ofendera (a honra) no dia 15 do mês pretérito (15 de abril)” 
20

. Bem 

como, a mesma confessara seu desvio em uma carta endereçada a sua mãe: “[...] eu não 

sou mais moça [...]” 
21

. Afirmação que demarcava o início da tragédia, com ecos 

necessários para imprimir uma historicidade ao ato de amar, já que “o amor feliz não 

tem história. [...] E paixão significa sofrimento. Eis o fato fundamental” 
22

. 

ATO II: ENTREGAS DA VIDA – A TRAGÉDIA 

Certamente preocupado por ter desonrado a jovem Teresa, o sargento José 

Tertulino procuraria remediar tal afronta aos valores da sociedade a que pertencera. 

Contudo, a solução que propusera a sua amada chegara a ser a mais drástica possível: “o 

sargento José Tertulino da Silva, desde da semana passada que dizia a ela declarante 

que o jeito que tinha para eles era morrer...” 
23

. Para propor um abandono da vida, um 

                                                                                                                                                                          
 

minutos de gravação. 1 CD-ROM. Cópia entregue em CD de dados ao LABORDOC – Laboratório de 
Documentos Históricos da UFRN Ceres/Caicó.   
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MEDEIROS, Joseilma Azevêdo de. Comportamento feminino e moral: um olhar sobre o defloramento 
(Caicó-Década de 1930). 2007. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Curso de História, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES/CAICÓ, Caicó, 2007. p. 11.   
20

Expressão retirada do processo, declaração de Teresa Alves de Azevedo ao 2º Tenente Delegado de 
Polícia Durval Barbosa de Siqueira, p. 03.   
21

Ibidem. Carta de Teresa Alves de Azevedo, p. 10.   
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ROUGEMONT, Denis de. História do amor no Ocidente. Tradução Paulo Brandi e Ethel Brandi 
Cachapuz. 2. ed. reform. São Paulo: Ediouro, 2003. p. 24.   
23

Expressão retirada do processo. Declaração de Teresa Alves de Azevedo ao 2º Tenente Delegado de 
Polícia Durval Barbosa de Siqueira, p. 03.   
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suicídio no termo mais exato, é preciso, como destaca Émile Durkheim, em Suicídio: 

“[...] o ato de desespero de um indivíduo a quem a vida já não interessa” 
24

.  

Nas Sagradas Escrituras, onde a Igreja Católica apoia sua fé (além do Papa e da 

tradição) podemos observar dezenas de textos que fazem menção ao adultério, seja para 

puni-lo, advertir contra o mesmo, condenar os que adulteram os textos sagrados, e entre 

outros, a condenação do próprio Deus que julga como tal a infidelidade religiosa do seu 

povo 
25

. Denis de Rougemont, já explicava que desde a Idade Média: 

Aos olhos da Igreja, o adultério era ao mesmo tempo um sacrilégio, 

um crime contra a ordem natural e um crime contra a ordem social. 

Pois o casamento unia ao mesmo tempo duas almas fiéis, dois corpos 

aptos a procriar e duas pessoas jurídicas. Prestava-se a santificar os 

interesses fundamentais da espécie e os interesses da cidade. Aquele 

que infringia esse compromisso triplo não era considerado 

“interessante”, e sim miserável e desprezível 
26

. 

Debrucemo-nos um pouco agora sobre o direito. Contudo, deixaremos de lado as 

especificidades das leis e decretos que regem os militares e nos deteremos na chamada 

“justiça comum”. Os nossos amantes (principalmente o sargento, pois tinha 

conhecimento), também deveriam ter se preocupado com as leis que regiam a sociedade 

em que viviam. O Código Penal brasileiro de 07 de dezembro de 1940 em seu Decreto-

Lei nº. 2.848 estabelece as atribuições que lhes são próprias. Entre os artigos em vigor, 

constava o seguinte: 

Adultério  

Art. 240. Cometer adultério:  

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses.  

§ 1° Incorre na mesma pena o corréu.  

                                                           
 

24
DURKHEIM, Émile. Suicídio. In: ____. Os pensadores. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura. [et 

al]. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 167.   
25

Êxodo 20.14; Levítico 20.10; Deuteronômio 5.18; 22.24; Provérbios 2.16; 5.3; 6.32; Jeremias 3.8; 5.7; 
Ezequiel 16.38; Oséias 1.2; 3.1; 7.4; Malaquias 3.5; Mateus 5.27; 19.9; Marcos 7.21; 10.11; Lucas 16.18; 
João   
26

ROUGEMONT, Denis de. História do amor no Ocidente. Tradução Paulo Brandi e Ethel Brandi 
Cachapuz. 2. ed. reform. São Paulo: Ediouro, 2003. p. 369.   
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§ 2° A ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido, 

e dentro de um mês após o conhecimento do fato.  

§ 3º A ação penal não pode ser intentada:  

I - pelo cônjuge desquitado;  

II - pelo cônjuge que consentiu no adultério ou o perdoou, expressa ou 

tacitamente.  

§ 4º O juiz pode deixar de aplicar a pena:  

I - se havia cessado a vida em comum dos cônjuges;  

II - se o querelante havia praticado qualquer dos atos previstos no art. 

317 do Código Civil 
27

. 

Como se não bastasse os problemas que provavelmente assolavam as almas da 

jovem Teresa e do sargento, a prática do adultério era considerada crime, tendo como 

pena uma detenção que variava de quinze dias a seis meses. 

Nossos protagonistas foram encontrados no quartel de Polícia, lugar que antes 

ocultou uma paixão, agora ocultava dois corpos em seus últimos momentos de vida!  

[...] calculadamente às 21:10 horas na Vila de Ouro Branco deste 

município, o sargento José Tertulino da Silva junto com a senhorita 

Teresa Alves de Azevedo ingeriram uma certa parte de veneno com 

soda caustica, tendo o referido sargento morrido logo após uns vinte 

minutos e a moça Teresa veio a falecer às 2:00 horas da madrugada do 

dia 22 [...] 
28

.  

Nesta batalha, lamentamos informar, a morte saiu vitoriosa. Enfim, o sargento 

levou a cabo seu plano drástico! Entretanto, antes de vir a óbito, a jovem Teresa ainda 

resistiu ao veneno atenuado com soda caustica até às 2:00 horas da madrugada do dia 22 

de maio de 1952. Havendo tempo para a mesma prestar a sua declaração/depoimento do 

porquê de tal atitude. O 2° tenente Delegado de Polícia do município de Jardim do 

Seridó/RN, Durval Barbosa de Siqueira esteve presente no quartel de Polícia da vila de 
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BRASIL. Decreto-lei nº. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. Rio de Janeiro, 07 

dez. 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 
09 set. 2013.   
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Ouro Branco/RN para dar andamento ao inquérito, na mesma noite que nosso casal 

ingeriu o veneno. 

Examinaremos agora aquilo que os envolvidos nos deixaram! Primeiro, a jovem 

Teresa declarou ao 2º tenente Delegado:  

[...] que o sargento José Tertulino da Silva, desde da semana passada 

que dizia a ela declarante que o jeito que tinha para eles era morrer, foi 

perguntado por esta autoridade por qual motivo ele dizia isso, 

respondeu que era porque o pai e a mãe dela não queria o casamento, 

disse mais que muitas vezes ela dizia a ele que morresse só e ele 

sempre respondia que não era interessante para ele morrer e ela ficar, 

disse mais que hoje calculadamente as 19:00 horas o referido sargento 

lhe convidou para vim com ele aqui para o quartel e ela atendeu o 

convite do referido sargento e quando chegou no quartel encontrou 2 

copos cheios de um líquido e ele disse para ela um copo é seu e o 

outro é meu vamos tomá-lo, disse mais que ambos pegaram nos copos 

e foram logo ingerindo o líquido, disse mais que assim que tomou 3 

goles notou que era veneno atenuado com potássio e nesta ocasião 

jogou o restante fora, disse mais que o sargento tomou o copo todo, foi 

perguntado por esta autoridade se o sargento tinha ofendido a sua 

honra e quando, respondeu que o sargento lhe ofendera no dia 15 do 

mês pretérito. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Deu-se por 

findo o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai 

assinado pela autoridade e por Inês Alves de Azevedo que assina a 

rogo da declarante visto o estado de saúde da mesma não permitir. 

Comigo Jaime da Costa Cirne escrivão que o escrevi 
29

. 

Na carta endereçada a sua mãe, datada de 21 de maio de 1952, além de não 

querer ofendê-los com tão grande falta, a mesma explicou que não é “mais moça”, e vai 

além, pediu para os seus familiares não cometerem nenhuma besteira! Já bastava o seu 

próprio erro!  

Após a data escrita na carta e endereçá-la a sua “querida mãe” com a expressão 

“adeus”, a primeira frase deixada para família consiste num estado de espírito 

extremamente angustiado. “Eu não tenho mais o prazer de viver” 
30

! Para Émile 

Durkheim, uma das causas do suicídio encontra-se no exterior do agente, assim: “os 

                                                           
 

29
Expressão retirada do processo. Declaração de Teresa Alves de Azevedo ao 2º Tenente Delegado de 

Polícia Durval Barbosa de Siqueira, p. 02 e 03.   
30

Expressão retirada do processo. Carta de Teresa Alves de Azevedo, p. 10.   
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homens que se matam tanto podem ter sofrido desgostos familiares ou decepções de 

amor próprio como podem ter passado pela miséria ou pela doença ou ainda arrastarem 

o fardo de um erro moral, etc.” 
31

.  

Pobres vítimas de um amor impossível! Ora “uma vez declarada, a paixão exige 

muito mais do que satisfação; ela quer tudo, sobretudo o impossível: o infinito num ser 

finito” 
32

. 

ATO III: ENTREGAS DA MEMÓRIA – RUMORES 

Imaginemos caros leitores, o burburinho que provavelmente correu as “ruas” da 

pequena vila de Ouro Branco/RN! Como mencionado anteriormente, pelo pequeno 

texto de autoria da senhora Inês Medeiros, as poucas pessoas que sabiam do romance 

dos nossos protagonistas, começaram a procurá-los pela vila, imaginando que ambos 

tinham fugido, deparando assim, quando chegaram ao quartel, com nossos amantes à 

beira da morte. Somos informados também, pelas senhoras Rosa de Nascimento e Inês 

Medeiros, em entrevista para este estudo, que alguns habitantes correram pelas “ruas” a 

procura de ovos e leite que pudessem salvar o nosso casal, servindo como “antídoto” 

contra o veneno que ingeriram. 

Para realizar os procedimentos de práxis em situações como estas, houve, além 

do depoimento da vítima (Teresa ainda conseguiu se expressar antes de morrer), e das 

testemunhas, duas pessoas foram intimadas pelo 2º tenente Delegado Durval Barbosa de 

Siqueira para servirem de peritos na realização dos exames cadavéricos nos corpos do 

nosso casal: José Pereira Filho, farmacêutico e Antônio de Oliveira Mendonça, 

funcionário público foram os encarregados desta tarefa, com “o compromisso de bem e 

fielmente desempenharem o seu encargo, declarando com piedade o que descobrirem e 

encontrarem e o que, em sua consciência entenderem” 
33

. Em tais exames, além de 

relatarem o que viram nos corpos da jovem Teresa e do sargento, como “o mesmo 

escorre um líquido espumoso pela boca e pelo nariz de cor branca, tendo o referido 

                                                           
 

31
DURKHEIM, Émile. Suicídio. In: ____. Os pensadores. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura. [et 

al]. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 183. 
32

ROUGEMONT, Denis de. História do amor no Ocidente. Tradução Paulo Brandi e Ethel Brandi 
Cachapuz. 2. ed. reform. São Paulo: Ediouro, 2003. p. 522.   
33

Expressão retirada do processo. Exame cadavérico procedido na pessoa do sargento José Tertulino da 
Silva, p. 04.   
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líquido um cheiro desagradável” 
34

, os dois peritos também tiveram que responder 

quatro perguntas sobre o motivo das mortes. A que mais nos interessa, pois as três 

anteriores foram óbvias, consiste na quarta e seguinte pergunta: “as circunstâncias 

permitem esclarecer se houve o emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel?” 

35
. A resposta dos nossos peritos foi um “não”. Ressaltando que as mesmas informações 

presentes no exame cadavérico realizado no sargento José Tertulino são as mesmas que 

constam no exame da jovem Teresa. 

Um questionamento surge desta negação dos peritos em relação à “tortura ou 

outro meio insidioso ou cruel”. Não que os peritos tenham mentido, pois mesmo que a 

hipótese a ser apresentada a seguir tenha sido verdadeira, ambos não conseguiriam 

identificá-la no exame dos corpos. Consiste, nos rumores que se espalharam após a 

morte dos nossos amantes, de que a jovem Teresa teria desistido na hora H de cometer o 

suicídio. Contrariado, pois a mesma teria aceitado a proposta, o sargento não permitiu a 

desistência da sua amada, chegando assim a ameaçá-la com um revólver dizendo “que 

ia, mas ela ia também e que não era para nenhum ficar vivo” 
36

. Todos os depoimentos 

colhidos para este estudo confirmam este episódio. Contudo, longe está de dar-se por 

finda esta hipótese. Pior, ela está apenas começando. Por que então a jovem Teresa não 

fez menção a isto em sua declaração/depoimento ao 2º tenente Delegado Durval 

Barbosa de Siqueira? O sargento, aquela altura já estava morto, mal algum poderia 

fazer-lhe. Apenas duas possibilidades de resposta vêm-nos à mente: primeira, a família 

poderia ter assim tentado minimizar este escândalo espalhando tal versão; segunda, a 

nossa protagonista não quis manchar a memória do seu amado. Sabendo que não 

escaparia da morte certa, a mesma não quis alarmar ainda mais a situação. Lembremos 

que é ela quem pediu aos seus familiares para ninguém fazer besteira 
37

, com medo de 

represálias por parte da sua família, talvez tenha tentado garantir que a tragédia findasse 

ali mesmo.  

É justamente através desta carta que podemos identificar um único momento 

onde o sargento é quem expressou sua vontade, e isto apenas em relação às covas. Sua 

                                                           
 

34
Expressão retirada do processo. Exame cadavérico procedido na pessoa do sargento José Tertulino da 

Silva, p. 04. 
35

Ibidem. 
36

Pequeno texto não publicado intitulado: Romance do delegado e de Teresa “O Romeu e Julieta do 
Sertão”. Escrito pela senhora Inês Medeiros da Costa. Não consta datação de quando foi escrito, nem a 
mesma lembra-se de ser sua autora.   
37

Informação contida na carta de Teresa Alves de Azevedo, anexada aos autos do processo.   
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amada chamava-o carinhosamente de “seu José”. O pedido feito pelo sargento, em 

conversa anterior e escrita por Teresa, não foi possível identificá-lo, a caligrafia da 

mesma não nos permitiu decifrar completamente o seu significado. Porém era de se 

esperar que tal empecilho aparecesse, não apenas neste trecho, como em outros. Somos 

informados pela senhora Inês Medeiros, em seu pequeno texto e em sua entrevista para 

este trabalho, que sua irmã Maria Da Paz, passando pela residência da nossa 

protagonista em 21 de maio de 1952 a viu escrevendo algo e chorando muito: “ela 

passou o dia escrevendo uma carta contando tudo e quando alguém entrava em sua casa 

a encontrava chorando e escrevendo a tal carta, perguntava o motivo de tanto choro ela 

respondia que não era nada, só besteira e que estava com vontade de chorar” 
38

. Com o 

espírito conturbado, pois sabia que a morte se aproximara, lembrando-se das pessoas 

que lhe eram caras, é compreensível que se tornar-se ilegível sua escrita. Contudo, 

talvez o pedido do sargento consistisse em serem ambos enterrados em horários 

diferentes, como escreveu a senhora Inês Medeiros em seu pequeno texto, e confirmado 

pelas demais entrevistas para este estudo: “ele foi enterrado pela manhã e ela à tarde” 
39

. 

A justificativa é claro, para evitar mais comentários com relação aos nossos amantes. 

FOTOGRAFIA 17 – Saída para o enterro. No caixão Teresa Alves de Azevedo 
rodeada por seus familiares em 22 de maio de 1952. 

 
FONTE: Acervo particular de Rosa de Figueiredo de Assis 

40
. 

                                                           
 

38
Pequeno texto não publicado intitulado: Romance do delegado e de Teresa “O Romeu e Julieta do 

Sertão”. Escrito pela senhora Inês Medeiros da Costa. Não consta datação de quando foi escrito, nem a 
mesma lembra-se de ser sua autora.   
39

Ibidem. 
40

 [Sem título]. 1952. Altura: 950 pixels. Largura: 712 pixels. 166 Kb. Formato JPEG. 1 CD-ROM. 
Encostado as grades do caixão Manoel Alves de Azevedo e logo a sua esquerda seu pai Afro Alves de 
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EPÍLOGO 

(Entra o coro)  

CORO: Ao fecharem-se as cortinas terminamos de contemplar uma trágica 

história de amor que levou à morte os amantes envolvidos. O caso dos suicídios do 

sargento José Tertulino e da jovem Teresa é singular, pois além de retratar uma prática 

comum – o adultério – encerra-se de forma ímpar, a morte de ambos. 

Ademais, podemos concluir deste estudo, que a moral da sociedade em que 

viviam os nossos amantes teve papel essencial para a decisão dos suicídios do sargento 

e da jovem Teresa. Esta moral veio ampliar os sentimentos de culpa que sentiram por 

terem transgredido estas normas, impostas pela Igreja Católica e pela sociedade. Mesmo 

não sofrendo as mesmas penalidades que sua amada, o sargento José Tertulino 

provavelmente sentiu-se responsabilizado pela sedução que levou a perda da virgindade 

da jovem Teresa. Não encontrando uma alternativa que resolvesse seus problemas, 

acabou optando pela morte juntamente com a mesma, que por sua vez, sairia mais 

prejudicada neste relacionamento. Seu amado não poderia casar-se com ela devido à 

proibição da lei, ela estaria correndo risco de ser presa por adultério caso fosse 

descoberta e denunciada pela legítima esposa do sargento. Pior, depois deste escândalo, 

aos olhos da sociedade de então, quem contrairia casamento com uma mulher 

desonrada? Desta feita, nossos protagonistas encontraram no abandono da vida a 

solução para os seus problemas. Como sugere as Máximas de Novalis: “todas as 

paixões terminam como uma tragédia, tudo o que é finito termina com a morte, toda 

poesia tem qualquer coisa de trágico” 
41

. 

O que podemos observar, é que todos aqueles que ouvem a história do romance 

do sargento José Tertulino e da jovem Teresa fazem uma comparação à história de 

Romeu e Julieta, uma versão sertaneja e com as suas próprias especificidades, com sua 

própria beleza, tristeza, e melhor, realidade.  

(Sai o coro)  

FIM 

                                                                                                                                                                          
 

Azevedo. As crianças, mulheres e demais rostos na imagem também fazem parte dos parentes da jovem 
Teresa. Foto em frente ao quartel. 
41

ROUGEMONT, Denis de. História do amor no Ocidente. Tradução Paulo Brandi e Ethel Brandi 
Cachapuz. 2. ed. reform. São Paulo: Ediouro, 2003. p. 298.   
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ENSINO DE HISTÓRIA: TRABALHANDO COM A LITERATURA NA 

SALA DE AULA 

 

Lidiane Araújo dos Santos
1
 

Joel Carlos de Souza Andrade
2
 

Orientador 

A presente comunicação objetiva problematizar a literatura como um 

instrumento didático-pedagógico que pode ser utilizado no ensino de História. 

Entendemos que, como uma nova linguagem, o uso da literatura permitirá uma 

dinamização da aula, bem como do conteúdo a ser explanado. Para a construção desta 

comunicação, iremos dialogar com alguns textos que tratam do ensino de História e da 

utilização da literatura em conexão com uma discussão mais direta sobre as 

especificidades do Ensino de História, como é o exemplo do livro “História na Sala de 

Aula”, organizado por Leandro Karnal, além da nossa experiência com práticas em sala 

de aula enquanto aluna de Licenciatura e bolsista de Iniciação à Docência. Atualmente, 

são amplas as opções de obras de cunho literário que dispomos para trabalhar nas aulas 

de História, desde as produzidas pelos antigos às mais recentes. Seja qual for, se bem 

escolhida e articulada a um eixo problematizador do saber história, constitui, também, 

um produto de seu tempo e das inquietações vivenciadas pela sociedade que a produziu. 

Metodologicamente, e de acordo com a turma, o professor pode explorar o livro por 

inteiro, trechos ou resumos de forma a poder atingir o plano traçado: ampliar o olhar do 

aluno sobre o mundo. Para isto, é importante destacar que cada turma mantêm uma 

relação diferente, e o que é válido para uma talvez precise ser repensando para outras, 

mas no geral o desafio é fazer com que os alunos sejam despertados para o amplo 

horizonte do conhecimento histórico. 

A escrita da história: perspectivas entre a história e a literatura 

Odiei as palavras e as amei e, 

espero tê-las usado direito. 

                                                           
 

1
Graduanda em História pela Universidade federal do Rio grande do Norte (UFRN/CERES- Caicó). Bolsista 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
2
Professor Assistente IV na UFRN, Doutorando pela Universidade de Coimbra. 
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Markus Zusak 

Para trabalhar com a linguagem da Literatura como objeto de pesquisa por 

historiadores, inclusive como método didático-pedagógico em sala de aula, é necessário 

inicialmente fazer uma abordagem sobre os sentidos historiográficos referentes ao 

campo literário.  

De acordo com as pesquisas realizadas recentemente a Literatura passa a ser 

incorporada e cada vez mais utilizada em conjunto com a História
3
. Em meados do 

século XX, a partir da perspectiva histórica apresentada pelos historiadores e adeptos do 

movimento dos Annales há uma incorporação de outros objetos, e um aumento
4
 na 

utilização de outras fontes, e em relação à literatura, podemos perceber que   

[...] nas últimas décadas os textos literários passaram a ser vistos pelos 

historiadores como materiais propícios a múltiplas leituras, 

especialmente por sua riqueza de significados para o entendimento do 

universo cultural, dos valores sociais e das experiências subjetivas de 

homens e mulheres no tempo. (FERREIRA, 2009. p.61). 

O que até então era considerado uma fonte trivial, por não ter o "rigor", nem a 

veracidade que a época exigia, com o passar dos anos passa a ser levada em 

consideração pela sua complexidade em relatar de forma subjetiva, o pensamento de um 

determinado período.  

Levando em consideração os autores literários, podemos constatar que os 

mesmos escreviam a partir de  um determinado tempo e espaço e, portanto, tal qual os 

historiadores, não estavam alheios aos acontecimentos ao redor, e que inclusive, eram 

influenciados por esses ocorridos para escreverem, por exemplo, sobre política, 

economia, cultura, entre outros. 

Percebendo isto, nós como pesquisadores, devemos utilizar a Literatura, em 

correlação " [...]com outras fontes, ou seja, outros registros que permitam a 

contextualização da obra para assim se aproximar dos múltiplos significados da 

realidade histórica". (FERREIRA, 2009, p.77). A Literatura, no momento em que se 

relaciona com outras fontes históricas, pode passar ao historiador, novos significados 

para o objeto de pesquisa a ser trabalhado. 

                                                           
 

3
Ver: OLIVEIRA, Claudia Freitas de. no texto: História e Literatura: Relação de sentidos e possibilidades. 

4
Aqui trata-se de aumento pois antes mesmo dos historiadores annalistes, outros já haviam pensado 

sobre a relação entre história e arte. 
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Refletindo o ensino de história a partir da utilização da literatura  

Pensando o ensino de História, em seu sentido mais prático, podemos constatar 

que a utilização de recursos didático-pedagógicos nas salas de aula torna-se cada vez 

mais frequente e, no que se refere mais especificamente a História, tais recursos são 

diversos, dentre eles encontramos filmes, música, novela, entre outros mais. 

No nosso caso que é o uso da Literatura, podemos perceber alguns pontos 

importantes, como por exemplo, a dinamização que um livro literário leva para a escola, 

pois, se bem escolhido, o livro muitas vezes tem uma linguagem mais atraente para os 

educandos, fazendo com o que os mesmo aumentem o seu interesse pelo período 

estudado.  

Além disso, um livro de literatura, muitas vezes aproxima mais os alunos do 

contexto histórico, o que pode ser tratado com bastante relevância, pois o que 

percebemos, enquanto graduandos, e bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), é que os alunos reclamam da distância existente entre 

eles e o conteúdo histórico. Tal distanciamento cria uma barreira entre os alunos e a 

disciplina, fazendo com que a mesma seja muitas vezes taxada como chata, pois não se 

encontra funcionalidade, nem aproximação com o cotidiano do alunado. 

Para tanto, compreendemos que além de tais funcionalidade já apresentadas, 

algo de suma importância existente na utilização da Literatura nas aulas de História é 

que não se perde o foco do conteúdo a ser explanado, pois a disciplina História, em sala 

de aula, tem um grande sentido conteudístico. 

 Sobre a escolha dos livros a serem trabalhados na escola, é necessário que se 

faça um seleção criteriosa para que o intuito da aula seja cumprido, nos aspectos de 

dinamização, aproximação, e explanação do conteúdo.  

Um livro literário, utilizado como fonte histórica para o ensino, deve ser 

compreendido como tal. Para tanto, é essencial que o professor que irá utilizar deste 

recurso, observe com atenção vários aspectos dele, como o período em que foi escrito, 

se é um livro que trata do momento em que o autor vivia, ou se é de um período 

posterior, quem é o seu autor, e onde ele se encontrava na sociedade, se houve 

repercussão ou não em um determinado momento. São perguntas como essas que fazem 

com que o livro consiga transmitir a sua complexidade para dentro da sala de aula, e o 

professor, pode assim, utilizar tudo o que este instrumento permite, em seus amplos 

sentidos. 
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Quando se trabalha com a Literatura em sala de aula, podemos perceber que as 

opções são ilimitadas, e que o professor, como entendedor dos alunos a quem ministra o 

conteúdo, terá maior facilidade de escolher, a partir da dinâmica de cada turma, a 

melhor forma de se trabalhar. Alguns livros que poderiam ser escolhidos para esse fim, 

consistem nos Clássicos, que  

[...]seriam,  por assim dizer, aquelas obras que se impuseram no tempo 

por seu valor intrínseco, o que implica admitir que as apreciações de 

bom ou ruim tornem-se inevitáveis no terreno da literatura e da arte. A 

despeito de terem sido louvadas ou vetadas em sua época, do maior ou 

menor peso das instâncias de legitimação, e até mesmo das oscilações 

da crítica contemporânea, elas são importantes não apenas para o 

público leitor em geral, mas também para os historiadores. Até mesmo 

para aqueles que não as elejam como objeto de estudo ou que 

pesquisem sociedades distintas do período em que foram escritas. 

Simplesmente porque aguçam a imaginação e a sensibilidade, aspectos 

essenciais em nosso ofício. (FERREIRA, 2009, 71). 

Após a escolha do livro, outro momento de grande importância, é determinar 

quais partes deste livro que o professor irá utilizar, pois, de acordo com a turma, ele tem 

a opção de trabalhar o livro inteiro com os alunos; de escolher apenas alguns trechos, ou 

trabalhar na forma de resumos. Contudo, para o uso de cada uma dessas formas, se 

exige diferentes critérios. 

Outro aspecto que o professor pode se atentar é que, com a utilização da 

Literatura, pode-se fazer um projeto interdisciplinar, tanto com a disciplina de 

Português, como com a própria disciplina de Literatura, o que irá facilitar o uso dos 

livros literários, sem falar que os alunos poderão se apropriar por mais tempo do 

conteúdo.  

Relatos de uma experiência: reflexões sobre o uso da literatura em uma turma de 

9º ano 

A partir de agora, o nosso foco volta-se para uma experiência prática da 

utilização da Literatura nas aulas de História. A partir da participação como bolsista do 

PIBID, foi possível a realização de uma oficina cuja temática era “A Segunda Guerra 

Mundial através da Literatura”. Essa aula se passou em uma turma de 9º ano da Escola 

Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel, cidade de Caicó – RN, e para a realização foram 
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utilizados os seguintes livros “A menina que roubava livros – Markus Suzak
5
; O 

menino do pijama listrado – John Boyne
6
 e O diário de Anne Frank – Anne Frank

7
”.  

Essa ideia surgiu a partir de um seminário realizado na disciplina Metodologia 

do Ensino de História, e teve um resultado muito positivo na sala de aula da academia, 

por isso, o motivo de tentar utilizá-la também no ensino da escola básica. 

Para iniciar uma aula com tantos livros foi preciso entender o que estava 

presente nos mesmos e nos certificar de que os alunos já haviam estudado o conteúdo 

nas aulas do professor de História à frente da turma, para que assim, eles já tivessem 

noção sobre alguns temas que seriam trabalhados como: nazismo, holocausto, entre 

outros. 

A metodologia utilizada se deu da seguinte maneira: antes de adentrar 

especificamente nos livros, era preciso saber o que os educandos realmente entendiam 

sobre Segunda Guerra e se eles conheciam alguns dos livros que seriam apresentados.  

A posteriori, utilizamos a seguinte dinâmica: foi repassado um quadro geral do 

livro “A menina que roubava livros- Markus Zusak”, a sua história, quem eram os 

personagens e como estes estavam relacionados com os acontecimentos históricos. 

Após esta breve análise, apresentamos aos alunos um trailer do filme que foi baseado na 

obra literária, para que além das questões dialogadas, eles pudessem ver o que estava 

acontecendo e ter uma ideia mais clara de como se passava a trama. Para encerrar este 

primeiro livro, foi feito um diálogo que relacionasse o livro, o filme e os conteúdos 

históricos. 

                                                           
 

5
Escrito por Markus Zusak, A menina que roubava livros é uma emocionante história que se passa na 

Alemanha Nazista e tem como personagem principal a menina Lisel Meminger e como narradora a 
morte. Lisel foi adotada por uma família alemã, juntamente com o seu irmão, que não sobreviveu a 
viajem. Com o passar dos tempos, a menina começa uma bela amizade com seu pai adotivo, e o ajuda e 
esconder em sua nova casa, o filho de um amigo de seu pai.Esse jovem chamava-se Max e era judeu. 
Com o desenrolar da trama, o autor nos mostra vários aspectos de como se dava a relação entre judeus 
e nazistas na Alemanha. 
6
O menino do pijama listrado mostra uma história fictícia de amizade, entre um menino em um campo 

de concentração e um filho de um oficial nazista, de alto escalão. No decorrer da trama, John Boyne nos 
mostra de forma real, e de maneira a atrair os jovens, uma ideia de como se passava os horrores em um 
campo de concentração. Com um desfecho inesperado, o autor consegue prender os leitores por essa 
história. 
7
Anne Frank escreve em seu diário, um relato impressionante sobre como é ter a vida transformada de 

um momento para outro. Por ser uma judia, ela e sua família são perseguidos e se escondem em um 
anexo – espécie de apartamento escondido. Anne detalha em seu diário como se passavam os dias sem 
o contato com as pessoas do lado de fora, e sempre como medo de que algo pudesse acontecer. Ela 
escreve até o dia em que foram capturados, relatos de sua vida, e de como era viver e dividir o pouco 
que tinham com outras pessoas. O diário foi editado pelo seu pai para a publicação. 
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Com relação ao livro “O menino do pijama listrado – John Boyne”, a dinâmica 

fluiu basicamente da mesma maneira, sempre relacionando a literatura e as experiências 

dos personagens com o conteúdo histórico estudado. Porém, foi perceptível já no 

segundo livro, um maior interesse dos alunos, a partir do momento que eles começaram 

a entender como se daria a aula. Os alunos já perguntavam sobre os personagens 

enquanto estava sendo explicada a trama. 

Dentre os três livros apresentados, o que mais diferia era o “O diário de Anne 

Frank - Anne Frank”, pois se trata de um relato verídico de como era a vida de uma 

família judia, que tentava a todo custo se esconder e sobreviver das perseguições que os 

nazistas inferiam sobre eles. 

Para tanto, como se tratava de um relato, ao invés de mostrar cenas do filme, foi 

escolhido passar um documentário que mostrava imagens da pequena Anne com sua 

família. Assim os alunos teriam um contato com os escritos e após conheceriam quem 

tinha trazido aqueles pensamentos, como se passava a mudança de vida, de uma garota, 

relatada a partir do seu diário, algo que eles tem contato, e que se não já escreveram, ao 

menos conhecem alguém que já. 

Em um contexto geral, foi perceptível o interesse que os alunos demonstraram 

pelas histórias contadas nos livros. Isso ficou claro a partir dos comentários que os 

mesmos faziam na hora da apresentação, além de perguntas e curiosidades que eles 

aparentavam ter. 

Percebendo a interação dos alunos e como eles receberam essa proposta 

metodológica, foi possível constatar que nessa aula, a utilização de literatura foi 

significativa para os educandos, pois com a proximidade que  os livros levaram o 

momento histórico para os alunos eles apreenderam o contexto histórico em que os 

personagens estavam inseridos e ampliaram as experiências retratadas nos livros, para a 

forma com que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Sempre deixando claro para os 

alunos que os livros tratavam do contexto histórico, porém que aqueles personagens 

haviam sido criados por alguém (com exceção de Anne Frank). 

Quando trabalhamos em uma escola de nível fundamental, a escolha dos 

conteúdos e dos livros a serem trabalhados deve ser criteriosa. Para esta turma em 

específico com uma faixa etária de estudantes em geral entre 13 e 15 anos, levar 

histórias de crianças que tiveram suas vidas transformadas em um determinado 

momento histórico pode fazer com que eles compreendam melhor o que estava se 

passando. Eram crianças como eles e, portanto, uma história próxima. 
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Sobre a utilização de outro recurso didático-pedagógico na mesma aula, que foi 

os documentários, podemos constatar que é bastante positivo, e que 

O intercâmbio entre literatura e cinema é também bastante conhecido. 

Desde a origem da sétima arte são incontáveis os enredos romanescos 

transpostos para as telas. Além disso, por longo tempo a 

cinematografia seguiu de perto a narrativa literária: recursos tais como 

plano/contra-plano, plano-sequência, close-up e flashback são 

correlatos às  formas textuais de descrição da paisagem, do cenário e 

do contexto; de caracterização dos personagens; de composição do 

fluxo de consciência e recordação do passado. A esses recursos devem 

ser somadas as técnicas de suspense nos filmes, que derivaram do 

romance-flolhetim. Mas o inverso também não deve ser desprezado, 

pois a literatura tem-se embebido de cinema, seja na forma seja no 

conteúdo. (FERREIRA, 2009. p.78) 

Com a Literatura, temos a vantagem de que vários livros já foram transformados 

em filmes. Entretanto, se a utilização somente de livros literários já nos exige um estudo 

significativo sobre os mesmos, com a incorporação dos filmes não pode ser diferente. 

Com uma linguagem distinta, os filmes trazem uma proposta metodológica 

diferenciada, portanto, é essencial que o professor, ao escolher trabalhar com esses dois 

recursos, conheça de forma integra o que está sendo apresentado, quais são suas 

divergências, entre outros aspectos. 

Segue abaixo algumas imagens referentes a forma em que se consolidou a 

intervenção nesta turma. 
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Imagem 1 

Arquivo pessoal do autor 

 

 
Imagem 2 

Arquivo pessoal do autor 
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Nas imagens acima mostradas, podemos ver o momento em que se passou a aula 

que consolidou essa experiência didática. Aula realizada no dia 06 de Novembro de 

2013, na Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurguel. Nestes momentos registrados, 

mostra-se como se realizou a aula, a partir das explicações e da utilização de recursos 

midiáticos. 

Considerações Finais  

Em meio ao que foi apresentado no decorrer deste ensaio, é perceptível que a 

utilização da Literatura em aulas de História são de grande importância para os 

estudantes, pois é algo que dinamiza a aula, que pode aproximar os alunos da realidade 

em que o contexto histórico estava inserido, sem perder o foco do conteúdo a ser 

estudado. 

Contudo, é preciso uma análise criteriosa em torno do perfil da escola 

/estudantes e inclusive uma escolha bem fundamentada dos livros, pois cada turma 

reage de forma diferente à inserção de metodologias diferenciadas e o que deveria ser 

um momento de estudo regado a diversão, pode se tornar cansativo. 

Por fim, podemos perceber, que os literários, assim como os historiadores, parte 

de um tempo e de um espaço específicos, e que ao invés do que muitos teóricos da 

história acreditavam ser o correto, os literários enchem os seus escritos de subjetividade, 

de vivências, experiências, e sentidos diversos para o assunto, portanto, uma ótima 

oportunidade para se trabalhar História. 
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CIGANOS, IMAGENS E IDENTIDADES: AS REPRESENTAÇÕES DO 

SUJEITO CIGANO ÀS LUZES DO CINEMA 
 

LUCAS MEDEIROS DE ARAÚJO VALE
*
 

LOURIVAL ANDRADE JÚNIOR
** 

 

“Cigano”, palavra que ultrapassa todos os sentidos enunciados nos dicionários. 

Depois de pronunciada, bombardeia-nos e invade-nos com imagens, sons, gestos e 

cheiros. Desfilam no imaginário seres líricos e fantásticos, multicoloridos e detentores 

de um poder místico. São as Carmens e as Esmeraldas, os ladrões de cavalo, o 

trapaceiro, os músicos ou uma velha que te lê a sina na palma da mão e que pode te 

lançar uma praga caso não a pague bem. Em geral, são ditos como perigosos e neles 

nunca se deve confiar. 

 Produto de uma longa construção histórica a palavra “Cigano” chega-nos na 

contemporaneidade envolta á estereótipos, violências, generalizações e 

homogeneizações que forjam uma identidade que serve apenas ao gadje
1
. Na realidade, 

muito pouco ainda se sabe sobre aqueles que hoje, consensualmente, chamamos de 

“ciganos”. Os ignoramos ao passo que ignoramos as suas histórias, suas identidades, as 

diversidades, suas próprias denominações e concepções do seu mundo e do outro. 

As imagens que são associadas ao termo estabelecem-se, na maioria das vezes, 

antes mesmo de algum contato prévio. Os signos que perpassam a compreensão do 

“sujeito cigano” chegam-nos através de diversos meios, podendo ser esses, os discursos 

enraizados no senso-comum, a leitura de um livro específico, as manchetes estampadas 

nas páginas policiais dos jornais ou através de algum filme. Este último contribui de 

maneira singular na cristalização e na (de)formação da imagem cigana.    

                                                           
 

*
 UFRN/CERES – Graduando e bolsista de iniciação científica no projeto “Comunidades ciganas: o Seridó 

como território em movimento”. 
**

 UFRN/CERES – Doutor e orientador. 
1
Palavra romani utilizada por muitos ciganos, notadamente mais presente nos estudos referentes aos 

ciganos “provenientes” do leste europeu, para referir-se aos não-ciganos. Este termo não está presente 
em todas as redes de sociabilidades, e ganha grafias e sotaques diferentes segundo a localidade.  
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Apesar de serem amplamente mal vistos na sociedade que os cercam, a aura 

mística que emana daqueles que se compreende como sendo “ciganos” possibilitou a 

criação de algumas obras cinematográficas que exploraram este recurso ao máximo.  

Durante a nossa atuação no projeto de pesquisa “Comunidades Ciganas: o Seridó 

como território em movimento” nos propomos a conhecer “os ciganos” que compõe a 

mesorregião do Seridó potiguar brasileiro, estudar os inúmeros tipos de discursos que se 

referem a eles – processos crimes, notícias de jornais, memória e oralidade - e analisar 

os trabalhos já produzidos – historiografia, etnografia, literatura e obras 

cinematográficas.  

Este artigo surgiu após analisarmos alguns desses filmes e confrontá-los com 

todo o estudo previamente desenvolvido. Neste trabalho, temos a ambição de, a priori, 

observar qual a imagem do cigano que está sendo representada no cinema, 

problematizar essas mesmas imagens e entender as suas intencionalidades, concebendo 

o filme como um produto imagem-objeto, cujas significações não são apenas 

cinematográficas, como um documento subjetivo (de)formador de ideias e de 

identidades. Para tanto, utilizamo-nos de obras cinematográficas produzidas por 

diretores de “etnia cigana” e de diretores não-ciganos, afim de entender como os 

próprios ciganos se representam e como são representados pelo o outro nas telonas. 

Aqui, deteremo-nos a explanar apenas sobre oito destes filmes analisados, sendo 

eles: Le Gitan (1975) de José Giovanni, Time of the Gypsies (1988) de Emir Kusturica, 

D’Gajão mata para vingar (1972) do brasileiro José Mojica Marins, e Latcho Drom 

(1992), Je suis né d'une cigogne (1998), Exils (2004), Vengo (2000) e Liberté (2009) do 

diretor argelino de origem cigana Tony Gatlif.  

Baseado no livro de José Giovanni, um gadjé, e dirigido por ele próprio, Le 

Gitan narra a história de uma perseguição empreendida pela polícia, afim de capturar 

uma quadrilha de criminosos que percorrem a França roubando e saqueando bancos e é 

liderada por um cigano. Este cigano, interpretado por Alan Delon, é um ex-penitenciário 

que conseguiu fugir da cadeia e impossibilitado de retornar ao acampamento cigano, 

pois é procurado pela polícia, uniu os seus comparsas, não-ciganos, para dar 

continuidade aos crimes.  

O cigano, que é conhecido por todos como “o cigano solitário”, tem uma 

personalidade forte, porém está sempre angustiado e é visível o seu desejo de retornar a 

viver com o seu “clã”. O cigano solitário não se veste da mesma forma que outros 
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ciganos do seu acampamento de origem, na realidade, a primeira vista não conseguimos 

fazer nenhuma associação entre ele e seus familiares.  

.Os seus amigos e familiares o amam e demonstram afeto quando interrogados 

pelas autoridades, e apesar de ter abandonado o seu clã, continua ajudando-os dando-

lhes parte do dinheiro e jóias que são saqueados nos bancos. O protagonista é 

demasiamente esperto e astuto e utiliza dessa sabedoria para escapar das emboscadas. 

Porém, esta mesma esperteza que o possibilita sobreviver e permanecer livre, mesmo 

quando seus comparsas são detidos um a um, o sujeita a seguir seu rumo na solidão. 

Ao estudar esta obra cinematográfica, nossa atenção foi despertada, sobretudo, 

para a relação peculiar do protagonista cigano com a solidão. Solidão esta que nos causa 

estranhamento, tendo em vista que a ideia de estar sozinho parece alheio as concepções 

de identidade cigana. Segundo Adrade Júnior (2008), e outros vários estudiosos, a 

família é o núcleo central da vida cigana e isso é respirável nas vivencias e nos 

trabalhos de campo em todas as partes do globo.  

Ferrari (2010), em seus estudos junto às redes de sociabilidades Calons no 

estado de São Paulo, conta-nos: "Entre os Calon circulam diferentes ideias sobre 

os gadjes. Por oposição aos Calon, os gadjes são sujos, tolos, ingênuos, têm medo [das 

ciganas], não têm ‘vergonha’ e são ‘sozinhos’."(FERRARI, 2010, 198. Grifos da 

autora). Ela ainda continua:  

"A ideia de ‘sozinho’, sempre ligada ao gadje, contrasta com a noção 

de pessoa calon imersa numa rede de relacionalidade. Um calon não é 

nunca calon sozinho. Sua calonidade depende, como venho 

mostrando, de um “fazer-se calon”, que envolve por sua vez uma 

estética ‘diferenciante’, um modo particular de ser homem e de ser 

mulher, e um fluxo de afetos que tensiona as relações. Estar fora dessa 

rede de pessoas, coisas e afetos é estar fora da vida calon; é, no limite, 

ser gadje."(FERRARI, 2010, 200-201) 

É necessário estar no “mundo cigano” para fazer de fato parte dele. Ao ver seu 

“clã” se afastar de suas memórias e do seu cotidiano, o “cigano solitário” fica 

apreensivo, triste e melancólico, pois vê fugir de si contra a sua vontade o seu mundo de 

relacionalidade e de alteridade.  

Este tema, logo nos remeteu ao trabalho de Elisabete Ferreira Dias (1995), que 

situa a sua narrativa numa reflexão adjunta da observação de um grupo de ciganos em 

reclusão num presídio em Portugal. Em sua pesquisa, a autora, resumidamente, busca 
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observar se existe a preservação da ciganidade no cárcere, e como se dá a relação destes 

povos, essencialmente livres, com a reclusão. Segundo ela, os ciganos que foram 

observados em cárcere, mantêm os traços caracterizadores da sua especificidade 

cultural, no entanto caminham lentamente para um processo de “aculturação” (termo 

utilizado pela autora), principalmente entre os mais jovens. 

Ferreira Dias descreve jovens parecidos com o nosso “cigano solitário”, 

impossibilitados de manifestar a sua identidade e sua liberdade e recluso dentro de si 

próprio, imerso num mundo onde nunca será assimilado por completo, num mundo 

onde só resta um sentimento saudosista e uma tristeza irremediável.  

Além da solidão, a relação e associação do personagem central com o crime, o 

roubo em especial, é algo que chama a atenção de qualquer espectador. Afinal, como já 

disse Teixeira, “Entre os delitos dos quais são acusados, nenhum foi mais freqüente e 

significativo do que o roubo.”(TEIXEIRA, 2007, 119).  

O sujeito cigano durante praticamente toda a sua história no ocidente foi 

associado à figura do ladrão. Acusavam-lhe de sustentar-se através de ondas de furtos e 

pilhagens, que aconteciam no intervalo entre uma viagem e outra, o que justificara as 

suas andanças, o nomadismo. Basta realizar uma breve análise histórica, analisando 

processos criminais, jornais e até dicionários, para perceber esta infeliz associação do 

cigano com o ladrão.  

Já em Time of the gipsys de Emir Kusturica, é narrado a história de um jovem 

cigano neto de uma shuvihani 
2
 e portador de poderes mágicos nada convencionais, tal 

como levitar objetos e se comunicar com um peru. Neste ambiente surrealista, o jovem 

se apaixona por uma moça com quem não pode se casar, pois os pais da sua amada não 

a entregariam a um pobre cigano. Diante disso, sua história inicia-se, parte em uma  

longa jornada que envolve dinheiro, poder, paixão e traição. Inúmeras coisas que são 

atribuídas ao universo cigano são explorados por este filme. Entre eles, o casamento, a 

vingança, a morte, a mendicância e a magia.   

No que diz respeito ao matrimônio, pode estranhar ao espectador leigo o fato de 

que no filme o protagonista tão novo peça a mão de uma garota mais jovem ainda. 

Porém, o casamento, que ocorre geralmente muito cedo entre todos os ciganos é algo 

                                                           
 

2
A palavra romani para designar “bruxa” é shuvihani (cujo masculino é shuvihano)” (BUCKLAND, 2000, 

p.44). 
 



 

  1080 

 

extremamente natural dentro de muitas redes de sociabilidades ciganas. Em Time of the 

gipsys percebemos outras várias referências relacionadas ao matrimônio, tais como a 

possibilidade do rapto da noiva e o grande apreço pela virgindade. 

A dita magia cigana, que vemos se manifestar nesta película remete-nos a 

práticas milenares associadas aos ciganos como a quiromancia, o tarô, a produção de 

elixires curadores e as rezas, as mandigas, o mau olhado e dentre outros. Segundo 

Buckland (2000) os ciganos têm sido identificados com as bruxas e feiticeiros, pelo 

menos desde o século quinze, século em que sua presença passa a ser nota na Europa. 

Para se sustentarem vivos, eles se viram obrigados a fomentar a crença de que retinham 

certo tipo de conhecimento arcano e de que realmente eram adeptos das artes ocultas. 

Nesta obra cinematográfica, vemos a representação de uma velha shuvihani, que 

demonstra ter uma grande propriedade de conhecimentos a respeito das ervas 

medicinais e utiliza seus poderes mágicos para curar e também para praguejar. 

Os temas relacionados à vingança e a medicância é explorado de forma mais 

intensificada na obra de José Mojica Marins, D’Gajão mata para vingar. O filme é um 

dramalhão claramente inspirado nas obras de Faroeste. Conta a história de um cigano 

chamado D’Gajão (nome que curiosamente também é uma das maneiras de dizer “não- 

cigano”)  que pretende vingar a morte de todo o acampamento cigano, que ocorreu a 

mando de um poderoso Coronel enganado por um de seus comparsas. Toda essa trama 

se desenvolve em uma pequena cidade, onde estes ciganos permaneciam arranchados já 

há algum tempo. A comunidade era completamente hostil aos ciganos, os humilhavam e 

os insultavam publicamente enquanto estes prestavam os mais variados serviços à 

comunidade, como a fundição de metais e o concerto de panelas e tachos e a leitura de 

mãos. 

Eram sujeitos humildes e iam a feira pedir esmolas. A população os odiavam, 

não apenas por isso, mas sobretudo por serem ciganos. Pois os ciganos seriam 

desonestos, ladrões, sujos e sua “raça” deveria ser erradicada. Apesar de ser 

representado neste filme uma imagem extremamente  folclorizada e dramática dos 

ciganos, algo que nos causa espanto tendo em vista que houve um trabalho de campo e 

o envolvimento de ciganos na produção do filme, as denúncias feitas a respeito das 

atrocidades cometidas contra eles em terras brasileiras é sem dúvida a maior 

contribuição dada pelo diretor. 

Dezenas de pessoas, incluindo crianças idosos e mulheres, são friamente 

assassinadas e acusadas de um crime que não cometeram sem o direito de nenhuma 
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defesa, tudo as vistas da lei. Esta cena foi repetida dezenas de vezes aqui no Brasil nas 

chamadas “correrias ciganas”, estudada por Teixeira. “As perseguições policiais 

surgiam gratuitamente. Acuavam-se bandos ciganos sem que houvesse qualquer 

acusação de delito. A polícia ia ao encalço deles só por serem ciganos, ou seja, por 

serem sempre supostamente criminosos.“ (TEIXEIRA, 2007, 72.)  

Dramas, danças, tradições, graciosidade, crendices, denúncias, estigmas e muita 

musicalidade fundamentam os alicerces do universo cinematográfico cigano de Tony 

Gatlif. Diretor, produtor e roteirista de origem cigana e argelina, Gatlif brinda há anos o 

cinema francês com as suas películas, que trazem em seu âmago a criticidade e um 

autêntico espírito cigano. 

Em seus trabalhos, o diretor apresenta os povos que hoje consensualmente 

chamamos de ciganos, tentando despi-los dos inúmeros estereótipos e intervir de forma 

artística e política, visto que seus filmes tomam proporções nacionais, contra as 

injustiças praticadas aos povos errantes ao logo dos séculos e na contemporaneidade. 

Aparecendo em plano de fundo ou desenvolvendo um papel principal, os 

ciganos saíram das estradas para estampar as telas dos cinemas franceses. Em Latcho 

Drom, por exemplo, verdadeiros ciganos foram filmados e imortalizados pelas lentes de 

Gatlif. Latcho Drom (que em romani significa “bom caminho”) desperta no espectador 

as mais diversas sensibilidades. Sem diálogo e sem um elenco propriamente dito, o 

filme retrata as longas viagens dos diversos ciganos que estão espalhados pelo mundo. 

A trajetória dos ciganos (do Oriente à Europa) é revivida, passando pela Índia, Turquia, 

Romênia, Hungria, República Tcheca, Alemanha e França, até chegar na Espanha. 

Ilustra-se os diferentes grupos e um pouco do quase infinito multiverso cultural cigano 

através das músicas e das danças, que transmitem todas as emoções. A relação dos 

ciganos com arte é ainda mais perceptível no filme Vengo, que é permeado pela 

musicalidade cigana. 

Em Je suis né d'une cigogne e em Exils  a visão do gadje é o que prevalece. 

Tony Gatlif mostra num plano secundário e, propositalmente, de forma cômica a 

imagem construída pelos protagonistas sob aqueles que acidentalmente esbarraram em 

seu caminho. Ora são vistos como perigosos, labridiosos e espertos, ora são 

apresentados como gentis, alegres e prestativos. As imagens tão dicotômicas explanadas 

no cinema corresponde a uma realidade fruto dos longos processos históricos de 

exclusão, perseguição e tolerância que se estende desde o século XV.    
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Em sua obra mais recente, Liberté, estes processos de exclusões e perseguições 

ficam ainda mais visíveis.  A história é vivida na França sob influencia nazista, durante 

o período da segunda grande guerra, e protagonizada por uma família cigana nômade 

que se vê proibida de viajar e de manifestar a sua ciganidade, correndo o risco de serem 

presos nos campos de concentração. A liberdade, tema principal do filme, se metaforiza 

no espírito e no ser cigano, que luta e resiste ao homem europeu fascista, 

preconceituoso e esquizofrênico, incapaz de ver no outro a beleza da diversidade. O 

filme faz menção ao Porrajimos, o massacre nazista que dizimou mais de duzentos mil 

ciganos, e desenha traços fiéis dos costumes, hábitos, meios de sobrevivência, 

vestimentas e moradias dos nômades deste dado período e espaço. 

Gatlif provoca-nos a olhar para o passado, para a história dos ciganos, para a 

história dos massacres e perseguições, para os nossos erros e para o presente. Sua 

intenção é evitar que o abominável retorne a acontecer, que após olharmos os ciganos 

do cinema, possamos olhar de outra forma os ciganos das estradas. 

Santos (2012), atenta-nos para o que ele denuncia como dupla face do cinema:    

O cinema e o teatro são formas de arte que por si só possuem um 

potencial educativo de dupla face, ou seja, á medida que podem 

educar as consciências para uma atitude crítica diante do mundo e o 

aguçamento da percepção estética no sentido da humanização do 

humano, também podem conduzir o ser social para uma atitude 

alienada em relação a este mundo, contribuindo, destarte, para sua 

desumanização – levando ao estranhamento de si e de outrem. 

(SANTOS, 2012, 13) 

Sua colocação é bastante pertinente dentro desta discussão, e de qualquer outra 

que se refira ao cinema e as suas possibilidades. O cinema, como já ressaltado, está 

longe de ser mero entretenimento na contemporaneidade. Estes, resultam de um longo 

processo que envolve a seleção de imagens, a edição dos discursos e da trilha sonora, a 

escolha detalhada de um elenco, e entre muitos outros cuidados realizados afim de 

sensibilizar de alguma forma o seu público alvo e fazer atingir os seus objetivos. 

Criminosos, feiticeiros, justiceiros, perseguidos ou marginalizados, são algumas 

das formas em que os ciganos aparecem no cinema. Estas representações dizem respeito 

as concepções particulares de seus (re)produtores. O cigano do cinema é o cigano 

imaginado, é a personificação de uma ideia permeada de intencionalidades e 

subjetividades, que remetem desde um ode a cultura cigana, denuncias de abusos, à 
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necessidade da consolidação de um outro retórico, primitivizado, folclorizado, 

diferenciado e diferenciante.    

O exercício de análise destes filmes serviu, para reafirmarmos a imensa 

pluralidade do multiverso cultural cigano, constatado através dos diversos tipos de 

representações, possibilitando-nos reforçar o nosso discurso de que a idealização de um 

único povo imutável e homogêneo, congelado no tempo, deve ser descartada ao se 

referir a estes “grupos”.  
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ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ 

DO DESERTO, CRATO- CE 
 

Autor (a) Antônia Lucivânia da Silva
1
 

                                                                         Coautor (a): Marilyn Ferreira 

Machado
2
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo principal compreender a religiosidade popular 

na Comunidade Caldeirão da Santa Cruz do Deserto localizado na Cidade sul cearense 

de Crato-CE, no período de 1926 a 1936, buscando destacar os sentidos sociais, 

simbólicos e o espaço para os sujeitos históricos do período. Para melhor analisarmos 

esse fato histórico nos embasamos na História Cultural dialogando com as fontes 

primárias e secundárias.        

O termo nova história cultural foi difundido a partir dos anos 1980. Na 

historiografia derivada da obra de Roger Chartier, este um tanto ligado à tradição dos 

Annales, embora crítico a uma história social totalizante em favor das representações. 

Por este motivo pretendemos trazer as diferentes representações que envolvem a 

comunidade do Caldeirão tanto a visão dos seus moradores quantos a visão dos que 

estavam fora. 

Ressaltaremos a forte presença da religiosidade como um dos elementos 

motivadores da fundação e manutenção da Comunidade Caldeirão, a qual vive uma 

experiência anterior no período de 1894 a 1926 no Sítio Baixa D’anta, município de 

Crato, dando continuidade ao trabalho de vida religiosa e socialista na segunda tentativa 

de organização de forma coletiva, a partir de 1926 quando guiado pelo Padre Cícero, o 

beato José Lourenço se reorganiza com seus seguidores no Sítio Caldeirão, propriedade 

do Padre Cícero. 

 A partir do que foi apontado sobre o estudo do espaço no tempo delimitado, 

pudemos perceber que foram levantados diversos aspectos sobre a comunidade como: 
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político, social, econômico, entre outros. No entanto queremos enfatizar a sua 

perspectiva religiosa, em especial por ser considerada uma espécie de catolicismo 

popular e destacaremos ainda a formação do espaço enquanto sagrado para os 

moradores da comunidade e como profano para o clero, a elite latifundiária e o Estado.  

Atraído pela religiosidade que se manifestava em torno da figura do padre 

Cícero chega a Juazeiro do Norte por voltado ano de 1890 o paraibano José Lourenço 

da Silva, tornando-se seguidor do padim, como o sacerdote ficou conhecido 

popularmente por seus seguidores. Movido pela sua crença fundou e reorganizou várias 

comunidades que viriam a abrigar aqueles que buscavam apoio e uma vida mais digna.  

Entre suas comunidades a de maior destaque foi a do Caldeirão, os habitantes 

eram guiados por uma espécie de comunismo primitivo, onde tudo era de todos e nada 

era de ninguém, os camponeses viviam de forma harmoniosa seguindo o tripé: fé, 

oração e trabalho.  

Sofrendo diversas ações de perseguição desde a sua primeira fase formativa no 

sítio Baixa D’anta, quando a comunidade foi acusada de praticar fanatismo e que 

segundo o discurso da intelectualidade cratense, eram adoradores de um boi de nome 

Mansinho, resultando na prisão do beato durante 17 dias em Juazeiro do Norte-CE, 

sacrifício do boi e finalmente na destruição da comunidade no ano de 1936 devido a 

toda a suposta ameaça em que se constituía a comunidade ao modelo de civilização 

pretendida pelas autoridades locais e estaduais. 

O SAGRADO NO CALDEIRÃO 

A comunidade Caldeirão, liderada pelo beato José Lourenço no período de 1926 

a 1936 teve como elemento fundador e mantenedor, a religiosidade. Os integrantes eram 

em geral pessoas de origens humildes, exploradas pelos latifundiários e vítimas do 

mandonismo coronelístico.  

No entanto, há que se considerar que contou com a presença de integrantes que 

tinham algumas posses as quais lhes possibilitava uma vida confortável fora do 

Caldeirão. Mesmo assim resolviam se desfazer de seus bens materiais, atraídos pelas 

pregações do beato Severino Tavares, beato aliado de José Lourenço, e ir em busca da 

salvação que segundo a crença, seria obtida por meio de uma vida de trabalho, 

disciplina e oração. É o caso de Pedro José de Oliveira, homem que tinha terra, 

plantações e gado no Rio Grande do Norte, mas ficou impressionado com as pregações 

de Severino, falando sobre as maravilhas do Caldeirão, a necessidade da salvação da 
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alma e o discurso escatológico de que o mundo não passaria de 1940. Vendeu o gado, 

deixou sua terra e foi com a família se religar com Deus na busca de uma possível 

salvação. 

A origem das comunidades lideradas pelo beato, todas elas se pautam na 

religião, desde a primeira experiência no sítio Baixa D’anta à última em Pernambuco, 

mais precisamente no sítio União situada na cidade de Exu. Tudo tem início quando 

Lourenço, ainda jovem se desloca da Paraíba para Juazeiro à procura de sua família que 

havia se retirado ao Ceará em busca de acolhimento espiritual representado pelo padre 

Cícero que ganhara fama de santo devido ao “milagre” da hóstia que sangrara na boca 

da beata Maria de Araújo no ano de 1889.  

O contato de Lourenço, que não era beato ainda, com o padre Cícero e com os 

penitentes, os quais faziam ritual de autoflagelação em busca da remissão dos pecados, 

acaba levando-o ao engajamento no universo religioso, conquista a confiança do padre 

Cícero, o qual determina que Lourenço arrende o sítio Baixa D’anta, em Crato, e siga 

com sua família e outros devotos do padre Cícero, com a missão de levar uma vida de 

trabalho, disciplina e oração. Percebe-se, portanto, que a preocupação não era só em 

garantir a salvação física por meio da alimentação, mas sim, alimentar e salvar a alma, 

viver sempre interligado ao universo sagrado. 

Boa parte dos componentes passou a integrar o grupo, encaminhados pelo padre 

Cícero que os enviava para seguir uma vida correta segundo os preceitos religiosos. A 

função do beato, seguidor fiel do padre Cícero, era guiar o povo com o intuito maior de 

viver em aliança com Deus. A prioridade era o sagrado, já que quem não estivesse 

disposto a seguir as regras estabelecidas fazia-se necessário o desligamento com a 

comunidade. Segundo Antônio Inácio, remanescente, ninguém era obrigado a ficar, 

mas quem ficasse tinha que obedecer. Afirma que: todos rezavam muito e que gostavam 

de rezar, seguir o beato em procissão com a Santa Cruz, cantando os benditos.   

A Santa Cruz funcionava como símbolo de ligação do homem religioso com o 

Deus criador. O beato e o padre Cícero eram vistos como homem santo, no caso do 

padre Cícero, ou quase santo no caso do beato, apesar de que há quem acreditasse na 

santidade do beato, embora mantivesse essa crença em segredo, temendo retaliações.  

Para eu ele é santo. E confio nele e na divina santa cruz, que eu tô do 

lado dele. Ah, se eu fosse ao menos a sombra do rastro dele. Eu não 

sei porque, com vida mais nós, ninguém ia dizer que ele era santo, 

mode não surgir mais prissiga [perseguição]. Porque ele foi um 
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homem muito perseguido. (J.M.C./m/reman./1998 IN 

CORDEIRO:154:2004) 

A primeira comunidade, vivenciada no Baixa D’anta, de 1894 ou 1895 a 1926, 

tem como ponto de partida a fé no padre Cícero, visto não como Deus, mas como um 

ser capaz de atrair as manifestações do sagrado. É ele quem sugere a formação desse 

primeiro núcleo. Com a venda do Baixa D’anta em 1926 pelo proprietário, coronel João 

de Brito, sem indenizar o beato e seus seguidores, foi também o padre Cícero, homem 

santo, portanto, sagrado para seus crentes, quem norteou essa gente sem terra a se 

reorganizar formando o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto.  

Ôxente, a santa cruz é a nossa defensora. Que nosso Senhor quando 

morreu na cruz, foi para nos salvar. Olhe, a cruz é mais alta que Jesus. 

Olhe aqui a prova. Nós sem a cruz, não somos nada. O segredo dela é 

nós acreditar nele (Cristo) e nela. O que eu acho mais importante é 

isso. Irmãos da santa cruz. Era a irmandade da santa cruz. E quando a 

gente acompanhava ela, era tudo irmão da santa cruz e herdeiros da 

glória (J.M.C/f/reman./1998 IN CORDEIRO, 126 -127:2004) 

A Santa Cruz surge nos discursos de remanescentes como uma hierofania.
3
 Não 

só a cruz como o beato ou o padre Cícero figuram como pontos de partida para manter 

vivo o vínculo com Deus. O objetivo de morar no Caldeirão perpassa a necessidade 

profana de manter o corpo vivo.  Há algo maior que é não se desligar de Deus sendo que 

para manter essa ligação era indispensável um comportamento sagrado. Seguir uma 

conduta moral, rezar todos os dias com muita fé e ter o trabalho não como castigo, mas 

como uma penitência. 

Durante todo o período em que se manteve a comunidade Baixa D’anta, 

Caldeirão e sítio União sempre foi marcante a presença da religiosidade popular. Eram 

todos católicos e como tal buscavam seguir os ensinamentos da Igreja a qual nem 

sempre conseguia satisfazer aos anseios materiais e espirituais do povo. Insatisfeitos, se 

sentiram acolhidos pelo catolicismo popular do padre Cícero e do beato, o que era 

combatido pelo catolicismo oficial. Vivia-se um intenso processo de romanização 

buscando pôr um fim nessas manifestações religiosas.  

                                                           
 

3
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Fontes, 1992. 
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José Lourenço havia sido membro da ordem dos penitentes, alvo da 

romanização, e costumava fazer sacrifícios carregando um grande madeiro enfeitado, a 

Santa Cruz, nos ombros. Às vezes saía só, pelo mato levando a cruz. Outras vezes saía 

com ela em procissão seguido pelos moradores cantando todos em ordem, diversos 

benditos. Aí ele pegava aquela santa cruz, botava nas costas aí ia fazer exercício. O 

pessoal tudo na fila. As mulheres tudo numa fila e os homens noutra 

(AI./m/reman./jan.2000 IN: CORDEIRO:84:2004) 

Havia um respeito pela cruz, sempre associada a Jesus, sofrimento e salvação. 

Faziam suas novenas, rezavam ladainhas e curavam as doenças por meio de orações e 

garrafadas produzidas pelo mestre Bernardino a partir da medicina popular. Eram todas 

essas práticas vistas pela intelectualidade como um atraso ao processo civilizatório do 

Cariri e pela igreja como um fanatismo, e profanação do sagrado.  

A VISÃO A PARTIR DO PROFANO 

Vale ressaltar os dois lados da mesma moeda, o Caldeirão da Santa Cruz do 

Deserto era visto por seus moradores e seguidores do Pe. Cícero como um  lugar 

abençoado de muita fartura, comunitário e onde todos eram bem vindos. Por outro lado, 

para a elite local era considerado um reduto de fanáticos, pois estavam perdendo mão de 

obra para o beato e a Diocese local estava vendo os seus fiéis atraídos para o 

catolicismo popular.    

O clero representado por Mons. Assis Feitosa e Joviniano Barreto 

alertava as autoridades pelo quisto (sic) que se formava. Falou-se em 

comunismo pratico: as relações de produção e consumo tendiam para 

o comunismo. Tudo era da comunidade. (NAÇÂO CARIRI) 

Em sua obra Cangaceiros e fanáticos Rui Facó destaca que: 

Além disso, o pesadelo de Canudos persistia na mente das zelosas 

autoridades, mesmo depois de 1930, quando o latifúndio teve 

parcialmente cercado o seu poder político. Os latifundiários 

submetiam-se a uma aliança, desigual para eles, mas com a condição 

de que a burguesia os ajudasse na defesa de seus domínios. 

(FACÓ:2009:219) 

José Lourenço como um seguidor fiel do padre Cícero, o qual já trilhava a 

palavra de Deus na expectativa do Catolicismo Popular em Juazeiro do Norte, guiava 
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seus discípulos, realizava novenas, ladainhas e cortejos religiosos. Porém a sua 

formação difere da de seu mestre que era romanizada.
4
 Juazeiro passava a ser 

considerada como a Meca sertaneja e a miséria da região Nordeste seria um castigo 

divino para alcançar o perdão dos céus, sendo necessário pagar as penitências. 

Ultimamente a memória do Padre Cícero ergue a suprema ameaça de 

outro Canudos. Um “beato” de nome José Lourenço, negro 

sexagenário, atlético, libidinoso e cheio de imaginação, fundou a 

“Ordem dos penitentes”. Centenas e centenas de homens, mulheres e 

crianças vivem em pleno regime comunista, vestindo luto perpétuo 

pelo Padre Cícero e cercando José Lourenço das prerrogativas de 

santidade. O negro vive como um legítimo Padichá, com harém, 

domínio absoluto e exploração sistemática da população analfabeta 

que tudo abandona para fixar-se derredor das barracas onde o negro 

instala o santuário de sua lascívia. (CASCUDO:153:2005). 

Uma das estratégias muito utilizadas pelos rivais do Caldeirão foi a 

disseminação de discursos de caráter depreciador do modo de vida dos integrantes do 

Caldeirão e de seu líder principal. Atacavam a moral do beato, acusando-o de ser um 

deflorador de jovens meninas. Porém, na memória dos remanescentes, essa versão não 

passa de calúnias feitas a partir da inveja dos poderosos. 

Entre as comunidades lideradas por José Lourenço a mais duradoura foi a do 

Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, essa com a permanência de dez anos. Detemo-nos 

a analisá-la na perspectiva religiosa. O espaço assim como o tempo podem ser 

considerados como sagrado ou profano. 

O espaço assim como o tempo não é homogêneo e nem ininterrupto. Há, por um 

lado, as intermitências de Tempo sagrado, o tempo das festas (na sua grande maioria) 

Existe também o Tempo profano, a permanência temporal na qual se registram os atos 

privados de significado religioso. Essas duas categorias de tempo tem uma solução de 

continuação, mas por meio dos ritos o homem religioso pode “calhar”, sem ameaça, da 

permanência temporal para o Tempo sagrado. (ELIADE: 38, 2009)  

Em sua obra Um Beato líder: memorias narrativas de um caldeirão (2004), 

Domingos Sávio traz o confronto de falas de remanescentes (visão de dentro) e 

                                                           
 

4
 Em 1870, Cícero Romão Batista recebeu sua ordenação sacerdotal. Solenidade ocorreu no Seminário 

da Prainha, em Fortaleza- CE. BARBOSA, Geraldo Menezes. História do Padre Cícero ao alcance de 
todos.1992,p. 05. 
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contemporâneos (visão de fora) ao movimento do Caldeirão. Buscando interpretar 

diferentes narrações realizadas por pessoas que vivenciaram ou testemunharam fatos em 

torno deste personagem. As categorias mito e líder não aparecem nesse trabalho como 

excludentes. O autor destaca ainda que: não é a verdade das narrativas que está posta 

em discussão, mas a constituição de valores, símbolos e mitos. 

Na obra é perceptível a combinação entre sagrado e profano os dois parecem se 

mesclar entre a oração e o trabalho. Percebemos a pacto da estatura religiosa e dos 

anseios de liberdade identificados nos movimentos classificados, na literatura, como 

"rebeliões primitivas", "fanatismo" ou "messianismo". De acordo com Eliade (2009: 

101) a religião era/é vista como uma solução para a crise, mas, paralelamente, 

possibilita a vivência “aberta” a valores que já não são eventuais nem reservados, 

consentindo ao ser superar as condições pessoais e, consequentemente, alcançar o 

mundo do espírito. 

As manifestações religiosas ocorridas nas comunidades lideradas por José 

Lourenço em Crato foram demonizadas como sendo uma grave ameaça. A imprensa se 

tornou o principal veículo de profanação do Caldeirão. No ano de 1922 é divulgado o 

fanatismo e adoração a um boi chamado Mansinho no Sítio Baixa D’anta. Segundo 

divulgação, ingeriam fezes e urina do boi santo para obter curas. Tal fato irritou uma 

das principais autoridades de Juazeiro do Norte, o deputado Floro Bartolomeu, que era 

atacado pelos seus inimigos políticos, acusado de representar uma terra de loucos, 

fanáticos e cangaceiros. Floro, mesmo sendo aliado do padre Cícero, manda prender o 

beato por 17 dias e sacrificar o Boi Mansinho.  

Não há um consenso quanto ao fato, no entanto vale considerar que os sertanejos 

tinham uma medicina popular bastante diversificada fazendo realmente uso de muitos 

medicamentos que hoje provocam estranhamento. A problemática em questão ganhou 

repercussão não pelo ato de alguém ingerir fezes ou urina ou até mesmo por considerar 

um boi santo. O contexto no qual o fato esteve inserido é que possibilitou tamanha 

significação. Já existia um ressentimento da Igreja pelo beato atrair a confiança de 

homens e mulheres que deveriam segundo a Igreja está sob as ordens da religião oficial 

e por ser seguidor fiel do padre Cícero, de quem a Igreja Católica romanizada não 

gostava. Era ainda visto como uma ameaça aos latifundiários por estar deslocando a 

força de trabalho para viver em regime de coletivismo no Caldeirão. Para esses setores 

ofendidos, era preciso desestabilizá-los e por isso a partir daí, qualquer oportunidade de 
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profanação, difamação seria válido para convencer o público da necessidade de 

combater a comunidade “desregrada e profana”. 

A figura do beato era cercada de mistérios, alguns diziam que ele tinha varias 

parceiras, um exemplo é escritor Jorge Amado que em uma de suas obras diz: Ah! Esse 

beato José Lourenço, criado sua seita, embuxando [sic] mulheres às dezenas, 

despejando filhos e fieis pelo sertão.
5
 

Os entrevistados o senhor Raimundo Batista de Lima, reside atualmente com sua 

família no Caldeirão e seu Antônio Inácio da Silva, remanescente da comunidade. 

Afirmam que não é verdadeira a história que diz que o beato ficava no sótão de sua casa 

espionando as meninas desfilarem sem calcinha. 

Vocês desculpe eu dizer, mais vocês ainda vão ouvir falar, que nessa 

casa do beato alí, tinha um sótão, que eles disseram que o beato butava 

essa muierada nova, vocês já ouviram falar? Que o biato butava essa 

muierada nova no sótão, e ele ficava debaixo. Passo largo e demorado. 

Ar muié só cum a roupona. Quer dizer que isso é tudo mentira. 

(R.B.L./set.2012) 

O povo inventava algumas mentiras sobre o Caldeirão. A conversa 

sobre o sótão onde o beato mandava as mulheres subirem era mentira. 

La não tinha esse tipo de comportamento. Lá tinha era um armazém 

muito apertado de tão cheio de alimentos que mal dava para andar. 

(A.I.S./Jun.2011) 

Na década de trinta, o beato por seguir preceitos comunitários e igualitários, foi 

incriminado de participar da Intentona Comunista. Perseguido escondeu-se por algum 

tempo na Serra do Araripe para não ser novamente preso.  

A elite cearense via a figura do beato como um perigoso líder capaz de articular 

levantes contra a ordem pública. O principal problema apontado era a organização da 

comunidade que as oligarquias classificavam como comunista. 

Após a morte do patriarca de Juazeiro do Norte, padre Cícero, as romarias se 

intensificaram, agora com o objetivo de visitar o túmulo do padre Cícero. Os romeiros 

seguiam para o Caldeirão em busca de conselhos. Muitos chegaram a fixar residência no 
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CORDEIRO, Domingos Sávio. Um beato líder: memórias narrativas do Caldeirão. Imprensa universitária, 

UFC, Fortaleza, 2004. 
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Caldeirão. As autoridades políticas e eclesiásticas desejavam dar um fim ao Caldeirão. 

No testamento o padre Cícero deixou a propriedade Caldeirão para a ordem Salesiana 

(Testamento do Padre Cícero, 1923; Fontenele, 1959).  

As autoridades temiam o surgimento de um novo Canudos que abalaria a ordem 

estabelecida. Apesar das reuniões entre a elite e o clero, faltava o pretexto para pôr fim à 

comunidade. E este surgiu quando chegou ao sítio uma caixa de madeira com imagens 

de santos importados da Alemanha. Segundo o capitão José Bezerra, na caixa havia 

armas e munições. O beato e seus seguidores organizavam-se para atacar a cidade do 

Crato.
6
 Também rebatidos pela mídia da época. Pretendia-se combater a Comunidade 

por consequência da ruptura que a experiência de Canudos havia provocado.  

De acordo com o Jornal Nação Cariri o catolicismo popular ou fanatismo como 

era mais conhecido na época era considerado uma epidemia, um atraso social. É uma 

doença incurável dos caboclos.
7
 Essa concepção vai de encontro com as teorias que 

defendiam o branqueamento da sociedade brasileira, também conhecida como política 

nacional de branqueamento, esse racismo cientifico continuou em alta até a década de 

trinta do século passado. A intenção era eliminar os negros e mestiços do nosso país 

deixando esse às margens da sociedade para que estes desaparecessem da mesma. 

O beato e Severino andam explorando no vale do Cariri a lembrança do padre 

Cícero. De forma esperta eles buscavam fanatizar os coitados alucinados pela seca. Os 

fiéis são atraídos pela memória do padrinho e obrigados a trabalhar. São classificados 

como fanáticos, que cuidam da terra e planta. Os beatos estão desmoralizados por essa 

profissão. (O POVO: 1936:02 IN CORDEIRO: 2004) 

O discurso dominante disseminado seja pela elite “sagrada”, igreja, ou pela elite 

“profana”, políticos e latifundiários, todos aqueles que não representam a Igreja, 

implantou na sociedade o perigo do Caldeirão, habitado por pessoas inescrupulosas, 

aliadas do comunismo soviético, fanáticos nas suas expressões religiosas e 

desregramento sexual, vivendo o beato em concubinato com as moças do Caldeirão. 

                                                           
 

6
Como motivo para destruir a comunidade alegou-se que o beato pretendia se revoltar contra o 

governo. Que ele era integrante da Intentona Comunista, que havia passado no Rio Grande do Norte e 
como na comunidade existiam pessoas oriundas desse estado. Além disso, alimentavam a possiblidade 
de haver a posse de armas.  
7
A imprensa contemporânea era o maior veículo de comunicação. E representava um aparelho 

ideológico reprodutor de das questões de dominação e subordinação.  
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Convencida do perigo, logo o Estado teria o apoio moral para acabar com a vida 

comunitária.  

Membro da polícia, o capitão José Bezerra, antes do desfecho final, foi visitar a 

comunidade, conhecer de perto toda a estrutura, disfarçado de negociante. Apesar de 

verificado o caráter pacifista do povo, esta versão foi omitida. Pessoas influentes 

queriam a destruição, a qual se concretizou em 11 de julho de 1936. Foi dada ordem de 

dispersão, bens foram saqueados e casas queimadas.  

Enquanto muitos moradores foram para seu Estado de Origem, outros se 

recusaram a abandonar seu local sagrado, onde tinha tanta abundância de alimentos e de 

conforto espiritual, decidindo se refugiar na Mata dos Cavalos em busca do beato e da 

reorganização da comunidade. 

[...] Eles vieram soltando bomba aí, tiroteio mais grande do mundo aí, 

e todo mundo assombrado. Morreu muita gente nessas cabeceiras de 

serra aí. Eles acamparam inriba da serra num lugar chamado Baixa do 

Maracujá. Hoje conhecido pela Baixa dos Cavalos. (R.B.L/set.2012) 

Há uma polêmica quanto a um episódio marcante na história do beato e seus 

seguidores. Durante a estada deles na serra, houve um confronto liderado pelo beato 

Severino Tavares contra o Capitão José Bezerra acompanhado de soldados. A retaliação 

veio em 1937, com avião que segundo remanescentes efetuou ataque aéreo matando 

centenas de pessoas.  

Embora se tente negar o ataque aéreo, o delegado do DOPS, José Góes de 

Campos Barros escreveu no seu relatório que foram assassinados 400 camponeses. José 

de Macedo, que vinha pilotando o avião, diz ter feito voos rasantes, de reconhecimento 

Quanto à expulsão em 1936, o Capitão Cordeiro Neto, afirma ter feito o que tinha que 

ser feito, zelando pela ordem pública.  

A pesquisadora Vera Lúcia Maia afirma ser o bombardeio um grande mito. Não 

aconteceu. O que entra em confronto com a memória de remanescentes e outros 

contemporâneos e mesmo a referida pesquisadora argumenta que José Macedo não 

poderia ter bombardeado o povo disperso na mata, uma vez que o irmão dele, Júlio 

Macedo era muito amigo do beato. Porém tal argumento não se sustenta como sendo 

suficiente para garantir que o ataque aéreo não tenha sido realizado. Ao negar tal fato, 
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Maia acaba afirmando que não foi feito ataque aéreo, mas apenas voos rasantes durante 

os quais José de Macedo fez disparos de metralhadora e jogou granadas de mão.
8
 

CALDEIRÃO: O QUE VI E O QUE VEJO 

A relação entre passado, presente e memória, possibilitaram novos caminhos 

para a pesquisa histórica do século passado. Oferecendo uma nova percepção do 

passado. O interesse dos historiadores pela memória foi em grande medida difundido 

pela historiografia francesa, pela história das mentalidades, hoje conhecida como 

história cultural. 

O sociólogo Maurice Halbwachs trás um grande apoio teórico. O autor fala 

sobre a memória individual existe a partir da memória coletiva, todas as lembranças são 

constituídas no interior de um povo. A memória grupal influi na constituição da 

memória individual, estabelecida por códigos e lembranças desse grupo. O lugar 

ocupado pelo sujeito no interior do grupo e dos laços mantidas com outros meios. 

(HALBWACHS:2004). 

Antônio Inácio da Silva, remanescente da comunidade diz: O povo falava mal do 

Caldeirão, mas era conversa. Só quem sabe é quem viveu lá. Os dois entrevistados 

relatam sobre a fartura, a forma de trabalho e a oração. Em suas falas esses pontos 

ganham grande destaque.  

Seu Raimundo atual morador do sítio, ainda não residia lá na época do massacre. 

Mas, vivia em uma comunidade vizinha e seus pais conheceram o beato e a 

comunidade. Ele reside no caldeirão há dezessete anos e cuida do terreno e do museu 

que foi fundado pela secretária de cultura do município. Ele relata que é frequente a 

visita de turistas no local, diz que recebe pessoas de vários estados, principalmente no 

período da romaria.  

Sou fi da finada Laurentina Maria da Conceição e do finado Antônio 

Izaquiel Batista de Lima. Que eles num conviveram aqui dentro do 

Caldeirão mais o biato  Zé Lorenço, mais nasceu e se criou vizinho ao 

Calderão, tá entendenu? Aqui eles conhecia pedra por pedra. Eu tinha 

duis prima que era casada cum dois sinhô que convivia aqui mais o 

biato Zé Lorenço. Alí na frente da casa do biato Zé Lorenço  tem uma 
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Extraído do documentário: Documentário- Jose Lourenço, TV Assembleia Ceará.  Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=98WFhlxMjAg  Consultado em: 20/10/2013. 



 

  1096 

 

cruzinha - num sei se vocês viram-, que era do finado Alípio. Que o 

finado Alípio morou mais o beato aqui. (R.B.L/set.2012) 

Sobre os resquícios da comunidade ainda resta no local o piso da casa do beato. 

Seu Raimundo mostra a casa do beato Zé Lourenço, o engenho de fazer rapadura... 

Indignado questiona sobre o restante das casas que existiam. Aqui que era uma casa de 

oração eles não quiseram mexer aqui, tá entendendo? Ele relata que a casa do beato 

deveria ser reformada ao invés de construírem o museu, e o local de visitação seria a 

casa onde o beato residia. [...] Era pra eles ter reformado a casa do biato e o ingenho 

de fazer rapadura, a casa do biato ia servir de museu né? (R.B.L/ set.2012) 

O senhor Antônio Inácio da Silva atualmente reside no Sítio Minguiriba. O 

entrevistado não recorda exatamente em que época viveu no Caldeirão. Afirma que 

nesse período o Padre Cícero já havia falecido. Antônio Inácio diz que chegou ao 

caldeirão da seguinte forma: Na época do Padre Cícero, o pai de Antônio Inácio, que na 

época morava em Campina Grande, tinha um irmão louco e em decorrência dessa 

situação, veio ao Juazeiro com o irmão para buscar sua cura. O Padre Cícero colocou a 

mão na cabeça dele e assim ficou curado. Voltaram para Campina Grande e depois, 

viram que no Caldeirão era bom, resolvendo vim morar nessa comunidade.  

De acordo com Domingos Sávio (2004), o Caldeirão foi destaque na mídia no 

final da década de trinta e início da década de 40, mostrando uma imagem deturpada do 

messianismo e de seus seguidores. Já na década de 60 a memória sobre a comunidade 

ganha uma nova aparência o beato que antes era visto como um amalucado, agora é 

considerado como um idealizador do movimento socialista bem sucedido.  

A partir da década de 80 o Caldeirão e os seus habitantes passam a ser 

lembrados de outra maneira. Não mais como fanáticos, mas como heróis na luta por 

igualdade, por espaço, um lugar para trabalhar e morar. O Caldeirão passou ter um outo 

aspecto visto agora como um espaço sagrado.  

No seu chão foi realizada a primeira missa em prol da reforma agrária, a 

experiência efetivada na comunidade hoje é um exemplo de uma comunidade igualitária 

bem sucedida. Atualmente o Caldeirão recebe uma grande quantidade de visitantes, 

principalmente no período de romaria que ocorre anualmente no mês de setembro. 

Porém, mistérios ainda permanecem na memória do local, é alimentada a possibilidade 

da existência de uma vala coletiva onde teriam sido enterradas cerca de mil pessoas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir do estudo das fontes primárias e secundárias, este artigo pretende narrar 

a história do Caldeirão a partir de suas relações com o sagrado e com o profano. 

Considerado como profano pelas entidades de fora como a elite cearense, a mídia 

sensacionalista e os representantes da igreja. 

No nosso estudo buscamos analisar essa comunidade a parti da religiosidade, 

percebemos então que essa vertente era pouco estudada. Outros pontos eram mais 

destacados na bibliografia consultada como a economia e a politica. 

A religiosidade é um tema recente na historiografia brasileira são abordados 

aspectos que tangem os fatores: politico, social e econômico. Entretanto a vertente 

religiosa é muitas vezes deixada de lado por ser considerada menos importante que os 

demais. O fenômeno religioso messiânico vem sendo pesquisado no Brasil desde 

meados do século XIX.  

Percebe-se a partir das fontes, um conflito discursivo entre as verdades presentes 

na memória de remanescentes e contemporâneos que confirmam ter sido o Caldeirão 

uma comunidade embasada no modelo de santidade e as verdades divulgadas pela elite 

ou por aqueles que defendiam o discurso desse grupo afirmando ter sido um lugar dos 

mais diversos comportamentos profanos, havendo ainda uma grande polêmica quanto 

ao ataque aéreo aos membros da comunidade em 1937. 
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PROXIMIDADES DO SÍTIO CALDEIRÃO NO 20 DE ABRIL DE 1944. FILHO DE LAURENTINA MARIA DA CONCEIÇÃO E 

DE ANTÔNIO IZAQUIEL BATISTA DE LIMA  

 DATA: DIA 29 DE SETEMBRO DE 2012 

ENTREVISTADO: ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA. (REMANESCENTE DA COMUNIDADE E ATUALMENTE RESIDE NO SÍTIO 

MINGUIRIBA, CRATO-CE) FEZ 84 ANOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. ESPOSA DO ENTREVISTADO: JOANA 

CARLOS DE MELO SILVA. FILHO DE: JOÃO INÁCIO E MARIA DE JESUS, AMBOS FALECIDOS. 

DATA: 30 DE JUNHO DE 2011 

Vídeos 

O CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO. DIREÇÃO: ROSEMBERG CARIRY. FORTALEZA: CARIRY 

FILMES,1984. (1H16 MIN.) DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=D5YPWASQXO0   

CONSULTADO EM: 20/10/2013 

DOCUMENTÁRIO- JOSE LOURENÇO, TV ASSEMBLEIA CEARÁ.  DISPONÍVEL EM: 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=98WFHLXMJAG  CONSULTADO EM: 20/10/2013 

http://www.youtube.com/watch?v=D5ypWasqXo0
http://www.youtube.com/watch?v=98WFhlxMjAg
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MUITO PEIXE PARA POUCA TERRA: CONFLITOS PELA POSSE DE 

LOCALIDADES PESQUEIRAS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, SÉCULOS XVII E XVIII 
 

Ana Lunara da Silva Morais
1
 

 

A atividade da pesca esteve presente desde os primórdios da criação da capitania 

do Rio Grande, durante o domínio holandês, bem como continuou pela segunda metade 

do século XVII e todo século XVIII. É a partir da segunda metade do século XVII, 

contudo, que se conseguiu perceber por meio dos documentos disponíveis um volume 

maior de conflitos referente à atividade da pesca. Há correspondências diretas tanto de 

moradores como de autoridades da capitania com o Conselho Ultramarino sobre o 

assunto. Há registros do Senado da Câmara de Natal sobre a regulamentação da 

atividade pesqueira, como o imposto a ser cobrado das embarcações, redes, e 

regulamentações sobre a forma e o valor que o peixe deveria ser vendido; também se 

encontram as querelas referentes à prática de tais regulamentações e de disputa pela 

localidade onde a atividade parece ter sido mais rentável na capitania.  

Desde 1679, há registro de possíveis discórdias entre moradores da capitania ou 

mesmo entre moradores e indivíduos residentes de outras capitanias que realizavam 

pescarias no Rio Grande. No dito ano, consta um termo de vereação no qual se relatou a 

queixa de moradores que acusaram algumas pessoas que estavam alojadas no rio das 

Guaraíras com redes que tapavam os rios e impediam que o peixe subisse para a lagoa 

de mesmo nome, e com isso impediam a pesca nesta última. Os oficiais da Câmara de 

Natal perante as queixas determinaram que quem cometesse tais acusações deveria ser 

multado e obrigado a pagar 6$000 réis de condenação, sendo dois mil para quem 

acusasse e quatro mil para as despesas do Senado da Câmara. Além disso, os mesmos 

oficiais ordenaram passar edital dando notícia a respeito.
2
  

Na comarca de Alagoas do Sul, capitania de Pernambuco, também se verificou 

algumas disputas referentes às áreas pesqueiras. Desde 1655, havia sido proibida pelos 

                                                           
 

1
Mestranda do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. E-mail: lunara_ana@hotmail.com 
2
IHGRN, Termos de Vereação, Caixa 3, Livro 1674-1698, fls. 30v. 01/10/1679.  
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oficiais da Câmara da dita comarca o uso de redes de pesca de malha fina, pois as 

mesmas prejudicariam a reprodução e passagem do peixe entre rios e lagoas/mar, sendo 

cobrada uma multa no valor de cem cruzados pela Câmara.
 3

 As querelas derivadas 

entre moradores (dos quais alguns se utilizavam das redes prejudicando outros 

pescadores; e alguns denunciavam aqueles que se utilizavam das redes) e oficiais sobre 

a proibição do uso das redes de pesca prolongaram-se entre meados do século XVII a 

meados do século XVIII. 

A lagoa de Guaraíras, cujo nome permanece até hoje, foi descrita desde os 

primeiros relatos sobre a capitania do Rio Grande, como no que foi elaborado por 

padres da Companhia de Jesus em 1607, os quais relataram que nas proximidades do rio 

Jacu, havia três lagoas que se destacavam por seu tamanho e por sua abundância de 

peixe: Guaraíras, Papeba, Papari.
4
 A lagoa de Guaraíras, segundo mapa de 1643, 

elaborado por George Marcgrave, desaguava em uma outra lagoa chamada Papeba, cujo 

despejo formava um rio, o Trairi, que desaguava no oceano Atlântico.   

A lagoa de Guaraíras por sua grande extensão, abundância em peixes e por sua 

localização privilegiada, na costa litorânea sul da capitania, parecia ser uma localidade 

muito frequentada para o exercício da pesca. Não foi possível identificar os nomes dos 

envolvidos nesta querela por meio da documentação disponível. Pode-se supor, 

entretanto, que o grande número de indivíduos que lá pescavam, fosse para a 

subsistência e/ou para a comercialização do peixe, possivelmente entraram em conflito 

ao perceber que outros sujeitos tentaram beneficiar-se da pesca, colocando as redes em 

um ponto estratégico, na passagem do rio para a lagoa, acumulando um grande número 

de peixes, e em contrapartida, impedindo a passagem dos peixes para a lagoa de 

Guaraíras, como consta na queixa, diminuindo a quantidade de pescado para os demais 

pescadores.  

Não saber os nomes dos envolvidos neste episódio, impossibilita o cruzamento 

de informações com outras fontes, e consequentemente, a averiguação da posição social 

dos envolvidos, não sendo possível perceber se alguns dos pesqueiros realizavam 

                                                           
 

3
CUERVO, Arthur Almeida Santos de Carvalho. Pescaria e bem comum: pesca e poder local em Porto 

Calvo e Alagoas do Sul (séculos XVII e XVIII). In: CAETANO, Antonio Filipe (Org.). Alagoas colonial: 
construindo economias, tecendo redes de poder e fundando administrações (séculos XVII-XVIII). Recife: 
Editora Universitária UFPE, 2012. 
4
Relação das cousas do Rio Grande, do sítio e disposição da terra (1607) ARSI - Archivum Romanum 

Societatis Iesu. 15, p. 439-440. Apud LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tombos I, 
II e III. São Paulo: Edições Loyola, 2004. p. 557-559. 
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serviços para senhores mais abastados ou mesmo que possuíssem cargos na Câmara de 

Natal, ou seja, que de alguma forma pudessem por meio de sua influência, cometer 

abusos de poder, beneficiando-se e simultaneamente prejudicando os demais.  

Para a capitania de Pernambuco, é sabido que, em 1725, alguns indivíduos, 

reconhecidos como “poderosos da terra”, possivelmente ligados à açucarocracia
5
, 

foram responsáveis pelo envenenamento de alguns rios na dita capitania, prejudicando a 

pesca e o abastecimento da mesma.
6
 Acredita-se que este envenenamento esteja atrelado 

ainda aos vestígios políticos da Guerra dos Mascates, conflito político e econômico 

entre senhores de engenho e mercadores ocorrido entre 1710 e 1711.
7
 No início do 

século XVIII, o crescimento de Recife aspirava uma maior autonomia política, visto seu 

crescimento comercial, implicando na necessidade de criação de uma Câmara, visto que 

se encontrava sob a jurisdição de Olinda desde a Restauração (1654). Esta disputa 

política também estava associada à discórdia entre os senhores de engenhos e 

mercadores, devido à crise do açúcar na segunda metade do século XVII
8
, na qual os 

senhores de engenho efetuaram empréstimos junto aos mercadores, endividando-os. 

Assim, supõe-se que o envenenamento de rios na capitania de Pernambuco tenha sido 

uma tentativa dos representantes da açucarocracia em prejudicar os mercadores de 

Recife.   

Na capitania do Rio Grande verificou-se outras querelas pela posse de 

localidades pesqueiras. Entretanto, o único conflito referente à atividade pesqueira que 

foi relatado pela historiografia norte-rio-grandense
9
 trata-se do direito de uso de terras 

                                                           
 

5
A construção do status dos senhores de engenho foi analisada por. Segundo Evaldo Cabral de Mello, na 

segunda metade do século XVII, com as guerras de restauração, os senhores de engenho e lavradores 
construirão seu status, açucarocracia, articulando o discurso do nativismo pernambucano, 
argumentando as consecutivas conquistas da capitania: contra os índios no século XVI; e expulsão dos 
holandeses no século XVII. MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos: nobres contra mascates, 
Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: editora 34, 2003. p. 159.  
6
CARTA do físico Dionísio de Amaral de Vasconcelos ao rei [D. João V] sobre o envenenamento dos rios 

feito pelos poderosos da terra, os prejuízos para a pesca e o abastecimento da capitania de 
Pernambuco. 5/09/1725. AHU-PE, Papeis Avulsos, Cx. 39, D. 2977. 
7
MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos. p. 143-148. 

8
Ibid. p. 203.  

9
CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. 2° ed . Natal; Rio de Janeiro: Fundação José 

Augusto; Achiamé, 1984. p. 377; POMBO, Rocha. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: 
Annuario do Brasil, 1922. p 30-31; LYRA, Augusto Tavares de. História do Rio Grande do Norte. 3° ed. 
EDUFRN: Natal, 2008. Coleção História Potiguar. p. 132. 
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no litoral norte na capitania do Rio Grande, entre o Porto de Touros
10

 e a capitania do 

Ceará, no lugar chamado Salinas.
11

   

Havia sido concedida uma sesmaria na localidade acima referida, equivalente a 

grande parte da costa norte da capitania do Rio Grande, a Francisco de Almeida Vena e 

aos seus cunhados e sobrinhos.
12

 Os indivíduos que receberam os títulos de sesmarias 

passaram a impedir que outros moradores realizassem pescarias ou recolhessem sal na 

terra que lhes foram concedidas. Possivelmente, os indivíduos prejudicados, aqueles que 

foram impedidos de continuar usufruindo da terra, recorreram à Câmara para que se 

tomasse uma solução. Nos termos de vereação de 4 de novembro de 1680, consta que os 

oficiais da Câmara acordaram em escrever ao Governador Geral da Bahia, Roque da 

Costa Barreto (1678-1682) para informar dos danos que a sesmaria causaria aos demais 

moradores.
13

  

É sabido que os oficiais da Câmara do Natal, por meio de uma correspondência 

datada de 20 de novembro de 1680, solicitaram a revogação da sesmaria em questão ao 

Governador Geral, o qual teria respondido em 18 de fevereiro de 1681.
14

 Na resposta, o 

Governador Geral informou que tomaria uma resolução mediante uma petição dos 

mesmos oficiais da Câmara do Natal. O trâmite burocrático parece ter se resolvido, e o 

parecer do Governador Geral validou o pedido dos oficiais da Câmara, revogando a 

sesmaria concedida nas Salinas, liberando-a para a pesca e recolhimento de sal, tendo a 

Câmara de Natal, em termo de vereação de 1682, divulgado o edital de liberação das 

Salinas.
15

   

Segundo o jurista Paolo Grossi, propriedade é, sobretudo, mentalidade.
16

 Para o 

autor, há diferentes modelos de propriedade, pois a mesma é relativa à mentalidade da 

                                                           
 

10
O Porto de Touro, ou Toures, segundo o mapa de George Marcgrave localizava-se entre o rio Pirangi e 

a atual praia de Cotovelo, cerca de 20 quilômetros ao sul da cidade do Natal.  MARCGRAVE, George. 
Praefecturae de Paraiba Et Rio Grande. Amsterdam, 1662. Ver mapa 01. 
11

IHGRN, Termos de Vereação, Caixa 3, Livro 1674-1698, fls. 35v. 04/11/1680. O lugar chamado Salinas, 
localizava-se na costa norte da capitania do Rio Grande, cerca de 170 quilômetros da cidade do Natal.    
12

Não se encontrou esta sesmaria no fundo de sesmarias presente no IHGRN. Acredita-se que a mesma 
tenha sido retirada dos livros originais devido a sua posterior invalidade.  
13

IHGRN, Termos de Vereação, Caixa 3, Livro 1674-1698, fls. 35v. 04/11/1680.  
14

Carta para os oficias da Câmara da capitania do Rio Grande sobre a data que se deu a Francisco de 
Almeida Vena. 18 de fevereiro de 1681. Documentos Históricos, códice 9, fls. 89.  
15

IHGRN, Termos de Vereação, Caixa 3, Livro 1674-1698, fls. 43v. 03/03/1682. 
16

Cabe apontar que a mentalidade referida não possui vinculações com a História das mentalidades 
originária na França na década de 1960, nem de suas variantes. A mentalidade referida trata-se de 
“mentalidade possessória”, expressão utilizada inicialmente pelo historiador Marc Bloch pensando na 
propriedade individual, moderna, como resultado histórico. O termo “mentalidade possessória” 
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sociedade de determinado período, e das interpretações diferentes dos sujeitos desta 

mesma sociedade.
17

 Para Grossi, trata-se do: 

eterno problema da relação entre homens e coisas, da fricção entre 

mundo dos sujeitos e mundo dos fenômenos, e aquele que se propõe a 

reconstruir sua história, longe de ceder a tentações isolacionistas, 

deverá, ao contrário, tentar coloca-la sempre no interior de uma 

mentalidade e de um sistema fundiário com função eminentemente 

interpretativa.
18

 

Grossi nos atenta para a necessidade de compreender as ações de cada 

instituição e/ou indivíduo por meio de sua mentalidade, estando esta articulada ao seu 

contexto histórico, aos seus costumes e padrões morais, os quais norteariam a 

mentalidade possessória.  

Nesta perspectiva, na qual propriedade implica em diferentes mentalidades, 

pode-se perceber um conflito referente às diferentes mentalidades possessórias sobre o 

uso da terra das Salinas. Francisco de Almeida Vena, o qual possuía barcos e redes de 

pescarias
19

, juntamente com seus cunhados e sobrinhos, por meio da solicitação da 

sesmaria passaram a dominar a área e a impedir que demais moradores usufruíssem das 

terras para a pesca e para o recolhimento de sal. A mentalidade possessória da família 

de Francisco de Almeida Vena fundamentou-se pelo meio burocrático legislativo do 

Império português, o qual assegurava por meio da sesmaria o domínio útil das terras 

solicitadas. No entanto, esta mentalidade diferia-se dos demais moradores da região que 

costumeiramente realizavam há muitos anos pescarias e recolhiam sal, fundamentando-

se, portanto, no costume o seu direito à terra.
20

    

                                                                                                                                                                          
 

posteriormente foi utilizado pelo jurista Paolo Grossi. BLOCH, Marc. A terra e seus homens: agricultura e 
vida rural nos século XVII e XVIII. São Paulo: EDUSC, 2001. GROSSI, Paolo. História da propriedade e 
outros ensaios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
17

GROSSI. Paolo. Historia da propriedade e outros ensaios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 30. 
18

Ibid. p.16 
19

Carta para os oficias da Câmara da capitania do Rio Grande sobre a data que se deu a Francisco de 
Almeida Vena. 18 de fevereiro de 1681. Documentos Históricos, códice 9, fls. 89. 
20

Na obra Costumes em comum, o historiador Edward Palmer Thompson publicou estudos sobre os usos 
do direito comum, da lei, e das noções de direito à propriedade na Inglaterra do século XVII. Trata-se 
dos conflitos ocorridos pela distinção e emancipação dos direitos escritos perante os direitos 
consuetudinários. Thompson percebeu que entre a população rural da Inglaterra havia uma forte 
herança social marcada pelo costume, principalmente referente aos usos da terra e de suas matérias-
primas. Para Thompson, o crescimento das cidades na Inglaterra e suas consequências, como a pressão 
demográfica e o aumento do valor das terras no mercado, geraram um rigoroso controle sobre os usos 
da terra, invalidando os direitos costumeiros locais, gerando protestos e resistências do povo contra os 
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Segundo Bicalho, a posse de terras litorâneas na cidade do Rio de Janeiro no 

setecentos também causou conflitos entre seus moradores, oficiais da Câmara, e 

autoridades régias. Bicalho apontou que a Câmara era responsável pela administração 

das terras pertencentes à mesma, ou seja, a área concelhia, que incluía os espaços 

públicos de uso comum: as ribeiras, as praias e os rossios. Entretanto, o provedor da 

Fazenda Real Francisco Cordovil de Serqueira e Mello, bem como o Governador da 

capitania do Rio de Janeiro, Luiz Vahia Monteiro, alegaram que os oficiais da Câmara 

haviam aumentado o seu domínio da terra concelhia, gerando um conflito pela 

jurisdição de algumas áreas marítimas no Rio de Janeiro.
21

 

As terras litorâneas do Rio de Janeiro eram consideradas pela Câmara de uso 

comum a todos, visão esta corroborada pela ordem régia de 10 de dezembro de 1726, a 

qual proibiu a edificação em praias e o avanço delas em direção ao mar, por serem as 

terras consideradas de bem público.
22 

Contudo, muitas das terras litorâneas do Rio de 

Janeiro eram consideradas propriedades de indivíduos que justificaram suas posses por 

meio de compra ou herança, sendo o Governador Luiz Vahia Monteiro convivente 

nestes casos devido ao fato de ter monopolizado as licitações e as repassado para quem 

achasse que merecesse, e, portanto, permitido que estes indivíduos passassem a deter o 

domínio de uso das praias, proibindo frequentemente o acesso de pescadores.
23 

  

Percebe-se, por meio dos casos explanados, que a Câmara possuía a preocupação 

de garantir as terras referentes ao bem público para o uso comunitário dos moradores. 

Cabe apontar que garantir as terras para os moradores que dela utilizavam-se, também 

significava o aumento da renda da Câmara, fosse pela cobrança de aforamentos, 

enfiteuses, laudêmios, dos dízimos, além de multas e outras atribuições. Assim, as 

posturas dos oficiais da Câmara não deve ser compreendida como ações livres de 

interesse.  

                                                                                                                                                                          
 

grandes proprietários de terra.  Os estudos de Thompson influenciaram linhas de pesquisa direcionadas 
ao social, fosse para as interpretações das leis, como para os costumes. Para a história social da 
propriedade em muito contribuiu visto que possibilitou que os historiadores atentassem para o fato de 
os grupos sociais não serem imutáveis, e sim formado por meio de relações construídas e modificadas 
de acordo com condicionantes sociais. THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum. Estudos 
sobre cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das letras, 1998. 
21

BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. p. 331.  
22

Ibid. p. 331-333.  
23

Ibid. p. 331-333.  
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Além disso, manter muitos pescadores em áreas sob a jurisdição da Câmara 

favorecia o controle das atividades destes, o que poderia favorecer a alguns indivíduos 

da Câmara que estavam envolvidos com a atividade pesqueira na capitania do Rio 

Grande, como era o caso de: Bento Ferreira Mouzinho, escrivão no Senado da Câmara 

de Natal entre 1718 e 1732, e possuidor de pescarias nas proximidades de Guaraíras;
24

 e 

de Antônio Lopes Lisboa, procurador da Câmara da cidade do Natal de 1675 a 1676, 

almotacé em 1676, escrivão de 1679 a 1688, e vereador de 1693 a 1697
25

, e possuidor 

de terras e pescarias no Pirangi.
26

 

Na segunda década do setecentos, verificou-se um outro conflito pelo uso de 

terras onde a atividade pesqueira era propícia, na praia da Redinha, nas proximidades da 

cidade do Natal. Em agosto de 1715, Joana de Freitas, viúva do capitão Manuel Correia 

Pestana, solicitou ao rei D. João V, uma provisão para que capitães do Rio Grande e 

seus sucessores não utilizassem suas terras para realizar pescarias.
27

 Segundo a viúva, a 

terra pertencia a seu falecido marido, e que este teria ofertado a terra há alguns capitães 

da capitania, para que realizassem pescarias por meio de terceiros. Alguns capitães 

aceitaram a tal oferta, mas, outros não aceitaram, fazendo estes últimos o pagamento 

pela pesca. A viúva solicitou ao rei Dom João V que os demais usuários da terra, ou 

seja, todos os capitães e suas respectivas famílias, deixassem de pescar nas mesmas para 

seu sustento, permitindo a pesca apenas para aqueles indivíduos que comercializavam 

com Pernambuco.
28

  

O interesse da viúva em assegurar suas posses na Redinha foi um esforço 

iniciado por seu falecido marido, Manuel Correa Pestana, poucos meses antes de sua 

                                                           
 

24
Ver nota de rodapé número 31 sobre Bento Ferreira Mouzinho. 

25
LOPES, Fatima Martins. Catálogo dos Livros dos Termos de Vereação do Senado da Câmara do Natal 

(no prelo). 
26

MEDEIROS FILHO, Olavo de. Naufrágios no litoral potiguar. Natal: Uruassu, 1988. p. 35 
27

REQUERIMENTO de Joana de Freitas, viúva do capitão Manuel Correia Pestana, ao rei D. João V, 
pedindo provisão para que o capitão-mor do rio grande do norte e seus sucessores não se intrometam 
na pescaria que faz na sua propriedade na praia da redinha, 23/08/1715. AHU-RN, Papeis Avulsos, Cx. 
01, D. 80.  
28

Ibid. Acredita-se na possibilidade de haver um alvará ou ordem Régia que regulamente a obrigação das 
Capitanias do Norte em propiciar a pesca para o abastecimento da capitania de Pernambuco. Contudo, 
não acredita-se em um beneficiamento da capitania de Pernambuco, visto que em 1689, os oficiais da 
Câmara acordaram que os moradores da Capitania pagariam 2$000 réis por cada rede de pesca 
utilizada, e os que não fossem, pagariam 5$000 réis, caso contrário pagaria a multa de 6$000 réis, o que 
evidencia um protecionismo a atividade pesqueira da Rio Grande até o ano de 1701, quando a mesma 
anexou-se à Pernambuco, havendo uma padronização dos impostos. IHGRN, Termos de Vereação, Caixa 
3, Livro 1674-1698, fls. 86. 02/06/1689. 
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morte, em abril de 1715. Nessa data, Manuel Pestana solicitou para si as terras da 

Redinha à Câmara de Natal, as quais foram demarcadas em 22 de julho de 1715, sendo 

meia légua em quadra, incluindo os sítios de pesca. Manuel Pestana justificou que há 

muitos anos habitava as ditas terras, realizando pescarias na mesma, e que também a 

possuía por herança de seu pai, o Sargento-mor Manuel da Silva Vieira
29

, o qual teria 

solicitado a dita terra por meio de sesmaria em três de agosto de 1676, desde então 

pagando mil réis de foro anual à Câmara.
30

  

Este caso exemplifica como as áreas propícias à pesca geraram conflito na 

capitania do Rio Grande, sobretudo, pelas diferentes mentalidades possessórias dos 

sujeitos envolvidos no conflito. Neste caso, o Capitão Manuel Correa Pestana e sua 

esposa Joana de Freitas estavam insatisfeitos com o fato de outros indivíduos realizarem 

pescarias em suas terras na praia da Redinha. Contudo, como os mesmos haviam 

afirmado anteriormente, foram eles próprios que permitiram que alguns capitães 

utilizavam-se da dita terra. Embora seja sabido, que a terra na Redinha tenha sido 

“ofertada” por Manuel Pestana para capitães da capitania, não se pode verificar se esta 

oferta era referente ao arrendamento da terra, ou se era apenas um favor. Acredita-se na 

possibilidade do casal ter se beneficiado da terra disponibilizando-as para outros 

indivíduos em busca de uma possível troca de favores.
31

 Contudo, quando esta 

disponibilização da terra não mais era necessária ou mesmo não mais rendia os 

benefícios esperados, Manuel Correa Pestana tentou impedir o uso da mesma por 

outrem, bem como o fez sua esposa Joana de Freitas posteriormente.   

Na América portuguesa, conforme os povoados tornavam-se mais importantes 

erigiam-se vilas ou cidades, e a Coroa portuguesa instituía seus órgãos administrativos, 

as Câmaras, as quais recebiam um patrimônio, geralmente de uma légua em quadra, ou 

                                                           
 

29
Manuel da Silva Vieira foi Juiz Ordinário da Câmara da Cidade do Natal entre os anos de 1974 a 1679, e 

de 1694 a 1696. LOPES, Fatima Martins. Catálogo dos Livros dos Termos de Vereação do Senado da 
Câmara do Natal (no prelo).  
30

REQUERIMENTO de Joana de Freitas, viúva do capitão Manuel Correia Pestana, ao rei D. João V, 
pedindo provisão para que o capitão-mor do rio grande do norte e seus sucessores não se intrometam 
na pescaria que faz na sua propriedade na praia da redinha, 23/08/1715. AHU-RN, Papeis Avulsos, Cx. 
01, D. 80. 
31

As ligações existentes entre diferentes famílias da América portuguesa, visando à formação de uma 
clientela, de laços de amizades e de vínculos políticos ou familiares, que poderiam gerar benefícios para 
si, foi conceituada por Antônio Manuel Hespanha e Ângela Barreto Xavier, como redes clientelares. 
Associado às redes, os autores também lançaram o conceito de economia do dom, que concerne à 
manutenção das relações políticas por meio das reciprocidades nas trocas de favores entre as redes 
estabelecidas. HESPANHA, Antônio Manuel. XAVIER, Ângela Barreto. As redes clientelares. In: 
MATTOSO, José (Org.). História de Portugal. Lisboa: Edital Estampa, 1993. v. 4. p. 340. 
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seja, 6,6 Km
2
, denominado área concelhia.

32
 As sesmarias concedidas dentro do 

concelho de uma Câmara, eram chamadas de sesmarias de “chão” ou urbana, e estavam 

subordinada à Câmara, devendo os moradores solicitarem a doação da terra, 

demarcarem e ainda pagarem o foro anual pelo uso da terra.
33

 Em algumas localidades, 

como apontam os estudos da historiadora Maria Fernanda Bicalho para a cidade do Rio 

de Janeiro no século XVIII, a arrecadação do foro e a cobrança de laudêmio 

representavam as maiores fontes de recurso da Câmara, e também implicava em alguns 

conflitos.
34

  

Para a capitania do Rio Grande, verificou-se querelas referente a posses de terras 

subordinadas à Câmara. Em um termo de vereação de dezembro de 1692, os oficiais da 

Câmara ordenaram a cobrança do foro das terras da jurisdição da Câmara
35

, bem como 

dos impostos referentes às pescarias, e que os mesmos fossem pagos até o último dia do 

ano, e quem não o fizesse teria seus bens penhorados. Ainda neste termo de vereação, 

os oficiais da Câmara acordaram notificar Baltazar Antunes de Aguiar, que apresentasse 

sua petição de aforamento que tinha de suas terras dentro do prazo de dois dias, caso 

contrário a Câmara arrendaria a terra a outros indivíduos que se interessassem.
36

 Ao que 

parece Baltazar Antunes de Aguiar apresentou sua petição à Câmara e continuou de 

posse da terra onde realizava pescarias, pois três anos depois desta solicitação da 

Câmara, o sesmeiro foi novamente chamado a atenção.  

Desta segunda vez, a Câmara notificou que o foro para as terras da costa 

litorânea da capitania, dentro da jurisdição da Câmara de Natal, deveriam pagar 2$000 

réis, e que tais terras não deveriam ser arrendadas a terceiros, pois caso assim alguém o 

fizesse teria de pagar o aforamento por si e pelo arrendatário. Neste termo, os oficiais da 

Câmara notificaram a Baltazar Antunes de Aguiar, que por ter comprado a terra que 

                                                           
 

32
 TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Da cidade de Deus à cidade dos homens: a secularização do uso, da 

forma e da função urbana.  Natal: EDUFRN, 2009. p.394-395. 
33

 O pagamento dos foros anuais auxiliava nas receitas locais, sendo solicitado muitas vezes o aumento 
do termo das mesmas, para aumentar a arrecadação. ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. Converting 
Land into Property in the Portuguese Atlantic World, 16th-18th Century. p. 151.  
34

BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o império. p. 202. 
35

A cidade de Natal foi fundada em 1599, e embora não se saiba ao certo o ano de criação da Câmara, 
acredita-se que a mesma tenha sido instituída logo em seguida da fundação de Natal, pois se verificou 
pelo Auto de Repartição de Terras do Rio Grande, o registro da concessão de uma terra feita pelo 
Capitão-mor Jerônimo de Albuquerque ao concelho ou concelhia em 1605, referente à sesmaria de 
número 76. Translado do Auto de Terras do Rio Grande. Revista do IHGRN, n° 1 e 2, p. 5-131, 1909, v.7 
TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Da cidade de Deus à cidade dos homens. p. 394-396. 
36

IHGRN, Termos de Vereação, Caixa 3, Livro 1674-1698, fls. 105-105v. 02/02/1692.  
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habitava a Paulo da Costa Barros
37

, encontrava-se irregular perante a Câmara, pois este 

último não poderia ter vendido a terra visto que pertencia à Câmara. Mediante a 

situação, a Câmara negociou com Baltazar Antunes de Aguiar, o pagamento do foro de 

meia pataca anualmente para formalizar a posse da terra pelo último.
38

  

Como demostrou-se, as áreas propicias para a atividade pesqueira na capitania 

do Rio Grande foram alvo de disputa entre seus moradores e de autoridades da 

capitania, os quais por meios diferentes interessaram-se em garantir o seu acesso à terra, 

e por vezes proibir o usufruto das pescarias por outrem.   

Este breve ensaio sobre os conflitos pela posse de áreas pesqueiras na capitania 

do Rio Grande atenta a detalhes que possibilitam compreender as ações de indivíduos 

moradores da capitania do Rio Grande, como em disputas por localidades onde a 

atividade pesqueira era propicia. O conhecimento destas querelas nos faz refletir sobre 

uma maior complexidade da história dos indivíduos moradores da capitania do Rio 

Grande.  
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CAMINHOS QUE SE CRUZAM: RELAÇÕES SOCIOECONÔMICAS NA 

FREGUESIA DA GLORIOSA SENHORA SANTA ANA DO SERIDÓ 

(SÉCULO XVIII) A PARTIR DE DOIS INVENTÁRIOS POST-MORTEM1 
 

Maiara Silva Araújo
2
 

 

Introdução 

Este trabalho objetiva problematizar as possibilidades de pesquisa histórica a 

partir do uso de inventários post-mortem. Para tanto, fizemos uso de dois inventários 

específicos que estão arquivados no Laboratório de Documentação Histórica – 

LABORDOC
3
: o de Gonçalo Pereira das Neves

4
 e o do capitão Domingos Alves dos 

Santos
5
 – já compulsado, também, por Olavo de Medeiros Filho (1981; 1983) e por 

Sinval Costa (1999).  

Este estudo consiste em um exercício de pesquisa que estamos realizando, 

vinculado ao projeto Populações mestiças no Seridó: demografia e relações familiares 

(séculos XVIII e XIX), sob coordenação do Prof. Helder Macedo, que objetiva, a partir 

da análise de documentos judiciais interseccionados a registros eclesiásticos, 

compreender o lugar dos mestiços na formação do território que viria a ser chamado, 

                                                           
 

1
 Trabalho apresentado no Simpósio Temático História, Cultura e Território: diálogos conexos, dentro 

das atividades do III Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, realizado na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó, 
de 18 a 22/11/2013. Pesquisa realizada com apoio financeiro do CNPq. Agradecemos ao Prof. Dr. Helder 
Alexandre Medeiros de Macedo pela revisão do texto final.  
2
 Discente do Curso de Licenciatura em História da UFRN – CERES – Campus de Caicó. Bolsista de 

Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) vinculada ao Projeto de Pesquisa Populações mestiças no Seridó: 
demografia e relações familiares (séculos XVIII e XIX) – PVF9908-2013, sob orientação do Prof. Dr. 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo. E-mail para contato: maiara_araujo01@hotmail.com. 
3
 O LABORDOC, criado no ano de 1998, está localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Campus de Caicó. Gerenciado pelo Departamento de História (DHC) do CERES, abriga, principalmente, 
acervos judiciais das Comarcas de Caicó e Jardim do Seridó, cujos documentos vão do início do século 
XVIII a meados do século XX.  
4
 LABORDOC. FCC. 1ºCJ. Inventários post-mortem. Cx. 322. Inventário de Gonçalo Pereira das Neves. 

Inventariante: Gonçalo Pereira das Neves. Fazenda da Glória, Termo da Vila Nova do Príncipe, Comarca 
da Paraíba e Capitania da Paraíba do Norte, 1791. (Manuscrito). A partir de agora, as referências a 
Gonçalo Pereira das Neves – doravante, Gonçalo das Neves – serão feitas a partir desta fonte. 
5
 LABORDOC. FCC. 1ºCJ. Inventários post-mortem. Cx. 322. Inventário de Domingos Alves dos Santos. 

Inventariante: José Alves dos Santos. Fazenda das Lajes, Termo da Vila Nova do Príncipe, Comarca da 
Paraíba e Capitania da Paraíba do Norte, 1791. (Manuscrito). A partir de agora, as referências a 
Domingos Alves dos Santos – doravante, Domingos Alves – serão feitas a partir desta fonte.  
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posteriormente, de Seridó. Dessa forma, o espaço estudado nesse trabalho será a 

Freguesia do Seridó, localizada na Capitania do Rio Grande do Norte, no século XVIII.  

No que tange aos inventários analisados, o de Gonçalo Pereira das Neves e o de 

Domingos Alves dos Santos, ambos foram moradores da citada freguesia e viveram em 

um mesmo contexto de seca, entre os anos de 1791 a 1793 e, devido a isso, é provável 

que, ao falecerem, quase não deixaram gado que pudesse ser partilhado. A escolha 

desses inventários para problematizarmos as possibilidades de pesquisa histórica por 

meio dessa fonte justifica-se pela pertinência das mesmas, que ao apresentarem 

informações de cunho social e econômico permitem reconstituir alguns aspectos do 

cotidiano do espaço analisado. Gonçalo Pereira das Neves e Domingos Alves dos 

Santos fizeram parte de um cenário mais amplo, de constituição da região que, a 

posteriori, seria definida como Seridó, que entre outros fatores emergiu do processo de 

territorialização
6
, oriundo da migração do gado para os sertões e das concessões de 

terras realizadas pela Coroa.  

Percebendo a dimensão teórico-metodológica na utilização de inventários na 

pesquisa histórica, dialogaremos com autores que discutem, na contemporaneidade, a 

temática supracitada como, Júnia Ferreira Furtado (2009) e Maria Helena Ochi Flexor 

(2005). Para essas autoras, inventários e testamentos são fontes históricas específicas, 

mas com similaridades. Ambos na prática se complementam constituindo um axioma 

significativo para pesquisa histórica. Em nossa produção estaremos atentos também 

para os cuidados que o historiador em seu métier deve possuir ao se utilizar desses 

documentos, tendo em vista que são fontes lacunares e dizem algo sobre o seu lugar de 

produção. Sendo assim, só quando utilizadas de forma quantitativa e qualitativa, ao 

mesmo tempo, podem lançar perspectivas sobre uma época. 

Assim, para uma melhor compreensão do nosso leitor sistematizamos o nosso 

trabalho em quatro tópicos. A priori, trataremos das fontes, problematizando o que são 

inventários e elucidando sua importância para pesquisa histórica. Posteriormente 

faremos uma aproximação com espaço estudado, analisando o processo de constituição 

social e econômica da Freguesia do Seridó no século XVIII, por meio de historiadores 

que se detém ao estudo dessa área. Ao examinarmos a espacialidade da Freguesia 

poderemos finalmente chegar aos sujeitos que aí viveram e tiveram seus caminhos 

                                                           
 

6
Tomamos empréstimo do conceito de territorialização como foi pensado por Macedo (2011, p 19.) para 

a realidade da Freguesia do Seridó. 
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cruzados: Gonçalo Pereira das Neves e Domingos Alves dos Santos. E, por fim, 

chegaremos ao coração do nosso trabalho, a análise das relações socioeconômicas 

construídas na Freguesia do Seridó e estudadas por meio de dois inventários post-

mortem revelando a pertinência dessa fonte ao métier do historiador.  

Das fontes 

As principais fontes utilizadas na constituição desse trabalho foram dois 

inventários do XVIII, referentes à Freguesia do Seridó: o de Gonçalo Pereira das Neves 

e o de Domingos Alves dos Santos. Nessa perspectiva, se faz pertinente aproximarmos 

nosso leitor desses documentos, problematizando-os. 

 Inventários são documentos de ordem judicial, feitos postumamente com o fito 

de registrar os bens de pessoa falecida. Esses apresentam detalhadamente a tipologia 

dos bens legados pelo morto e a quantidade desses, assim como, o estado de 

conservação e quanto foram avaliados em dinheiro. É composto ainda pelas dívidas 

contraídas ou devidas ao defunto que serão pagas ou recebidas pelo inventariante, 

pessoa responsável por fazer cumprir os compromissos assumidos pelo morto e pela 

partilha dos bens. 

A feitura desses documentos é regida por leis e no período estudado nesse 

trabalho sua constituição seguia as normas apresentadas no livro das Ordenações 

Filipinas, que só foram substituídas pelo Código Civil Brasileiro em 1916. Conforme as 

Ordenações Filipinas, era obrigatório fazer inventário quando o falecido deixava 

herdeiros menores de vinte e cinco anos, como ilustra a citação abaixo: 

E tanto que falecer algum, que tenha filho, ou filhos menores de vinte 

cinco annos, o Juiz dos Órfãos terá o cuidado, do dia de seu 

fallecimento a hum mez, fazer inventario de todos os bens moveis e de 

raiz, que por morte do defunto falecerem.
7
  

Um dos pré-requisitos para se fazer inventário era que a pessoa falecida tivesse 

bens que pudessem ser partilhados e cabedal suficiente que permitisse arcar com os 

gastos que acarretava a constituição desse processo. Isso não excluía as pessoas de 

“cor”, mesmo sendo consideradas de “pouca qualidade”. Evidentemente que o número 

                                                           
 

7
CÓDIGO Filipino, ou, Ordenações e Leis do Reino de Portugal: recompiladas por mandado d’el-Rei D. 

Filipe I. 14.ed.fac-similar. Brasília: Senado Federal, 2004. Livro Primeiro, p. 208.  
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dessas pessoas fazendo o arrolamento do seu patrimônio devia ser bem menor, uma vez 

que a grande maioria era escravizada, figurando, portanto, no inventário, como um bem 

a mais no rol. Gonçalo Pereira das Neves, estudado nesse trabalho, provavelmente, era 

um exemplo de homem de cor que conseguiu ascender socialmente. Sobre o qual 

trataremos em tópico posterior. 

 Segundo Furtado (2009) inventários são documentos feitos em um 

contexto de morte, mas que a partir das informações que contém sobre o patrimônio 

deixado pela pessoa falecida, se tornam verdadeiros testemunhos da vida, revelando 

aspectos sobre o cotidiano e sobre a sociedade na qual o morto viveu, sendo, portanto, 

uma fonte caríssima à pesquisa histórica. Nessa perspectiva, mesmo quando 

aparentemente só existe destruição, quando o coração humano não mais pulsa e os 

vermes já comem a fria carne daquilo que antes era um corpo, o historiador consegue 

extrair vida fazendo os registros sobre a morte falar.  

 Desse modo, conforme Furtado (2009) e Flexor (2005), inventários são 

fontes de grande valor histórico que podem oferecer diferentes possibilidades de estudo, 

contendo informações de cunho social, político, econômico e cultural de um período 

estudado. Todavia, esses documentos devem ser analisados com cautela, de forma 

minuciosa, levando em consideração o seu lugar de produção e tendo em vista que 

foram feitos para atender a uma finalidade jurídica e não para servir a pesquisa 

histórica. Esses são o discurso de uma instituição – a Justiça Pública – sobre o 

patrimônio de uma pessoa falecida. Que diferentemente de Brás Cubas, personagem de 

Machado de Assis (ASSIS, 1994, p. 2), não é um “defunto-autor” e a partilha dos seus 

bens pode não seguir conforme sua vontade, ou até mesmo ser alterado o valor 

monetário de alguns dos seus bens para atender aos interesses da pessoa responsável 

pela distribuição desses. 

 Outro cuidado que o historiador deve possuir em seu métier ao lidar com 

essa fonte para estabelecer, de certa forma, um possível retrato de uma época estudada 

“é que as mudanças de mentalidade no seio de uma sociedade só podem ser percebidas 

a longo ou, pelo menos a médio prazo”. (FURTADO, 2009, p. 106.). Sendo assim, esses 

documentos devem ser analisados de forma quantitativa e qualitativa, a partir de séries
8
. 
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Evidenciamos que o que fazemos aqui é um estudo de caso, uma vez que a nossa finalidade é 

problematizar o uso dessa fonte na pesquisa histórica. 
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O ideal também é que sejam cruzadas com outras fontes do período pesquisado, como 

documentos de ordem eclesiástica, operação que fazemos nesse trabalho.  

Olhar (es) sobre o espaço analisado 

O espaço estudado neste trabalho refere-se à Freguesia do Seridó, no século 

XVIII. A constituição desse território se deu a partir de uma série de processos que 

foram problematizados nos trabalhos de Olavo de Medeiros Filho (1981; 1983), Helder 

Alexandre de Medeiros Macedo (2007; 2013) e Muirakytan Kennedy de Macêdo 

(2007). Sendo assim, as considerações que teceremos sobre o processo de constituição 

social e econômica desse espaço dialogam com esses autores. 

Esses historiadores, de maneira geral, nos ajudam a compreender que o processo 

de apropriação desse espaço pelos colonizadores se deu a partir do avanço da pecuária 

para os sertões, por volta de meados do século XVII. Tal movimento se deu em 

decorrência da inadequação dessa atividade econômica no litoral, pois, embora o 

criatório fosse uma atividade que complementava a economia açucareira, era impossível 

mantê-las em um mesmo espaço, já que o gado destruía as lavouras já cultivadas e 

ocupava uma área que poderia ser utilizada no plantio de cana de açúcar.  

Essa impossibilidade econômica motivou a Coroa em 1701 decretar que estava 

proibido o criatório a menos de dez léguas do litoral (MACÊDO, 2007, p. 33). Nessa 

perspectiva, essa intolerância entre as duas atividades citadas, aos poucos foi 

“dividindo” a Capitania do Rio Grande: no litoral se preferia o açúcar e nos sertões a 

pecuária.  

Assim, o avanço do criatório para esta área intensificou o povoamento desse 

espaço – pelas forças colonizadoras – que se deu de forma gradativa. O estabelecimento 

dos colonos e o desenvolvimento da pecuária resultaram na necessidade de legalizar as 

terras que foram sendo ocupadas, pedindo-as à Coroa, através do instituto das 

sesmarias, para que pudessem fazê-las produzir, já que tinham, no período estudado, 

valor de uso e não de troca. Sobre a necessidade de legalizar essas terras: 

Assenhorando-se do seu sítio, povoando-o de gados, situando sua 

fazenda, cuidava o posseiro em legalizá-lo, solicitando as terras à 

Coroa, através de requerimento formulado ao seu preposto, no caso, o 

governador ou Capitão-mor da Capitania onde a terra era localizada. 

(MEDEIROS FILHO, 1981, p. 10.) 



 

  1116 

 

Entretanto, segundo Macedo a expansão da pecuária, através da concessão 

dessas sesmarias, “foi refreada pelos conflitos entre as forças militares coloniais e os 

índios do sertão a partir dos anos de 1680, que os documentos da época chamaram de 

Guerra dos Bárbaros”. (MACEDO, 2013, p. 14.). Como elucidamos, antes da chegada 

do europeu nos sertões, essas terras já eram ocupadas por grupos indígenas, que na 

percepção dos colonizadores, foram homogeneizados e definidos genericamente como 

tapuias
9
, como eram também chamados pelos índios do litoral. 

Nessa perspectiva, os nativos foram vistos como um empecilho à expansão da 

pecuária e mesmo inicialmente tendo convivido de forma “harmoniosa” (MACÊDO, 

2007) com esse povo, os colonizadores temiam que eles se aliassem novamente ao 

holandês, visto que ainda era recente na memória histórica daquela região a ocupação 

flamenga (1633-1654
10

). Outro fator que motivou o embate entre nativos do sertão e as 

forças coloniais foi o discurso europeu de que o gentio era uma ameaça aos moradores 

das ribeiras do interior da Capitania do Rio Grande. Segundo os colonos da época, esses 

destruíam fazendas, matavam vaqueiros e gados, conforme os documentos 

administrativos coetâneos, trocados entre a Coroa e a Capitania do Rio Grande.  

A “Guerra dos Bárbaros” (1683-1697)
11

 foi uma série de conflagrações 

sangrentas e de extermínio. Banhou as terras sertanejas com o sangue nativo, negro, 

mestiço, europeu e luso-brasílico. Contudo, foi também um conflito de resistência 

indígena. A batalha não pôs fim à presença nativa nos sertões, mas reduziu de forma 

dramática o número de índios que compunham a população desse espaço. Conforme 

Macedo “após o fim das batalhas na área centro-sul da capitania, nos últimos anos do 

século XVII, foi retomada com mais afinco as doações de sesmarias para a ocupação do 

território por meio da pastorícia”. (MACEDO, 2013, p. 14.). 

Entretanto, ressaltamos que o povoamento desse território pelas forças 

colonizadoras fez parte de uma empreitada que consistiu, a priori, no despovoamento 

desse espaço, na eliminação de grande parte dos nativos que habitavam essas terras. 

                                                           
 

9
Entretanto, conforme o estudo de Lopes (2003, p. 277), os grupos indígenas que habitavam os sertões 

da Capitania do Rio Grande do Norte pertenciam a diferentes categorias, como a dos “Janduí, Ariú, 
Pega, Canidé, Genipapo, Paiacu, Panati, Caratiú, e Corema” A classificação desses em tapuias se deu, 
entre outros fatores, por serem mais introspectivos, não falarem o português e principalmente por 
serem resistentes a instalação do mundo colonial nos sertões. E como já elucidamos essa definição foi 
atribuída a esses povos pelos tupis, índios do litoral.   
10

Sobre a ocupação holandesa no Rio Grande do Norte, ver Medeiros Filho (1998). 
11

Trata-se, aqui, do recorte temporal da “Guerra dos Bárbaros” analisado por Macêdo (2007, p. 46.). 
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Esse processo de despovoamento resultou no que podemos chamar de territorialização. 

Conforme Macedo, territorialização é a transformação de um espaço em território. Essa 

ação transformadora “se dá pela apropriação de um indivíduo, de um grupo social ou 

mesmo de uma nação sobre determinada superfície de terra [...]”, modificando-a com 

seu modo de vida. Sendo assim, território é um espaço que foi apropriado em função de 

relações sociais, culturais e de poder que gera um processo de territorialização. 

(MACEDO, 2011, p. 21). 

Ressaltamos ainda, que a colonização desse ambiente fez parte também de um 

projeto mais amplo da empresa lusitana de apropriação das terras Americanas. Esse 

processo de ocidentalização
12

 que se processou na América Portuguesa resultou em 

dinâmicas de mestiçagem. Compreendemos por dinâmicas de mestiçagem o cruzamento 

biológico e cultural que houve entre homens e mulheres, vindos das quatro partes do 

mundo – Europa, África, Ásia e América -, em decorrência da empresa colonizadora, 

que necessitava de pessoas para povoar as terras descobertas e de mão de obra para 

fazê-las produzir (PAIVA apud MACEDO, 2013, p. 14).  

Assim, a vinda de europeus para a América portuguesa resultou na modificação 

desse espaço, principalmente das áreas que ofereciam possibilidades de instalação do 

mundo colonial. Nessa perspectiva, voltando a uma micro análise, os sertões do Rio 

Grande já havia sido modificado pelos nativos que nele residiam, o europeu e seus 

descendentes nascidos na América apenas (re) territorializaram uma área já marcada 

pelos modos de vida nativos. Os portugueses e luso-brasílicos principalmente, desejosos 

de demonstrar sua posse dessas terras implantaram seus costumes e formas 

administrativas, que foram somadas às nativas, mesmo com a investida de eliminação 

desse povo e de sua cultura.  

Desse modo, a criação da Freguesia do Seridó em 1748 representou esse esforço 

da administração portuguesa de demarcar as terras ocupadas por seus colonos. Tal 

território compreendia, conforme Medeiros Filho (1981, p. 9), terras pertencentes às 

Capitanias do Rio Grande e da Paraíba. O sertão da Capitania do Rio Grande consistia, 

assim, em um cenário de possibilidade de enraizamento de pessoas de diversas partes do 

mundo conhecido e de ratificação do despovoamento nativo/povoamento colonial. 

                                                           
 

12
Conforme o historiador francês Serge Gruzinski, o conceito de Ocidentalização se traduz no processo 

de apropriação das terras Americanas e o conjunto de transformação empreendido nelas, por meio da 
empresa colonizadora vinda da Europa Ocidental. (GRUZINSKI apud MACEDO, 2013, p. 23).  
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Todavia, o processo de (re)construção dessas áreas sertanejas foi mais amplo. Teve 

início com as fazendas de criar gado que resultaram em uma forma de vida sedentária, 

implicando na edificação de casas de moradias e na implantação dos signos da vida 

europeia, como a presença da fé católica, materializada nos santos de devoção e nos 

templos construídos para os mesmos. 

Feita a discussão sobre o processo de territorialização do espaço da Freguesia do 

Seridó, aproximemo-nos, em seguida, das vidas de dois personagens que aí habitaram, 

por meio de estudo de caso que tomou como base seus inventários post-mortem: 

Gonçalo das Neves e Domingos Alves. 

Vidas que se cruzam: Gonçalo das Neves e Domingos Alves  

Gonçalo Pereira das Neves foi morador na fazenda da Glória, situada em 

território que hoje corresponde ao município de Caicó. Contraiu núpcias com Joana 

Maria da Conceição, união que resultou em oito filhos. Gonçalo das Neves faleceu no 

dia 29 de junho de 1793, ano em que também morreu o então capitão Domingos Alves. 

Esses dois personagens que escolhemos tiveram suas vidas cruzadas por terem vivido 

em um mesmo contexto social. Ambos foram moradores da Freguesia do Seridó e 

viveram em um período de seca. Acreditamos que o fato de Gonçalo das Neves não ter 

deixado gado que pudesse ser partilhado foi devido exatamente a essa seca que teve 

início em 1791 e se estendeu até 1793. Domingos Alves diferentemente de Gonçalo das 

Neves deixou gado para partilha, porém em um número reduzido se comparado as suas 

extensões de terras, o que segundo Medeiros Filho (1981, p.180) pode ser justificado 

pela seca aludida.  

Os inventários de Gonçalo das Neves e de Domingos Alves apresentam muitas 

semelhanças no se refere à vida desses sujeitos. Esses, além de terem falecido em 1793 

e de suas esposas também terem falecido em um mesmo ano, 1791, podem ter se 

conhecido. No título das dívidas passivas de Gonçalo das Neves é identificado como 

devedor um Domingos Alves dos Santos que afirmamos poder ser o mesmo capitão 

Domingos Alves que ora estudamos ou pelo menos um de seus filhos, que levava o 

nome do pai, conforme Costa (1999, p.18). A dívida em questão estava representada por 

uma novilha, valendo 3$200.  

 Defendemos essa ideia não apenas pela coincidência dos nomes, evidentemente, 

mas por esses personagens, como abordamos, terem vivido em um mesmo espaço e, 

portanto, em um mesmo contexto socioeconômico. Como sabemos, a principal 
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atividade econômica na Freguesia do Seridó, no século XVIII era a pecuária, e sendo 

Domingos Alves e Gonçalo das Neves fazendeiros, eles podem ter realizado trocas 

comerciais, talvez não diretamente, mas por meio de seus vaqueiros.  

O inventário de Gonçalo das Neves e o de Domingos Alves, cruzados com 

fontes eclesiásticas oriundas da antiga Freguesia do Seridó, permitem ainda compor 

alguns aspectos da vida pessoal desses sujeitos. Conforme o registro de óbito de 

Gonçalo das Neves, esse faleceu aos setenta e tantos anos e foi sepultado em hábito de 

São Francisco.
13

 No que tange ao seu inventário, esse é repleto de enigmas o que nos 

inquieta por não conseguirmos decifrar totalmente, como o fato de um filho seu, 

Manoel, já falecido na época de sua morte, ter integrado a partilha dos bens. Outro caso 

é o fato de seu filho mais velho, também chamado Gonçalo Pereira das Neves, ter sido 

seu inventariante, sendo que o mesmo, na época era menor de idade, não podendo 

assumir essa responsabilidade, pelo que preceituava o Código Filipino.   

O exame desse fato se torna ainda mais complexo quando nos deparamos com 

um termo de tutoria no inventário de Gonçalo das Neves, uma vez que já se tinha sido 

nomeado um tutor para partilhar os bens do casal falecido e se o filho mais velho de 

Gonçalo das Neves não podia assumir esse papel, por que ele então foi nomeado como 

inventariante? No momento, não dispomos de respostas, em razão das fontes serem 

lacunares. Não sabemos a quem foi destinado o conjunto dos bens de Manoel no 

momento da partilha e tampouco o porquê de Gonçalo ter sido inventariante dos bens de 

seu pai. Talvez essa tenha sido uma estratégia utilizada pelo tutor para ter parte no 

monte do casal. Todavia, trata-se de uma suposição.  

Quanto à qualidade desses sujeitos, em consonância com as fontes eclesiásticas, 

Gonçalo, filho do casal falecido, foi identificado como pardo,
14

 enquanto Juliana, 

também filha do casal falecido, foi definida como sendo de cor.
15

 Uma provável 

explicação para essas identificações divergentes dos filhos de Gonçalo das Neves pode 

ser o fato dessa família possuir cabedal, visto que era possível, na Colônia ser 

considerado pardo ou branco, indistintamente, quando se possuía patrimônio. Devido a 

isso, a família do falecido, de fato, poderia ser de cor e o fato de uns serem identificados 

                                                           
 

13
PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1788-1811, fl. 35v. (Manuscrito). 

14
PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 1, FGSSAS, 1788-1809, fl. 75v. (Manuscrito).  

15
PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 1, FGSSAS, 1788-1809, fl. 75/75v. (Manuscrito). 
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como pardos explica-se pela quantidade de cabedal material que possuíam, que, nesse 

caso, era convertido em cabedal social.  

Para uma melhor compreensão da família dos personagens analisados 

construímos uma árvore genealógica com a primeira geração de Gonçalo das Neves e de 

Domingos Alves,
16

 dados que consideramos pertinentes para este trabalho (Figuras 1 e 

2). Como elucidamos no início desse texto, a escolha dos inventários de Gonçalo das 

Neves e do capitão Domingos Alves justificou-se pelas possibilidades de análise das 

relações socioeconômicas na Freguesia do Seridó que poderiam ser reconstruídas. Por 

meio do inventário de Gonçalo das Neves e do de Domingos Alves é possível inferir, 

entre outros aspectos, sobre a economia e as práticas religiosas da época pesquisada, 

conquanto estejamos tratando de um estudo de caso. 

Com base nos bens
17

 arrolados pelos personagens citados e nas leituras que 

fizemos para fundamentar essa pesquisa (MACEDO, 2011; 2013; MACÊDO, 2007; 

MEDEIROS FILHO, 1983), elucidamos que a economia da Freguesia do Seridó era 

agrário-pastoril, sendo o criatório a principal atividade da época. Gonçalo das Neves 

não deixou nenhuma espécie de gado para partilha pelos motivos que já citamos, 

todavia, deixou instrumentos utilizados no cultivo da terra que estão em consonância 

com aqueles arrolados no inventário de Domingos Alves. Entre esses é possível 

encontrar picaretas e enxadas. Diferentemente de Gonçalo das Neves, Domingos Alves 

deixou gados de toda espécie, vacum, cabrum, cavalar e ovelhum. Só em gado cavalar 

deixou mais de 30 cabeças, sendo avaliadas todas em mais ou menos 251$000. 

Entretanto, um número pequeno se comparado às extensões de suas terras.  

Para uma melhor compreensão a respeito da organização dos bens em um 

inventário, construímos uma tabela onde estão elencados alguns bens retirados do 

processo de Gonçalo das Neves (Tabela 1). E, como podemos visualizar abaixo, a 

priori, são listados os bens móveis e posteriormente os semoventes e os imóveis ou bens 

de raiz:  

Tabela 1 – Bens do inventário de Gonçalo das Neves  

                                                           
 

16
Quanto a Domingos Alves, como o inventário dele já foi compulsado por Medeiros Filho (1981) e por 

Costa (1999), elucidaremos apenas informações básicas de sua vida. O português foi morador da 
fazenda da Lages, em território do atual município de Ouro Branco. Foi casado com Joana Batista da 
Encarnação e pai de 14 filhos, tendo falecido com cerca de 82 anos (COSTA, 1999, p.17). 
17

Pás, enxadas, machados e gado de toda espécie. 
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Bens Móveis Valor 

Dinheiro 

Três pentes de ouro 

Uma colher de Prata 

Um machado 

Nada 

6$000 

$550 

$160 

Bens semoventes Valor 

Gado Vacum 

Gado Cabrum 

Nada 

Nada 

Bens de Raiz Valor 

Um sítio de Terras denominado Glória 125$000 

Fonte: LABORDOC. FCC. 1ºCJ. Inventários post-mortem. Cx. 322. Inventário de Gonçalo Pereira 

das Neves. 

 

Conforme Macêdo (2007, p. 87) a economia da Freguesia do Seridó podia ser 

visualizada por meio de uma tríade que compreendia terra, escravo e gado. Esse 

conjunto de bens representava mais de 50% de todo o patrimônio arrolado, fato que 

comprovamos ao analisar principalmente o inventário de Domingos Alves. Sobre alguns 

aspectos dessa tríade teceremos algumas problematizações. Gonçalo das Neves deixou 

um sítio de terras, denominado Glória, avaliado em 125$000. Já Domingos Alves legou 

para a partilha seis sítios de terra, sendo todos avaliados em 5740$000. Dentre esses seis 

citamos a fazenda da Lages, onde mesmo construiu residência: 

Um sítio de terras de criar gados, com duas moradas de casa, de 

vivendas térreas, de taipa, cobertas de telhas e currais, e mais casas de 

Rua, tudo de taipa e cobertas de telhas que tem de comprido, légua e 

meia e uma de largo, meia para cada banda desse sítio das Lages, de 

baixo de marco, com as sobras que se acharam por uma Data de 

sesmaria tirada da sesmaria do Governo da Cidade da Paraíba, desta 

Comarca, avaliada em 1.400$000. 

 A mão de obra era majoritariamente escrava. Só no inventário de 

Domingos Alves foi possível encontrar por volta de 16 escravos. Gonçalo das Neves 

não teve nenhum escravo arrolado, entretanto no cruzamento com as fontes 
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eclesiásticas, identificamos um escravo de nome João que não foi listado em inventário 

por ter falecido um ano antes do seu senhor, em 1792.
18

 Entre as características dos 

escravos nos inventários era elencado além do nome, a qualidade, a idade e se o escravo 

possuía algum ofício ou enfermidade. Todas essas características eram determinantes 

para estabelecer um valor a esse bem precioso que era o cativo. O exemplo abaixo, 

retirado do inventário de Domingos Alves, elucida o que acabamos de afirmar:  

Um escravo, de nome Domingos, do Gentio de Angola, de idade de 

vinte e cinco anos, ao que mostra, sem ofício e nem habilidade, e só 

com uma lesão no dedo polegar da mão, avaliado em 100$000. 

Outro aspecto pertinente dessa sociedade setecentista é a religiosidade. No 

inventário de Domingos Alves nos deparamos com dívidas do falecido com sacerdotes, 

com a Irmandade das Almas e por ter mandado celebrar missas pelas almas do 

purgatório. Todos esses gastos revelam, além do apego à religiosidade, a preocupação 

com a morte
19

 que era uma característica dessa sociedade colonial. Não era suficiente 

morrer, era preciso morrer bem e para isso era preciso tomar algumas medidas como 

praticar obras de caridade – alforriando escravos, celebrando missas pelas almas do 

purgatório e fazendo doações às irmandades.  

O moribundo também se preocupava em confessar os seus pecados para assim 

receber os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos que, somadas às ações 

caridosas garantiriam a boa morte. Essa preocupação com os ritos fúnebres, que eram 

tão importantes quanto os festejos pela vida, só pode ser compreendida a partir da 

crença em uma vida eterna, que, dependendo do modo de vida de cada pessoa podia ser 

imaginada como um espaço harmonioso ou angustiante. 

Esses aspectos socioeconômicos da Freguesia do Seridó no século XVIII, 

identificados, principalmente, a partir de fontes judiciais traduzem-se enquanto valores 

da sociedade colonial. Não foi apenas nos sertões da Capitania do Rio Grande que a 

religião predominante foi a católica e que a preocupação com a morte fez parte do 

imaginário dos homens e mulheres desse espaço. Assim como, o desenvolvimento de 

uma economia agrário-pastoril, com uma mão de obra majoritariamente escrava, não fez 

parte apenas dos cenários desse sertão. As características que elucidamos fizeram parte 

                                                           
 

18
PSC. CPSJ. Livro de Óbito n°1, FGSSAS, 1788-1811, fl. 23v. (Manuscrito). 

19
Sobre a preocupação com a morte na Colônia, ver o livro do historiador João José Reis (1991) 

intitulado A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XVIII. 
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de um contexto mais amplo de ocidentalização das terras da América portuguesa. Com 

este trabalho evidenciamos, pois, a partir de um estudo de caso, as possibilidades de 

pesquisa histórica que podem emergir a partir de inventários post-mortem – neste caso 

específico, como a vida de Gonçalo das Neves e de Domingos Alves tiveram alguma 

relação na Freguesia do Seridó. 

REFERÊNCIAS  

ASSIS, MACHADO DE. MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS. SÃO PAULO: ÁTICA, 1994. 176P. (SÉRIE BOM 

LIVRO). 
CÓDIGO FILIPINO, OU, ORDENAÇÕES E LEIS DO REINO DE PORTUGAL: RECOMPILADAS POR MANDADO D’EL-REI 

D. FILIPE I. 14.ED.FAC-SIMILAR. BRASÍLIA: SENADO FEDERAL, 2004.  
CÓDIGO FILIPINO, OU, ORDENAÇÕES E LEIS DO REINO DE PORTUGAL: RECOMPILADAS POR MANDADO D’EL-REI 

D. FILIPE I. 14.ED.FAC-SIMILAR. BRASÍLIA: SENADO FEDERAL, 2004. LIVRO PRIMEIRO, P. 208. 
COSTA, SINVAL. OS ÁLVARES DO SERIDÓ E SUAS RAMIFICAÇÕES. RECIFE: ED. DO AUTOR, 1999. 
FLEXOR, MARIA HELENA. INVENTÁRIOS E TESTAMENTOS COMO FONTES DE PESQUISA HISTÓRICA. DISPONÍVEL 

EM: WWW.HISTEDBR.FAE.UNICAMP.BR/.../ARTIGOS.../MARIA_HELENA_FLEXOR2_ARTIGO. ACESSO EM: 
18/09/2013. 
FURTADO, JÚNIA FERREIRA. A MORTE COMO TESTEMUNHO DA VIDA. IN_PINSKY, CARLA BASSANEZI; LUCA, 
TANIA REGINA. (ORGS.). O HISTORIADOR E SUAS FONTES. SÃO PAULO: CONTEXTO 2009. 
LOPES, FÁTIMA MARTINS. ÍNDIOS, COLONOS E MISSIONÁRIOS NA COLONIZAÇÃO DA CAPITANIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE. NATAL: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003.  
MACEDO, HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE. OUTRAS FAMÍLIAS DO SERIDÓ: GENEALOGIAS MESTIÇAS NO 

SERTÃO DO RIO GRANDE DO NORTE. (SÉCULOS XVIII E XIX). RECIFE, 2013. 
MACEDO, HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE. POPULAÇÕES INDÍGENAS NO SERTÃO DO RIO GRANDE DO 

NORTE: HISTÓRIA E MESTIÇAGENS. NATAL: EDUFRN, 2011. 
MACÊDO, MUIRAKYTAN KENNEDY DE. RÚSTICOS CABEDAIS: PATRIMÔNIO E COTIDIANO FAMILIAR NOS 

SERTÕES DO SERIDÓ. (SÉC. XVIII). NATAL, 2007. 
MEDEIROS FILHO, OLAVO. VELHOS INVENTÁRIOS DO SERIDÓ. BRASÍLIA: CENTRO GRÁFICO DO SENADO 

FEDERAL, 1983. 
PAIVA, EDUARDO FRANÇA. DAR NOME AO NOVO: UMA HISTÓRIA LEXICAL DAS AMÉRICAS PORTUGUESA E 

ESPANHOLA, ENTRE OS SÉCULOS XVI E XVIII (AS DINÂMICAS DE MESTIÇAGEM E O MUNDO DO TRABALHO). 
2012. 286F. TESE. (CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR EM HISTÓRIA DE BRASIL – DEPARTAMENTO DE 

HISTÓRIA) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, 2012.  
REIS, JOÃO JOSE. A MORTE É UMA FESTA: RITOS FÚNEBRES E REVOLTA POPULAR NO BRASIL DO SÉCULO XIX. 
SÃO PAULO: CIA. DAS LETRAS, 1991.  

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

LABORDOC – LABORATÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA; FCC – FUNDO DA COMARCA DE CAICÓ; 1ºCJ – 

1º CARTÓRIO JUDICIÁRIO; PSC – PARÓQUIA DE SANT’ANA, DE CAICÓ; CPSJ – CASA PAROQUIAL SÃO JOAQUIM; 
FGSSAS – FREGUESIA DA GLORIOSA SENHORA SANTA ANA DO SERIDÓ 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/.../artigos.../Maria_Helena_Flexor2_artigo


  1124 

 

MÚSICA E ENSINO DE HISTÓRIA: O USO DA MÚSICA NA SALA DE 

AULA 
 

MARCELO MÁRCIO DA SILVA
1
 

 

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar quais são os apontamentos 

que se pode fazer sobre a utilização da música como recurso didático. Percebendo as 

possibilidades da utilização da música na construção do conhecimento histórico, e que 

a história pode ser ensinada através de abordagens de representação cotidiana (pois 

hoje está presente na realidade dos alunos de várias formas), como linguagem e 

também através de uma proposta lúdica. É importante ressaltar que antes de trabalhar 

com essas três instâncias, o professor deve fazer um diagnóstico da turma e investigar 

qual o gosto musical dos alunos. Isso implica ter cuidado com a seleção musical, 

atentando para a faixa etária da turma e também perceber que trabalho com a letra da 

canção pode fazer uma relação entre texto e contexto. Notando que a música é uma 

metodologia que estimula a participação dos alunos na aula de História, tornando-a 

mais dinâmica e atrativa. 
 

PALAVRAS-CHAVE: História, Ensino-aprendizagem, Música. 

 

O ensino de História no Brasil passou por transformações ao longo das décadas 

do século XX, atendendo a variantes nos seus métodos, indo de uma história positivista 

e elitista a uma história que discute os métodos pedagógicos na abordagem de seus 

conteúdos. Nesse período, cabe destacar o papel que a escola dos Annales 

desempenhou, desenvolvendo novas abordagens historiográficas e com elas a 

necessidade de novas fontes (relatos orais, imagens, registros sonoros). O trabalho com 

fontes sonoras, ultimamente, está relacionado ao uso da informática no ensino de 

História, evidenciando a importância dessas fontes na construção do conhecimento 

histórico para que, por meio destas, as aulas de História se tornem mais atrativas para os 

alunos, tentando sempre fazer uma ponte com a realidade e o contexto em que vivem, o 

que faz com que estes participem dessa construção.  

 Podemos dialogar mais com esses registros sonoros. Entretanto, vemos que o 

ensino de História conserva-se em constante transformação perante seus conteúdos e a 

                                                           
 

1
Graduando do curso de História Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bolsista 

do Programa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) de História do Centro de Ensino Superior do Seridó 
(CERES) e Licenciando (a) em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 



 

  1125 

 

tentativa de dialogar com a história ensinada nas academias. Os seus métodos também 

persistem, buscando melhorar a qualidade no ensino assim como valorizando a 

disciplina e o seu respectivo professor por meio de um ensino atraente e motivador. 

Através de novas tecnologias, no caso da música, é proposta uma metodologia que 

motiva e ensina tanto os alunos como os professores da rede envolvidos, pois possibilita 

a interação entre ambos. Este artigo busca fazer alguns apontamentos sobre como 

podemos utilizar a música nas aulas de História: como representação do cotidiano, 

como linguagem e, por último, como ludicidade.   

Atualmente, no Brasil, o ensino básico na perspectiva do currículo escolar está 

voltado a atender as competências e habilidades propostas pelos PCN (BRASIL, 1998). 

Já o ensino médio é regido pelo PCNEM (BRASIL, 1999, p. 301), tendo em vista que 

ele “prepara” (ou deveria) para o ENEM. Utilizando o conceito de tecnologias indicado 

pelo PCNEM, podemos pensar o conceito de cultura, por exemplo, da seguinte forma:  

[...] a cultura não apenas em suas manifestações artísticas, mas nos 

ritos e festas, nos hábitos alimentares, nos tratamentos das doenças, 

nas diferentes formas que os vários grupos sociais, ao longo dos 

séculos, têm criado para se comunicar, como a dança, o livro, o rádio, 

o cinema, as caravelas, os aviões, a Internet, os tambores e a música 

(BRASIL, 1999, p. 301). 

A partir dessas colocações, podemos elaborar alguns questionamentos sobre a 

utilização da música nas aulas de História do ensino médio: como usar a música na sala 

de aula para ensinar história e também para formar uma consciência musical? Como 

construir um conhecimento histórico a partir da música (encarada como representação 

do cotidiano, linguagem e ludicidade)?  

A primeira consideração que temos a fazer sobre a abordagem da música na sala 

de aula para a construção do conhecimento histórico pode ser esta: 

A rigor, a melhor abordagem é a interdisciplinar, na medida em que 

uma canção, estruturalmente, opera com séries de linguagens (música, 

poesia) e implica séries informativas (sociológicas, históricas, 

biográficas, estéticas) que podem escapar à área de competência de 

um profissional especializado (NAPOLITANO, 2005, p.96). 

Mesmo sabendo que o professor de História na maioria das vezes não é 

especialista na área musical e também que nem sempre a abordagem interdisciplinar é 

possível (NAPOLITANO, 2005, p.96), a saída encontrada geralmente é o trabalho com 
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a letra da canção, priorizando uma leitura crítica sobre esses documentos sonoros. É 

importante percebermos que a música no Brasil “foi um ponto de fusão importante para 

diversos valores culturais, estéticos e ideológicos que formam o grande mosaico 

chamado ‘cultura brasileira’” (NAPOLITANO, 2005, p. 110). 

A música faz parte do nosso cotidiano e mantém uma íntima relação com os 

espaços que frequentamos, pois hoje participamos voluntariamente ou não de um 

“regime de escuta musical” (BARHES apud ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2010, p. 5) 

presente em nossas vidas quase que diariamente, em que “a música não é apenas uma 

combinação de notas dentro de uma escala, mas também ruídos de passos e bocas, sons 

eletrônicos, ou ainda uma vestimenta e gestos do cotidiano de determinados indivíduos 

que gostam de um tipo de som” (DUARTE, 2013, p. 209). Em outras palavras, significa 

dizer que o gosto musical está ligado ao processo que forja identidades no momento em 

que cada sujeito está inserido em um determinado grupo pelo gênero musical que ouve.  

É cultivada, assim, uma identidade grupal de música: 

Nas esferas do cotidiano familiar, do lazer e da escola, a forma 

emotiva é preponderante, pois ouvir música emotivamente é ouvir 

mais a si mesmo do que a própria música. É utilizar-se da música para 

que ela desperte ou reforce algo já latente em nós mesmos, em busca 

de uma identidade com o outro (DUARTE, 2013, p. 219). 

Temos, assim, a música como representação do cotidiano, ou seja, a partir desses 

referenciais, os alunos constroem seu gosto musical (por afetividade ou identificação), 

que está intimamente ligado a sua realidade musical. Vale destacar que o ouvir e 

entender a música depende da percepção musical de cada indivíduo (DUARTE, 2013, p. 

210). Com relação ao ensino, esse aspecto ganha maior intensidade, pois a diversidade 

cultural com que o professor lida na sala de aula é enorme, não só em relação à música, 

mas também quanto a aspectos culturais, econômicos, sociais e religiosos. 

Nesse sentido, as particularidades da música produzem uma interação social 

entre aluno e professor, por meio dessa percepção musical. Percebemos que hoje a 

música é produto de uma indústria cultural (NAPOLITANO, 2005, p. 27); sendo assim, 

cada aluno carrega consigo uma forma de subjetivá-la de acordo com seu contexto 

social e cultural, ou seja, os alunos são influenciados pela “produção e a apropriação da 

canção (vestimentas, comportamentos, e dança)” (DUARTE, 2013, p. 211). Assim, o 

grande desafio do professor seria como problematizar a “subjetividade” na sala de aula. 
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Há tempos, o ensino de História é rotulado de cansativo, decorativo e pouco 

atraente, assim, partimos do pressuposto de que as aulas de História são efêmeras, 

porque os alunos esquecem muito rápido dos assuntos (conteúdos) propostos, em 

virtude de estes não fazerem parte da sua realidade. Fugindo da concepção de história 

que está presente na maioria dos currículos brasileiros, uma das soluções propostas para 

sair da mera aquisição de informações nas aulas de História seria: 

[...] a história, ao contrário do que experimentamos nas aprendizagens 

escolares, será significativa se puder estabelecer íntimas conexões 

com a realidade vivida. O estudo do passado não como algo morto, 

senão como “vida vidada, a que segue vivendo no presente de cada 

um”; a produção do saber histórico como instrumento de leitura do 

mundo (STEPHANOU, 1998, p. 9). 

Assim, a música possibilita essa conexão com a realidade dos alunos (por fazer 

parte do seu cotidiano), cabendo ao professor identificar a realidade em que eles estão 

inseridos. Isso implica fazer um diagnóstico da turma para saber quais gêneros musicais 

(rock, funk, forró, pagode etc.) os alunos costumam ouvir e, a partir daí, elaborar um 

plano de curso que os contemple. Por meio desse diagnóstico, o professor poderá 

compreender os “usos e apropriações” (DE CERTEAU, 2000, p. 40) da música que seus 

alunos fazem (já que cada gênero musical tem suas particularidades: uns são de ouvir, 

outros de dançar ou possuem as duas características ao mesmo tempo), pois uns ouvem 

determinado gênero somente pela letra (enquanto texto) e outros só pela canção em si 

(melodia, harmonia, timbre, “batida”): “tudo isso gera o que pretendo definir como 

consciência musical” (DUARTE, 2013, p. 211). 

A partir desses apontamentos, surge uma questão: como problematizar o “regime 

de escuta” dos alunos em relação à música popular?  

Os sentidos enigmático e polissêmico dos signos musicais favorecem 

os mais diversos tipos de escuta ou interpretações – verbalizadas ou 

não – de um público ou de intelectuais envolvidos pelos valores 

culturais e mentais, altamente matizados e aceitos por uma 

comunidade ou sociedade. A partir dessas concepções, a execução de 

uma mesma peça musical pode provocar múltiplas “escutas” 

(conflitantes ou não) nos decodificadores de uma mensagem [...] de 

acordo com uma perspectiva sincrônica ou diacrônica do tempo 

histórico (CONTIER, 1991, p. 152). 



 

  1128 

 

Por outra ótica, concebendo a música como linguagem, podemos dividi-la a 

partir de dois pontos: texto e contexto. Dentro dessa perspectiva, a aprendizagem por 

parte dos alunos está relacionada ao texto e contexto da música, em outras palavras, o 

texto seria a letra em si, que pode ser trabalhada através dos conceitos que ela traz, e o 

contexto deve ter sempre a “preocupação com a versão da música” (NAPOLITANO, 

2005, p. 72), ou seja, propor uma análise do contexto em que a música foi produzida 

(localizando-a no tempo e espaço).  

 A letra pode ser utilizada de várias formas: “para extração de informações, 

desprezando outros aspectos da formação, pois há que se levar em conta as simbologias, 

as figuras de linguagem presentes na construção literária das letras” (ABUD, 2005, p.5); 

como linguagem musical, (ABUD, SILVA, ALVES, 2010, p. 65), o que significa 

analisar a letra da canção (os conceitos presentes nela). Podemos citar como exemplo as 

músicas “Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, no capítulo que trata das cidades 

gregas; Apesar de você, do mesmo autor, sobre a recente ditadura brasileira” (ABUD, 

2005, p.4); Cálice, também de Chico Buarque, que trata da repressão na ditadura militar 

no Brasil; Faraó divindade do Egito, interpretada pelo grupo Olodum, focando na 

mitologia egípcia (na diversidade de deuses e também nos grandes reis), temas que 

ainda são pouco destacados nas aulas de História. Evidenciamos que “a escolha das 

canções constitui parte de um ‘corpo’ documental que deve estar coerente com os 

objetivos da pesquisa ou do curso em questão” (NAPOLITANO, 2005, p. 95). 

Essas letras podem ser trabalhadas aparadas nos conteúdos do livro didático, 

como forma de interpretar o período destacado e desenvolver habilidades de análise de 

músicas por parte dos alunos. Pertence ao professor a função de adquirir o “conteúdo 

específico, através de uma pesquisa bibliográfica básica, neste caso, é condição 

fundamental para uma boa seleção documental” (NAPOLITANO, 2005, p. 95), ou seja, 

fazer uma seleção das músicas que vai trabalhar. 

Por último, apresentamos outra forma de analisar a letra como fonte documental: 

Outra possibilidade, ainda mais abrangente, é a análise de documentos 

musicais à luz de um eixo temático. Essa prática permite não só o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e interpretação do 

documento musical mas também a compreensão de conceitos 

históricos subjacentes às músicas escolhidas (ABUD, SILVA, 

ALVES, 2010, p. 65). 
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O eixo temático faz parte do conjunto de temas, funcionando como suporte para 

a orientação do planejamento e fazendo uma limitação dos conteúdos a serem 

trabalhados. No Brasil, quem orienta os eixos temáticos da educação básica são os PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), que são oferecidos pelo Ministério da Educação. 

No entanto, os eixos temáticos são difíceis de serem trabalhados em sala de aula caso 

não haja uma metodologia que permita minimamente um diálogo com as fontes usadas. 

Segundo os PCN do ensino médio, através das competências e habilidades, o aluno 

necessita ter a capacidade de “analisar e interpretar fontes documentais de natureza 

diversa”, no caso a música, que pode ser entendida também como linguagem. Esse 

ensino através da linguagem musical é condicionado por duas séries: “os ligados à 

transmissão do conteúdo e os relacionados à gestão das interações com os alunos, como 

as questões da manutenção da disciplina e da motivação da turma” (DUARTE, 2013, p. 

220).  

Dentro dessa perspectiva, o professor pode fazer uma análise contextual das 

canções, o que sugere “traçar o mapa dos circuitos socioculturais e das recepções e 

apropriações de cada música para que os alunos possam fazer uma análise satisfatória 

da estrutura do ritmo e da estrutura da canção” (ABUD, SILVA, ALVES, 2010, p. 66 

apud NAPOLITANO, 2005, p. 100-102), atendendo a quatro etapas: criação, produção, 

circulação e recepção e apropriação. 

A música também pode ser utilizada na sala de aula através da ludicidade: “vale 

a pena que a música, mais do que um recurso didático-pedagógico ou uma fonte, é arte 

e envolve o lúdico” (ABUD, SILVA, ALVES, 2010, p. 76). A ludicidade é entendida 

como uma possibilidade de desenvolver a criatividade e os conhecimentos dos alunos, a 

partir da qual se “aprende brincando” e também interagindo com outros alunos, pois o 

lúdico desperta o deleite. 

A utilização do lúdico como forma de aprendizado, se faz necessária 

para tornar o ensino mais dinâmico e também para que os alunos 

prestem atenção e participem mais da aula. Isso tem algumas 

implicações: não ver o professor como sendo o único portador do 

conhecimento, mas pensar o alunado como agente que tem 

conhecimento também, ou seja, que este conhecimento seja produzido 

a partir do processo de troca de experiências (SILVA, SOARES, 

SOUZA, 2013, p. 7).   
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É necessário fazer algumas observações acerca do uso da música através de uma 

proposta lúdica, seguindo as necessidades de cada faixa etária. Essa metodologia é 

indicada tanto para os alunos do ensino fundamental quanto para os alunos do ensino 

médio, porém a utilização que este último fará será diferente da do ensino fundamental, 

pois os alunos estão em “estados cognitivos” (conceito de Piaget) diferentes. Os alunos 

do ensino médio estão (ou deveriam estar) no quarto estágio (das operações formais, 

que vai dos 12 aos 16 anos, idades variantes de acordo com a interpretação do autor), 

em que eles têm a “capacidade” cognitiva para aprender, não entendendo a música na 

aula como forma de brincar: 

A representação agora permite à criança uma abstração total, não se 

limitando mais à representação imediata e nem às relações 

previamente existentes. Agora a criança é capaz de pensar 

logicamente, formular hipóteses e buscar soluções, sem depender mais 

só da observação da realidade. Em outras palavras, as estruturas 

cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de 

desenvolvimento e tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a 

todas as classes de problemas
2
.  

Isso significa dizer que para o uso da música através de uma proposta lúdica 

deve-se considerar a faixa etária da turma. No entanto, essa forma de ensino pode ser 

voltada também para o ensino fundamental, sendo exigidos apenas desenvoltura, 

interesse, preocupação e compromisso do professor para que isso se faça possível e 

executável.  

A partir dos questionamentos levantados sobre o emprego da música na sala de 

aula, vemos que esta constitui uma possiblidade metodológica de ensino de História, 

tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Podemos tratá-la como 

representação do cotidiano, como linguagem e também através de uma proposta lúdica, 

lembrando que, antes de trabalhar com essas três instâncias, o professor deve fazer um 

diagnóstico da turma e averiguar qual o gosto musical dos alunos. Percebemos que as 

letras podem ser trabalhadas de várias formas, abordando o texto e o contexto de sua 

produção. É importante ter sempre o cuidado de fazer um levantamento musical, o que é 
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necessário como uma ponte com o conhecimento histórico, em especial, com relação 

aos conceitos trabalhados.  

A música pode também ser usada através de uma leitura crítica, despertando nos 

alunos uma consciência musical. Esse aspecto pode ser inserido na aula de História por 

meio de uma relação com a realidade do aluno, notando que este participa de um regime 

de escuta musical que é norteado pela indústria cultural. É necessário fazer algumas 

observações e ter alguns cuidados: pensar abordagens musicais que de fato estimulem a 

participação dos alunos e ter cuidado com a seleção musical. Outro ponto essencial ao 

professor de História é perceber que a análise contextual da música deve atender a 

quatro quesitos básicos: criação, produção, circulação e recepção e apropriação e que 

essa metodologia não pode ser vista como uma saída imutável para aulas normais 

(entendidas através de explicação do conteúdo). Dessa forma, o trabalho com música na 

aula de História é uma metodologia que complementa as aulas, levando novidades à 

sala de aula, estimulando a produção de conhecimento no estudante e tornando as aulas 

mais participativas, por fazer uma ponte direta com a realidade dos alunos. 
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CULTURA E POLÍTICA EM NATAL: AS PRÁTICAS CULTURAIS DO 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DA UFRN NOS ANOS 1980 
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1
 

 

RESUMO: As práticas culturais engajadas fazem parte da história do movimento 

estudantil brasileiro. Nos anos 1980, em Natal, na Universidade Federal do Rio grande 

do Norte (UFRN) os estudantes estiveram a frente de diversas produções culturais que 

tinham como propósito a mobilização política. Nesse sentido, o presente artigo 

analisou as práticas culturais do Movimento Estudantil nesse período e através de 

pesquisa a bibliografia sobre o assunto e entrevistas com militantes estudantis, foi feito 

um resgate de acontecimentos importantes no campo da cultura e da política estudantil 

universitária. A política tinha na cultura um instrumento facilitador das ações políticas 

estudantis na luta por transformações dentro e fora da UFRN. 
 

Palavras chave: Movimento Estudantil, Práticas Culturais, UFRN. 

 

Introdução 

O movimento estudantil brasileiro tem uma tradicional história de luta por 

melhorias sociais. Nos anos 1960, os estudantes secundaristas e universitários 

participaram das campanhas de alfabetização popular no governo de Djalma Maranhão 

em Natal e foram personagens importantes no combate aos governos militares no país 

até 1964.  

Nos anos 1980 os estudantes atuaram em conjunto com outros movimentos 

sociais nas mobilizações pela abertura política, eleições diretas para presidente da 

república e democracia dentro das universidades e no país. Nesse sentido, o presente 

artigo analisará as práticas culturais do movimento estudantil universitário nos anos 

1980 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A cultura e a política estiveram juntas na ação dos estudantes da UFRN nos anos 

1980.  Os eventos de arte e cultura, as produções no campo do teatro, da música, das 

artes plásticas, da literatura tinham uma dimensão política, sendo usados como 
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instrumentos para criticar e contestar o regime autoritário, como também a falta de 

democracia dentro e fora da UFRN. 

O artigo está composto por três capítulos, no primeiro fizemos uma discussão 

conceitual sobre cultura, no segundo momento investigamos as práticas culturais no 

país dos anos 1960 aos anos 1980 e no terceiro capítulo abordamos as práticas culturais 

dos estudantes nos anos 1980 na UFRN.  

Refletindo sobre o conceito de cultura  

Entendemos que a abordagem sobre cultura é bastante complexa, envolvem 

análises e conceitos que buscam refletir as disputas teóricas que existem no campo das 

Ciências Sociais. Muitos autores ao trabalharem com o conceito de cultura tendem a 

busca de uma cultura dominante, hegemônica de um lado, ou da cultura popular, 

autêntica de outro. E ao pensarem dessa forma, acabam conseguindo obscurecer a 

vitalidade da cultura como expressão da experiência vivida no sentido de um duplo 

movimento de contenção e resistência que ela carrega.  

  Muitas discussões a respeito da cultura envolvem a questão do popular, de uma 

cultura popular pura sendo essa, para alguns autores, antagônica e separada da cultura 

dominante. Para Gramsci a cultura popular é aquela "criada pelo povo e apoiada numa 

concepção de mundo e da vida toda específica, que se contrapõe à concepção de mundo 

hegemônica”. (GRAMSCI, 1979, p. 184) Na perspectiva gramsciana, segundo Chauí:  

O popular na cultura significa, portanto, a transfiguração expressiva 

de realidades vividas, conhecidas, reconhecíveis e identificáveis, cuja 

interpretação pelo artista e pelo povo coincidem. Essa transfiguração 

pode ser realizada tanto pelos intelectuais “que se identificam com o 

povo” quanto por aqueles que saem do próprio povo, na qualidade de 

seus intelectuais orgânicos.  (CHAUÍ, 1990, p. 88.)   

  Indo além nessa reflexão, Hall (2003) sugere que não há um sujeito 

determinado (o povo) ao qual atrelar a cultura popular, mas o que conta é “a capacidade 

de constituir classes e indivíduos enquanto força “popular” contra o bloco de poder”. 

Compreendemos que “povo” não é uma categoria homogênea. Existem vários grupos e 

interesses entre as diferentes culturas e classes sociais que compõem o chamado “povo”.  

    Para Hall (2003), quando critica que no centro da linha que polariza o terreno 

da cultura, o antagonismo povo versus o bloco do poder, é o que precisa ser afirmado 

em vez de “classe contra classe”. Para o autor, tanto não há um conteúdo fixo para o 
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conceito de “popular” como o de “povo”. “As culturas de classe tendem a se entrecruzar 

e a se sobrepor num mesmo campo de luta. O termo “popular” remete a esse 

relacionamento entre a cultura e as classes, se referindo com mais precisão às alianças 

de classes e forças que constituem as “classes populares”. 

 Por mais que existam interesses em torno da manipulação da cultura, que haja 

uma oposição entre cultura popular e a cultura da classe dominante, que ambas 

apresentem elementos conflitivos e antagônicos, a cultura popular é disputada por 

elementos da cultura dominante e das classes subalternas.  

 Segundo Hall, as transformações se situam no centro do estudo da cultura 

popular, pois entender a cultura popular apenas como tradição ou destruição de estilos 

específicos de vida e sua transformação em algo novo, é não perceber um duplo 

interesse existente na cultura popular, o duplo movimento de conter e resistir, que 

inevitavelmente se situa no seu interior. 

As práticas culturais do movimento estudantil no país 

Investigar as práticas culturais do Movimento Estudantil no país nos anos 1980 

implica em fazer uma abordagem dos momentos de maior efervescência cultural dos 

estudantes na sua atuação política à frente das entidades estudantis.  

Na história política e cultural da intervenção da juventude estudantil em parceria 

com artistas na sociedade brasileira, os anos 1960 representam um período de grande 

participação, criação e produção de bens simbólicos no país.  A década de 1960 no 

Brasil esteve marcada pela efervescência política de artistas, intelectuais e dos 

movimentos sociais. A Revolução Socialista em Cuba tinha acabado de acontecer em 

1959, um clima de mudanças contagiava a sociedade, os setores progressistas estavam 

eufóricos, a juventude engajada em busca da concretização de um projeto coletivo de 

transformação do país e da realidade do povo brasileiro.  

A intelectualidade brasileira estava reunida no Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB), uma instituição criada pelo Estado, que tinha como objetivo discutir 

um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Dentro do ISEB existiam intelectuais que 

defendiam o projeto da classe dominante para o país, considerados de direita, como 

também os que se contrapunham ao projeto de desenvolvimento defendido pela 

burguesia, os intelectuais de esquerda, pensando o país a partir da necessidade de 

mudanças sociais. 
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Nesse período acontecia em Pernambuco o Movimento de Cultura Popular
2
 

(MCP), o qual foi divulgado através das conferências de Paulo Freire organizadas pelo 

ISEB, influenciando fortemente a juventude e intelectualidade no Rio de Janeiro, o que 

contribuiu para a criação do Centro Popular de Cultura da UNE (CPC da UNE). 

Na conjuntura em que se encontrava o país, onde a pauta era o nacionalismo e o 

antiimperialismo, a esquerda se unia na defesa das reformas de base que estavam sendo 

debatidas no período. Apesar de possuírem uma política própria para o movimento, os 

grupos se aliavam na perspectiva de atingirem questões amplas e projetos que 

beneficiariam a população.  

Em parceria com a UNE, o CPC 
3
realizou a UNE volante, uma mobilização que 

durante três meses literalmente colocou as duas organizações em movimento por várias 

capitais brasileiras, estabelecendo o debate com o público universitário sobre a questão 

da Reforma Universitária por meio do teatro e outras atividades artísticas. Conforme 

Pelegrini: 

A UNE volante constituiu-se de uma caravana que percorreu o país 

por três meses, promovendo no seu percurso “agitação e propaganda” 

em prol da Reforma Universitária. Entre seus membros, encontravam-

se parte da diretoria da UNE e artistas do Centro Popular de Cultura 

(CPC). Das atividades promovidas nessa excursão, constaram a 

realização de 200 assembléias pelas faculdades do país, além de 

reuniões com lideranças estudantis e apresentação de peças teatrais, 

atingindo um público total de 50 mil pessoas. (PELEGRINI, p.48, 

1997) 

O trabalho feito a partir da UNE volante propiciou o fortalecimento e politização 

do movimento estudantil, na criação de CPCs em quase todas as capitais brasileiras, em 

uma aproximação da UNE, que é a entidade máxima dos estudantes universitários, com 

o conjunto de estudantes que não participavam das atividades políticas que envolviam a 

universidade e o país.  

Apesar de durar pouco, a UNE volante resultou em um crescimento do 

movimento estudantil e um maior conhecimento da história, da política e das raízes 
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O Movimento de Cultura Popular (MCP) era ligado ao governo do Estado em Pernambuco e trabalhou 

mais voltado para a alfabetização da população. 
3
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culturais do Brasil. Durante sua existência foi possível um contato com os movimentos 

que estavam acontecendo em outras capitais, como comenta Cecil Thiré em entrevista a 

Domont:  

Ficamos muito impressionados com as coisas que vimos. Lá em Natal, 

havia uma campanha: “De pé no Chão também se Aprende a Ler”; 

haviam escolas de Chão de Terra batida, e gente sendo 

alfabetizada......Nós não queríamos subir aos palcos para servir a 

burguesia. Nós queríamos nos direcionar à horizontalização da 

cultura. (DOMONT, 1990, P. 31). 

A experiência do CPC foi interrompida pelo incêndio no prédio da UNE no Rio 

de Janeiro, marcando o início do golpe militar. Depois da destruição do CPC, os 

estudantes, artistas e intelectuais buscaram outro caminho de expressão política e 

artística. Daí que surgiu a idéia, que foi de Oduvaldo Vianna Filho, do show Opinião, 

reunindo grandes artistas como Nara Leão, Zé Kéti, João do Vale. O show Opinião teve 

um imenso sucesso, inclusive entre os estudantes, que lotaram o teatro como forma de 

protesto contra a política autoritária dos governos militares. 

  O advento do regime autoritário no Brasil, a partir de 1964, apontou para 

transformações políticas e econômicas profundas na sociedade. O Estado autoritário, 

governado por militares, promoveu o desenvolvimento capitalista na sua forma mais 

avançada. Foi um momento da história brasileira de maior difusão e produção de bens 

culturais.  

Os anos 1970 no Brasil traziam novos comportamentos, movimentos de 

contestação à ordem vigente, uma necessidade em não se adaptar à lógica do mercado. 

“Na lembrança de muitos estudantes da segunda metade dos anos 70, a vida do dia-a-dia 

tinha um estilo que misturava um pouco de militância política, um pouco de espírito 

hippie, um pouco de cultura popular e um pouco de América Latina”. (ARAÚJO, p. 

245, 2007) 

   No entanto, nesse período começa a haver um crescimento da indústria 

cultural, suas produções cada vez mais atingiam um número maior de pessoas. Um 

mercado crescente da cultura começou a trazer novas perspectivas de ações, uma 

massificação da produção cultural, que foi exatamente resultado da globalização, como 

também de novas formas de comunicação entre os países e povos do mundo. 

   Nos anos 1980 os estudantes através da música, do rock, demonstravam suas 

inquietações com o governo militar.  O movimento estudantil discordava da forma que 
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indústria cultural atuava na sociedade. Nesse sentido, as produções culturais só serviam 

se gerassem lucro, tentando fazer com que qualquer forma de expressão artística e 

cultural tivesse que se adequar às imposições de mercado, as quais agiam interferindo 

diretamente na forma de produzir cultura no país.  

   Os estudantes agiam se contrapondo à cultura de massa, tentando propor uma 

prática cultural alternativa, baseada em uma ação crítica, contestadora, politizada. 

Existia uma oposição à alienação feita pelos meios de comunicação de massa, que 

contribuía com a manutenção do sistema socioeconômico vigente e as injustiças sociais. 

As práticas culturais do Movimento Estudantil na UFRN       

Em Natal, os anos 1980 representaram um momento de ações culturais que 

tinham como objetivo a discussão política. O movimento cultural que havia na UFRN 

possuía grande expressão fora da universidade. Eram eventos que tinham uma 

visibilidade social, ocupando capas de jornais, matérias. Havia uma repercussão, mexia 

com a vida da cidade. Segundo Fernando Mineiro:  

Só para se ter uma idéia, é importante lembrar os grandes eventos 

juninos. Na época junina em Natal, tinham grandes eventos na 

universidade. Além dos eventos nos bairros tradicionais, o São João 

da universidade era um grande evento.
4
 

Nos anos 1980 na época junina, um dos eventos que mobilizava a sociedade, era 

o São João na universidade. Era o point da cidade esses eventos juninos realizados na 

universidade, organizados pelas entidades estudantis. Além disso, todos os encontros 

nacionais, como o da SBPC, tinham um caráter bastante cultural. 

Outra vertente importante entre as atividades culturais e atividades políticas era a 

literatura, ou seja, durante o regime autoritário a atividade cultural ia de encontro 

diretamente à crítica da censura, da limitação da liberdade de expressão, da restrição no 

âmbito produções, do pensamento e das manifestações artísticas, sendo um elo que 

aglutinava praticamente todas as ações políticas. No entanto, para se entender mais 

sistematicamente o Brasil no Contexto do Regime militar, de acordo com Cipriano 

Vasconcelos: 
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A literatura também tinha um uso entre essa vanguarda do movimento 

estudantil. Na infusão de idéias que propiciavam uma visão mais 

libertadora da sociedade. Alguns autores eram bastante lidos. No 

campo romântico, desde Jorge Amado na sua fase, digamos assim, 

socialista. A poesia de Vinícius de Moraes, enfim de outros autores, 

Antônio Calado, outros autores que a gente lia com esse intuito de 

entender a sociedade numa perspectiva da produção literária.
5
 

A leitura de obras clássicas, de poemas, de pensamentos políticos contribuía para 

um amadurecimento teórico dos militantes do ME. O aprofundamento de teorias, de 

conceitos, resultava em um grupo de jovens intelectuais e politizados, em um processo 

de formação política através das informações que eram adquiridas com o acesso a 

determinados autores, obras, literatura. 

A luta pela democratização estava presente na atividade cultural, tudo tinha uma 

explicação política. Eram colocadas questões que em geral não eram veiculadas pela 

TV, nem pelo circuito comercial de cinema. Isso terminava sendo um momento, não só 

de fazer cultura, como também ao mesmo tempo, fazer política. Segundo Moisés 

Domingos:  

Trouxemos também a nossa literatura de cordel, os nossos cantadores 

de viola. Como Crispiniano Neto, que trouxe vários violeiros. Então, 

nós tínhamos música, nós tínhamos a viola, o teatro, a música, que 

fazíamos divulgação com base política, através do Cordel. Tínhamos o 

cordel sobre o pacote da educação do Ministro Portela. E o resto era 

panfletagem mesmo. Panfletos, jornais, etc.
6
 

Os estudantes organizavam protestos políticos. Nesse sentido, a partir da 

literatura de cordel, faziam sua crítica à política educacional do regime, aos problemas 

da universidade. Convidavam os cantadores de viola, os poetas, cordelistas para juntos 

fazerem uma manifestação política, tendo como meio a ação e produção cultural. 

Uma feira de livros era realizada todos os anos pelo DCE, onde os estudantes 

tinham a oportunidade de doar, trocar e comprar livros por um valor acessível. Após a 
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realização da Segunda Feira do Livro, o DCE inaugurou em uma sala no Centro de 

Convivência como posto permanente de livros usados, chamado “Sebão 
7
”. 

Havia uma presença e uso da arte cênica, principalmente por parte de alguns 

artistas que tinham essa habilidade para trabalhar a comunicação com o conjunto de 

estudantes. Através de esquetes, peças teatrais, que questionavam o regime militar e a 

falta de democracia dentro da universidade. 

 Existiam na cidade Movimentos teatrais importantes, como o grupo do ator 

Jesiel Figueiredo. Porém na Universidade, o teatro era muito rudimentar. Havia já um 

movimento no sentido da constituição de grupos de teatro dentro do Movimento 

Estudantil, mas era uma coisa inicial. No entanto, utilizaram o teatro com a finalidade 

de mobilizar, denunciar, etc. Sendo útil nas campanhas eleitorais, nas greves, nos 

movimentos políticos, manifestações sociais. Conforme João Emanuel Evangelista: 

Eu lembro que algumas pessoas ligadas ao PT que usavam muito do 

recurso de fazer esquetes para fazer exatamente a crítica política de 

uma questão geral da sociedade ou uma questão envolvendo a 

universidade brasileira. Esse era sempre um recurso muito usado. A 

questão do teatro era uma visão mais instrumental. Eu diria que o 

teatro era usado mais como instrumento que propriamente como uma 

política cultural, onde você pudesse ter uma relação menos panfletária 

no uso da cultura e da arte.
8
 

O teatro tinha um propósito claro de fazer um protesto político, uma crítica, 

convidando o estudante para participar dos movimentos organizados pela entidade 

estudantil. O teatro era político. Diferente até da música, do poema, das artes plásticas 

que nem sempre se resumiam a manifestações políticas, a apresentação teatral no ME 

era essencialmente pautada em questões de âmbito político. 

Nas campanhas do DCE o teatro foi bastante utilizado. Enquanto parte das 

lideranças faziam seus discursos políticos, outros que eram ligados ao teatro mostravam 

pequenas encenações. Apresentações de teatro que tinha um viés da crítica, da ironia, 

chacota, que na brincadeira buscava-se, através da manifestação teatral, a comunicação 

com o conjunto da juventude universitária. Juntavam sempre muitos estudantes nos 

diversos setores da universidade, para assistir. 
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Os esquetes teatrais contavam com a irreverência, com a criatividade de 

estudantes que se caracterizavam de personagens para passar uma informação sobre 

algo em relação com a universidade, a sociedade, a educação. Enfim, a encenação 

teatral ocorria devido ao improviso e ao talento de alguns militantes, que usavam de 

suas habilidades artísticas para a pregação ideológica. 

Nos Centros Acadêmicos existia também a tradição da utilização do teatro nos 

corredores durante e após a campanha nos cursos. Nas formaturas, em alguns cursos, 

como Serviço Social, que tinha no teatro uma expressão cultural marcante, era feita uma 

retrospectiva histórica da profissão e do momento que a universidade vivia. 

Durante o período que Antenor Soares de Medeiros
9
 fez parte do Centro 

Acadêmico de Direito foi reconstruída a biblioteca setorial do curso, a Amaro 

Cavalcanti. Foi feita uma campanha para doação de livros, muitos professores doaram. 

Durante a gestão que ele fez parte, em 1982, o Centro Acadêmico organizou vários 

murais para os estudantes terem notícias políticas, matérias culturais. Eventos que 

estavam acontecendo na universidade, no Estado, no país. 

O Centro Acadêmico de Direito criou um jornalzinho, no qual tinha uma seção 

sobre cultura. Também, nesse mesmo período foi realizado um festival de poesia, tendo 

uma grande participação dos alunos do curso de Direito. Houve uma boa produção, o 

que levou a organização promover concursos com premiação. 

O trabalho com a música teve uma qualidade maior. Foram promovidos pelo 

movimento estudantil, grandes festivais de música. Contavam com a participação de 

artistas locais e nacionais.  

A organização das atividades culturais nas entidades estudantis, na maioria das 

vezes, acontecia através da diretoria de cultura. Essa diretoria era responsável pela parte 

cultural, promovendo circuitos de cinema, festivais, apresentações musicais, teatrais. 

Organizava, também, publicações de poesias, que era uma produção cultural e literária 

dos estudantes. 

Então, era praticamente uma regra, toda e qualquer entidade estudantil tinha uma 

direção de cultura, que era responsável por esse tipo de atividade. Tinha como função 

criar uma agenda de eventos culturais. Entretanto, devido a curta duração de uma gestão 
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no DCE, que era de mais ou menos um ano, nem sempre se mantinha uma agenda 

regular, ou um programa cultural que tivesse uma certa permanência. 

Eram realizadas reuniões que discutia a realização dessas atividades. Desde a 

questão material, da busca dos recursos, como outras questões de organização dos 

eventos. Os estudantes universitários mostravam suas produções nas mais diversas 

categorias artísticas.  

Naquele período havia muito pouco investimento de órgãos públicos, de 

governos do Estado nessas atividades e produções realizadas pelos estudantes 

universitários. O que acontecia era alguma coisa muito improvisada, atuando mais como 

uma rede de relações políticas que se dispunha na cidade, sendo essa rede mobilizada 

quando se precisava arrecadar fundos para um movimento, uma atividade política de 

grande porte. 

Essas atividades eram organizadas com muito pouco recurso, com muito 

voluntarismo. Os estudantes tinham uma preocupação muito forte de não depender de 

qualquer recurso. Eram buscados, muitas vezes, apoio em entidades sindicais, 

instituições que o movimento estudantil tinha algum tipo de diálogo. Havia muito 

preconceito em relação a patrocínios privados de algumas empresas, a não ser que fosse 

de alguma empresa de alguém ligado à esquerda, próximo às lutas e movimentos 

sociais. 

A ADURN
10

 muitas vezes foi parceira de atividades realizadas pelos estudantes, 

como demais organizações da sociedade civil que se mostravam próximas aos 

movimentos sociais. Através da Reitoria, a universidade na época também apoiava 

atividades que não aparecessem diretamente como uma contestação. Portanto, não tinha 

muitos recursos, era a partir realmente da mobilização estudantil, da iniciativa dos 

estudantes que se organizavam e buscavam captar recursos, parcerias para viabilizar 

essas atividades. 

Os diretórios acadêmicos tinham momentos de grande participação, quando 

faziam protestos políticos que afetavam diretamente a população ou mesmo ações 

culturais com artistas que estavam no auge nacionalmente, que tinha músicas 

divulgadas no mercado, nas rádios, televisão, como também momentos de que a 
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participação se resumia aos diretores do DCE, dos Centros Acadêmicos, dos militantes, 

dos amigos mais próximos desses militantes. De acordo com João Emanuel Evangelista: 

Até porque, na verdade, constituíamos um mundo a parte mesmo! 

Então quer dizer, se o estudante era de esquerda, ele se vestia meio 

diferente. Havia um modelo, um tipo de identidade que era típico do 

militante do movimento estudantil. E era a minoria dos estudantes que 

se identificava com isso. Então a gente tinha um grupo que gravitava 

em torno dessas lideranças e das pessoas que faziam o movimento 

estudantil.
11

 

A juventude que militava no ME tinha um comportamento diferenciado dos 

outros jovens. As roupas, os hábitos, dos gostos constituíam um mundo separado, um 

mundo realmente à parte da maioria. Havia uma linguagem, um jeito, um estilo de vida 

próprio desses jovens, que demarcava um espaço no convívio acadêmico. 

Nessas atividades culturais, o grande público nem sempre era o estudante 

comum, mas basicamente as próprias lideranças, as pessoas que circulavam em torno 

dessas lideranças. A chamada “base” do movimento estudantil. Nem sempre a maioria 

dos estudantes participava desses eventos. A agenda deles, o tipo de questões que 

mobilizam esses alunos. Não eram, em grande parte, as mesmas questões que 

mobilizavam o movimento estudantil.  

As atividades culturais que possuíam uma postura mais crítica, seja de 

discussões de obras, filmes, debates, eram bem mais restritas, se limitavam a 

participação da direção do DCE, diretores de Centros Acadêmicos, militantes. Porém, se 

eram realizadas atividades com um caráter mais festivo, encontros, festas, shows, se 

tinha uma participação maior. Conforme Cipriano de Vasconcelos: 

E essa parte, digamos assim, um pouco instrumental na mobilização, 

quando se utilizava recursos artísticos, se atingia um pouco mais os 

estudantes. Mas não se tinha uma grande participação. A luta política 

assumiu a centralidade. Não se tinha uma agenda cultural no 

movimento estudantil. Conseguiam ter uma programação cultural 

nesse campo que falei do cinema, da música, enfim, mas não era uma 

agenda forte. A agenda política era a principal naquele momento. 
12
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Nesse período a questão central que permeava na universidade, nas ruas, em 

parte da população, nos movimentos sociais, era o tema da democracia. Havia nos anos 

1980, uma agenda política com manifestações contrárias ao regime autoritário. Diante 

desse clima foram organizadas na UFRN atividades, eventos, produções na área 

cultural. Uma agenda que levantava, por intermédio da ação cultural, questionamentos 

políticos sobre os rumos do país e do Estado. 

Considerações Finais 

As atividades culturais como um instrumento político estiveram presentes nos 

ideais dos estudantes brasileiros em vários períodos históricos. Nos anos 1960, com o 

Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC, artistas e estudantes se uniram para através 

da arte e da cultura “popular” fazer uma intervenção politizada na sociedade, na 

tentativa de transformar as mentes e os corações das pessoas. O Rio Grande do Norte 

nos anos 1980, assim como no Brasil, vivia um momento de emergência dos 

movimentos de oposição ao regime autoritário, traduzindo-se em campanhas por 

eleições diretas para presidente do Brasil, criação de novos sindicatos e manifestações 

políticas.  

O momento político era o da reorganização das entidades estudantis, da luta em 

torno da melhoria nas condições de ensino. Um meio de instigar a participação 

estudantil era o debate em torno do cotidiano dessa juventude. A falta de professores, 

transporte na universidade, entre outros assuntos. 

       As produções culturais ocupavam um espaço de crítica ao autoritarismo, 

defendendo um ensino superior de qualidade, mais verbas para a educação e 

democracia. Artistas foram lançados no mercado, ficaram conhecidos na cidade, devido 

a sua atuação nas atividades culturais promovidas pelos estudantes na UFRN. 

A produção cultural foi utilizada para fazer uma crítica política. Existia uma 

necessidade de transformar, de atingir os estudantes universitários com uma mensagem 

passada pela ação cultural, mas que tinha o objetivo de fazer uma reflexão sobre a 

situação do país e da universidade. 
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MEMÓRIAS DE DEVOÇÃO: CRENÇA EM NOSSA SENHORA DA GUIA E 

RELAÇÕES COTIDIANAS NA COMUNIDADE SÍTIO CIDADE, 

PARELHAS-RN DE 1958 A 1968. 
 

Mirian Kelly Silva Oliveira
1
 

 

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de contextualizar a história de uma promessa, 

feita no ano de 1958 por um agricultor, residente na comunidade de Sítio Cidade, 

situada na zona rural da cidade de Parelhas-RN, bem como analisar as relações 

cotidianas e a renovação de uma devoção a imagem de Nossa Senhora da Guia, que 

todos os anos se inserem de forma intensiva no cotidiano das pessoas que residem na 

comunidade supracitada. A promessa fora feita por um senhor de nome Graciliano 

Ricarte, este era um homem simples, seridoense nascido e criado na região do Seridó 

norte rio-grandense, junto com seus amigos e sua família enfrentavam um ano de 

chuvas abundantes, grandes enchentes no rio Seridó, e sendo assim, o senhor 

Graciliano, fez uma promessa para a santa de sua devoção, Nossa Senhora da Guia; 

onde se comprometeu a construir uma capela em sua honra, caso a mesma protegesse 

sua plantação, não permitindo que a enchente passasse por dentro da mesma. Nesse 

sentido, nossa finalidade é dialogar com a história oral, com o trato com a memória. E 

falando em memória, não podemos deixar de discutir o conceito que Jacques Le Goff 

da para a mesma, atentando para a memória como uma propriedade de armazenar e 

conservar conhecimentos, uma qualidade de funções psíquicas, que permite atualizar 

impressões ou informações passadas. 
 

Palavras chave: religiosidade, devoção, memória, história oral. 

 

MEMÓRIAS DE UMA DEVOÇÃO 

As devoções a imagens de santos são atos bem presentes na vida e no cotidiano 

das pessoas que de alguma forma cultuam, ou se inserem em práticas religiosas. A 

promessa feita a Nossa Senhora da Guia, objeto de estudo deste trabalho, vem reforçar 

esta discussão em torno de uma crença, de um fazer histórico de anos e anos seguindo, 

cultuando, invocando a imagem, pedindo ajuda para a resolução de problemas do dia-a-

dia. Nesse sentido, objetivamos contextualizar a história desta devoção, tida pelo senhor 

Graciliano Ricarte, idealizador da promessa e por conseqüência da construção da capela 

em honra a Nossa Senhora da Guia. 
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Discente do curso de graduação em História Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: mirianoliveira.rn@hotmail.com 
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A capela foi construída na comunidade rural de Sítio Cidade, como já fora 

supracitada, esta comunidade rural, esta localizada na cidade de Parelhas-RN, tem esse 

nome por ter uma proximidade muito grande entre as casas dos moradores, 

simbolizando a organização espacial de uma zona urbana, os residentes na comunidade, 

são pessoas de vida simples, agricultores, funcionários públicos, aposentados; pessoas 

de vida simples, de práticas e costumes simples, mas que vivem intensamente todos os 

momentos de sua fé, de suas relações sociais, relatos de pessoas que vivem na mesma 

ate os dias atuais, demonstram grande união, quase todos tem algum grau de parentesco, 

e isso explica as relações cotidianas, o envolvimento de quase todos em movimentações 

religiosas como esta feita por Graciliano, bem como em festa de família, em assuntos de 

ordem social, como associações comunitárias, a comunidade de Sítio Cidade, fica a 16 

km da zona urbana de Parelhas; um trajeto feito em estrada de barro, contemplando as 

belezas naturais, os montes, a vegetação catingueira presente no semi-árido da região 

Seridó do estado do Rio Grande do Norte.  

Era ano de 1958, chuvas abundantes cercavam o dia-a-dia dos comunitários de 

Sítio Cidade, também era época de plantio, milho, feijão, melancias, desta forma, os 

locais, começavam a se preocupar com as enchentes no rio seridó, com medo de que as 

mesmas viessem a levar embora todo o trabalho tido com a plantação, e assim pessoas 

como o senhor Graciliano, devotos de uma religião, de uma santa, começaram a rezar, 

invocar a presença divina, para que os ajudasse a manter o plantio. E sendo tão crentes 

na imagem de Nossa Senhora da Guia, juntamente com sua família e seus amigos, 

Graciliano reza, pede a proteção da santa, e lhe promete que se for atendido irá construir 

uma capela para a mesma em cima do monte mais alto, como relata sua irmã 

Guilhermina, em entrevista:  

Foi assim: era um ano de muita chuva, muita fartura, o rio parecia um 

tapete, muito feijão, as ramas de batata era tudo assim, bem grandes; 

ai Graciliano disse a meu Deus o rio vai descer com água e vai levar 

tudo, por que a gente sabia que estava se preparando muita chuva nas 

cabeceiras do rio lá na Barra (comunidade rural vizinha). Ai ele fez o 

voto, pedindo a proteção de Deus para as vazantes, e que se o rio 

descesse com água só depois da colheita ele ia fazer um cruzeiro para 

Nossa Senhora da Guia, lá em cima do serrote da matriz. Ai o inverno 

continuou, mas como no pedido que ele fez o rio só desceu com água 
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depois que todo mundo colheu suas vazantes, foi uma felicidade 

grande. (SOUZA, 2013)
2
 

Dessa forma, como nos relatou dona Guilhermina, o passo seguinte era dá a 

construção do cruzeiro no Serrote da Matriz, monte mais alto da comunidade Sítio 

Cidade, e assim Graciliano vai em busca de ajuda por parte de seus amigos, parentes e 

vizinhos.  

Após ter conseguido ajuda para construir a o pequeno cruzeiro, Graciliano logo 

inicia o culto a santa, convida seus amigos, parentes e os demais vizinhos da 

comunidade para visitar o monte, conhecer a capela e juntos rezar pedindo proteção a 

Nossa Senhora da Guia, sendo assim logo se dá inicio a uma crença do material, uma 

festa que reunia todos os devotos da santa, realizando novenas, reuniões, louvores em 

honra a santa, que logo se torna uma devoção, onde nos anos a frente cria-se uma 

tradição em torno da capela, da comunidade, trazendo não só a presença das pessoas 

locais, mas também pessoas da zona urbana, das comunidades vizinhas e ate mesmo de 

outras cidades. 

Desta forma, um ano após a construção da capela, Graciliano vai para a cidade 

de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, onde encontra um emprego, casa-se 

e constrói uma família lá, mas sem esquecer suas raízes, todos os anos retornava para 

visitar o monte e dar continuidade a sua devoção, sempre trazendo coisas materiais para 

lá contemplar a imagem de sua devoção.  

Em contato com a família de Graciliano podemos obter relatos, informações 

estas que vem demonstrar como uma crença pode unir tantas pessoas em torno de uma 

religiosidade, uma família toda que junta foi capaz de materializar esta devoção, essa 

prática que por muitos anos vai fazendo emergir uma tradição, uma prática contínua, 

que todos os dias se renova, que todos os anos aumenta, trazendo um maior número de 

pessoas para a festa em honra a santa. Neste contexto, observamos as festas de 

padroeiros nas mediações circunvizinhas, e nisso podemos analisar como é forte essa 

relação com os santos, e como isso faz nascerem laços com uma tradição cultural em 

torno da religiosidade. Foi por meio desta crença, desta religiosidade católica que ele e 

sua família acreditaram ter sido atendidos, que foi crendo na imagem da santa que tudo 

                                                           
 

 
2
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Mirian Kelly Silva Oliveira. 



 

  1149 

 

se resolveu, e que tudo foi solucionado ate com mais benção do que eles haviam pedido, 

tendo em vista que a colheita se deu de forma ate maior e proveitosa para eles e seus 

vizinhos agricultores.  

Neste sentido, essa tradição que se formou em torno de uma devoção, a criação 

de uma festa, de um culto a santa, é que faz nascer também um pensamento em torno da 

memória destas pessoas, uma problemática em volta da crença, da santa, o que leva a 

pessoa a acreditar tanto no poder da imagem; onde nem mesmo os familiares de 

Graciliano, protagonista deste estudo, idealizador da promessa; não sabem explicar essa 

religiosidade dele para com a prática católica, para com o poder da fé em uma santa, e 

sendo assim analisaremos adiante a formação desta devoção.  

Em contato com entrevistas realizadas com os familiares de Graciliano, com 

amigos dele, e pessoas que após sua morte deram continuidade a sua devoção, que até 

aumentaram as proporções da festa de Nossa Senhora da Guia no Sítio Cidade em 

Parelhas-RN; relatos que contam essa história de louvor, graças e crenças para com a 

imagem da santa, um poder inexplicável, que nem mesmo os próprios católicos sabem 

definir o tamanho de sua fé, e o tamanho de sua crença nas imagens dos santos; poder 

este que nem mesmo os familiares de Graciliano sabem definir onde, nem como ele 

iniciou essa crença na santa; talvez pela religiosidade de sua mãe, ou por curiosidade 

mesmo em conhecer uma religião e segui-la no seu cotidiano.    

A crença em Nossa Senhora da Guia tornou-se uma prática tão presente na 

comunidade, que foi necessária uma ampliação do cruzeiro, e sendo assim pessoas 

vizinhas que deram continuidade a este culto, a esta materialização da promessa de 

Graciliano, construíram no mesmo local e próximo ao cruzeiro original uma capela 

maior, com um pequeno altar, e onde as pessoas teriam um ambiente mais confortável 

para depositar seus votos. 

Religião e religiosidades são coisas muito presentes na vida do nordestino, são 

crenças, devoções, cultos, atos do cotidiano, que se fazem marcantes na vida de quem 

de alguma forma segue este tipo de manifestação do religioso. Atentando para 

discussões sobre religiosidades e dialogando com textos presentes no livro Domínios da 

História, que foi organizado por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, a autora 

do capitulo História das Religiões e Religiosidades, Jacqueline Hermann, vem falar a 

respeito dos processos de formação das religiões e religiosidades como disciplina, 

mostrando as relações entre a defesa do caráter racional do homem e a persistência das 

formas de culto religioso, atentando para a dessacralização das imagens iniciada desde o 
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século XVI, e que no século XX se aprofunda com as opiniões diversas, com a 

incidência do que é racional para as pessoas, e daquilo que é sagrado para essas pessoas 

também, estruturando-se uma etnologia dos costumes, das práticas, das culturas 

presentes nas sociedades.  

A religião vista ate mesmo de um ângulo hierárquico, evolucionista, onde dentro 

do ambiente religioso, da igreja, do profano e do sagrado, existem as formas de se 

portar, de se mostrar diante do público, havendo um interesse de defender aquilo em 

que se crê numa busca incessante de agradar a Deus, e agradar em todos os sentidos, 

seja no que se considera ser santificado, seja nas formas físicas. Hermann vem falar a 

respeito de um modelo de atitudes mentais que as pessoas tomam ao tentar conceber 

uma realidade do mundo e da vida; onde se praticam costumes sobrenaturais de culto e 

devoção como essa atitude de Graciliano ao fazer a promessa para Nossa Senhora da 

Guia, em que ele acreditou ser atendido por uma força divina, bem como as atitudes que 

a física não explica, que algumas pessoas tomam para tentar explicar ciências 

indiscutíveis e inquestionáveis, onde só se observa uma verdade absoluta cientifica, 

onde a teologia não entra, pois não crêem em seres sagrados. 

O objeto de estudo deste artigo, traz a tona percepções de como pessoas de vida 

simples, sem estudo, obtém um conhecimento religioso tão presente em seu cotidiano; 

entretanto como podemos observar no texto de Jacqueline Hermann, que isso se faz 

muito presente na vida das pessoas simples, na medida em que a religião se insere como 

uma base de sustentação para as dificuldades vivenciadas no cotidiano; a religiosidade 

como uma orientação das práticas do campo religioso e social, como ideal de segurança 

na imagem de um ser divino, que poderá se manifestar em sua vida e assim 

proporcionando um estado de bem-estar, como relatou dona Guilhermina em entrevista 

concedida para o projeto de pesquisa, foi assim que seu irmão Graciliano se sentiu ao 

ser atendido pela santa, um estado de graça, de relaxamento, seguro de que sua colheita 

estava assegurada pela glória de Deus. Desta forma, observa-se que o sagrado para as 

pessoas que lutam por melhores condições de vida, se constitui como oposição a razão, 

ao profano; onde se observa a ação de Graciliano e o que o levou a acreditar em uma 

manifestação religiosa, mas que não tem o mesmo sentido para todas as pessoas; 

somente ele poderia descrever o sentimento que teve em relação à promessa, ao ser 

atendido, e o que ele entendia por milagre. Neste sentido, podemos dizer que os 

sentimentos e as crenças são dados de forma individual por cada sujeito. 
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Sendo assim, no trato com a história das religiões, é preciso tomar-se cuidado 

com generalizações, pois cada religião tem suas particularidades, onde cada uma aborda 

de forma diferente o que é sagrado, profano, o que é a vivência religiosa, seus símbolos, 

suas experiências, funções, mitos, estruturas e percepções a respeito das religiosidades. 

A história das religiões e religiosidades carrega uma gama enorme de caminhos, de 

formas no trato com suas vertentes, demonstrando diferenças espaciais e temporais das 

mais variadas manifestações e práticas religiosas; bem como no trato com a história oral 

e a memória, como é o caso deste artigo, onde o foco são as memórias da família de 

Graciliano, idealizador de uma promessa de ordem religiosa, mas com enfoque social, 

tendo em vista que esta fora feita em beneficio de uma coletividade.  

Neste contexto, e observando aquilo que se entende por memória, é que se busca 

um diálogo com a mesma, seja ela aceita apenas como um arquivo de saberes e 

lembranças seja ela entendida como uma ferramenta de eternizar fatos, acontecimentos 

históricos para uma determinada sociedade. A memória presente em muitas formas de 

afirmar e contar histórias, a memória como um meio de articular passado e presente em 

torno de um evento que se quer contar, a memória como lembrança, como 

conhecimento de uma época em que viveram pessoas importantes para a celebração de 

ocorrências, de fatos que podem explicar feitos, criações, crendices; memória como um 

arquivo vivo, neste sentido e fazendo uma relação com a história oral, e mais 

especificamente com a memória, discutimos aqui Jacques Le Goff, onde o mesmo diz 

que o conceito de memória é crucial, que traz lembranças, que os remete as formas de 

armazenamento de informações:  

A memória, como propriedade de conservar certas informações, 

remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 

graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas. (LE GOFF, 2003, p. 

419) 

A memória é um templo do saber, em contato com fontes orais é que podemos 

observar e entender o quão significativa é a memória, as lembranças de pessoas idosas, 

como dona Guilhermina, que trouxe grande contribuição para este trabalho, seus 

pensamentos, suas recordações a respeito de seu irmão, da promessa, do inicio desta 

devoção em Nossa Senhora da Guia. Na verdade, a memória é uma construção sobre o 

passado, atualizada e renovada no presente (DELGADO, 2006, p.9), que vem trazer 

contribuições significativas na construção de um espaço memorialístico, na afirmação 
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de uma característica social datada de muitos anos atrás, como é o caso da religiosidade, 

da tradição que se cria em torno dela, da ligação desta para com o cotidiano das pessoas 

atuantes em torno de uma prática religiosa. 

CULTURA POPULAR, RELIGIÃO E COTIDIANO 

A cultura popular esta presente em todos os cantos da sociedade, seja ela em 

qualquer aspecto que for, na musicalidade, num dito popular; esta cultura esta presente e 

em movimento, onde todos os dias descobrimos novas culturas, novas crenças, novas 

saberes, e para nos integrarmos a esses espaços é preciso apurar o olhar, nos desprender 

um pouco das crendices, e passar a observar o meio em que vivemos com mais clareza. 

A cultura nordestina trás para a sociedade modos e práticas diferentes de serem 

vivenciados, mecanismos de convivência com as mais diversas formas de agir, falar, 

pensar, crer; a cultura popular religiosa é construída do sujeito, de seus pensamentos, 

crenças e opiniões, cabendo ao leitor de obras a respeito destas culturas, saber recitá-las, 

mostrar ao público o sentido que a religiosidade tem, nos seus folhetos, e até mesmo na 

própria escrita, contida em livros de teor religioso, como a própria bíblia sagrada, que 

traz a tona as linguagens de tempos bíblicos, cabendo ao espectador interpretá-los e 

identificar nesta linguagem aspectos da sua própria religiosidade, não se deixando 

alienar por ela, apenas buscando um conhecimento que traga conforto e sabedoria ao 

ler.  

A religiosidade permeia a vida de muitas pessoas no campo e na cidade, se faz 

necessário uma manutenção desta pratica para fazer viver uma cultura local tão presente 

na vida de muitos sertanejos; é uma relação de forças, onde o comercial tomou conta, as 

festas religiosas perderam um pouco de sua essência, como esta em questão, a festa de 

Nossa Senhora da Guia, que era para preservar a sua originalidade, o agradecimento a 

um jovem rapaz que teve uma imensa generosidade ao ver os vizinhos ameaçados pela 

chuva abundante e que teve a brilhante idéia de recorrer àquilo que acreditava, em busca 

de uma resposta para suas crenças. 

Neste contexto a religiosidade torna-se algo muito constante no cotidiano das 

pessoas, relações de poder vão se estabelecendo, novas parcerias vão surgindo, e assim 

as festividades religiosas tornam-se relações de força, como podemos observar nas 

festas de padroeiros das cidades onde os contatos políticos são estabelecidos, onde estas 

forças se unem, promovem eventos, e nisto identificamos de certa forma, uma quebra da 

tradição religiosa, onde passa-se a buscar muito mais estas relações de força, que apenas 
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o culto e a devoção naquele padroeiro (a). Desta forma, dialogando com textos como os 

de Michel de Certeau, em A invenção do Cotidiano – Artes de Fazer; e de uma forma 

mais teórica, obtemos um olhar mais centrado destas relações de força, quando ele diz: 

No que dizia respeito à relação efetiva de forças, o discurso de lucidez 

trapaceava com as palavras falsificadas e também com a proibição de 

dizer; para mostrar em toda a parte uma injustiça – não só a dos 

poderes estabelecidos, mas, de modo mais profundo, a da história: 

reconhecida nesta injustiça uma ordem das coisas, em que nada 

autorizava a esperar a mudança. (CERTEAU, 1994, P. 76-77). 

Trazendo este pensamento para observarmos as mudanças no trato com as 

festividades religiosas, é nisso que se observa uma modificação drástica e sem 

autorização, claro que devemos acompanhar as transformações da modernidade, mas 

nunca podemos perder a essência de nossa história; quando hoje observamos as festas 

em honra aos padroeiros de determinados lugares, é que podemos enxergar o quanto 

tudo mudou, o quanto se transformou uma coisa que era puramente religiosa, para uma 

que misturou quase que totalmente esta religiosidade a algo comercial, com fins apenas 

lucrativos, e que muitas vezes nem são revertidos para a preservação da capela, do local 

de oração; como é o caso da comunidade de Sítio de Cidade, onde a essência da 

promessa para Nossa Senhora da Guia se perdeu no tempo, se transformou em algo 

totalmente diferente daquilo que o senhor Graciliano imaginava quando fez tal voto. 

Podemos observar também o sentimento que Graciliano deixou em seus 

familiares, pela sua atitude em beneficio do coletivo, como sua irmã relata em 

entrevista, demonstrando sua própria percepção e opinião a respeito da ação tomada por 

seu irmão: 

Olhe minha filha, eu fiquei muito orgulhosa do meu irmão na época, 

por que ele era tão jovem e tinha tanta fé; por que hoje em dia a gente 

não encontra mais jovem assim. Eu era tão forte que subia ate lá, hoje 

em dia se eu pudesse eu ia fazer viver a memória do meu irmão, ia 

restaurar o cruzeiro, é uma coisa que eu tenho muita vontade; eu acho 

que ele ia ficar muito feliz de ver o voto que ele fez sendo vivido de 

novo. (SOUZA, 2013) 

 As memórias de uma devoção são marcas presentes na vida e no 

cotidiano daqueles que viveram ou presenciaram tal fato, e por isso são fontes históricas 

que devemos tratar com todo o cuidado, para imprimir no estudo a verdade de quem 
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narra uma história, sem deixar de lado a razão daquilo que se propõe analisar, 

contextualizar e transcrever. As festas dos padroeiros marcadas nas memórias de muitos 

sertanejos, vem como sendo uma representação de bons tempos, de grande fartura, 

festas como a de Nossa Senhora da Guia em Sítio Cidade, que vem para trazer 

movimento ao cotidiano das pessoas presentes na comunidade, que fazem emergir uma 

tradição, que fazer nascer novas formas de sociabilidade. E em se tratando de relações 

camponesas com festas e padroeiros, não poderíamos deixar de citar a tese de doutorado 

do professor Jose Olivenor, que vem tratar destes aspectos do campo, que fazer surgir 

manifestações semelhantes a que Graciliano promoveu, que fazem das festas religiosas 

católicas, momentos de estar em grupo, de comungar com novas perspectivas e de estar 

mais próximas de uma celebração espiritual, e de pedir a Deus novas chuvas:  

A festa religiosa, em homenagem ao padroeiro, é uma celebração que 

tem seu caráter originalmente sagrado. Desta forma, mesmo sendo 

uma festa que se realiza todos os anos, ela não implica apenas em 

recordações, mas também em expectativas. Portanto, embora seja 

entendida como uma tradição, as festas religiosas sempre se realizam 

num clima de renovação espiritual, no qual cada camponês tem a 

oportunidade de comungar, com todos da comunidade, e suplicar mais 

chuvas. (CHAVES, 2002, p. 167) 

Para o homem do campo, festividades assim, simbolizam uma tradição, uma 

forma de movimentar sua vida espiritual, onde a crença nos santos, os faz sentir-se mais 

próximos de Deus, e assim por dizer conseguirem alcançar graças e promessas em 

honra aos mesmos. De modo geral, o catolicismo alimenta o lado espiritual de quem 

acredita nele, e assim ganha destaque por tornar-se o principal evento no cotidiano 

destas pessoas, (CHAVES, 2002).  

HISTÓRIA ORAL E MEMÓRIA 

A história oral é uma fonte histórica marcante em uma pesquisa, o trato com esta 

maneira de fazer história é algo com que se deve tomar bastante cuidado; não podendo 

imprimir nossos próprios sentimentos no momento em que se vai a campo para 

entrevistar, para dialogar com memórias e lembranças de um sujeito social. 

O tempo é um mestre do saber, pessoas idosas tem uma gama de conhecimento 

muito maior do que aquilo que se pode imaginar; e neste sentido a tradição oral é uma 

forma de se fazer uma história narrada, contextualizada a partir de lembranças de um 
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passado por meio de pessoas mais velhas, (MEIHY, 1998). É deixar de lado nossos 

confortos pessoais, para lidar com os pensares e agires de pessoas que viveram uma 

história de tempos passados, e que com uma consciências própria e sem se deixar 

influenciar por outrem, podem descrever práticas, costumes, tradições de um certo 

período de suas vivências pessoais. A história oral nos permite conhecer universos ainda 

desconhecidos por nossas experiências modernas, onde podemos reviver momentos 

ainda inesperados por esta vida corrida e cheia de mudanças a que estamos 

acostumados. 

Um grande desafio para historiadores, antropólogos e sociólogos, que se 

propõem a reconstruir testemunhos e histórias de vida, consiste em definir o que é a 

história oral, e como esta metodologia de trabalho pode trazer ganhos a pesquisa, 

(DELGADO, 2006, p.15). Mas o que seria a história a oral? De acordo com Meihy 

(1998), é um procedimento que premeditado de produção de conhecimento, que envolve 

entrevistador, entrevistado e a aparelhagem de gravação. Ou como Delgado diz:  

Seria a história oral um procedimento metodológico que busca, pela 

construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas 

induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a 

história em suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, 

conflituosas, consensuais. Não é portanto, um compartilhamento da 

história vivida, mas, sim, o registro de depoimentos sobre essa história 

vivida. (DELGADO, 2006, p. 15-16) 

Desta forma, podemos dizer que a história oral é um procedimento integrado a 

uma metodologia; que nos possibilita o uso de diversas formas de entender e buscar 

estas fontes orais, que nos permite realizar entrevistas, colher depoimentos com pessoas 

que viveram processos históricos ou que testemunharam acontecimentos, como o caso 

do nosso objeto de pesquisa, contextualizado aqui; a promessa feita por Graciliano, que 

marcou na memória de sua irmã Guilhermina, e que ela traz para contribuir em nossa 

pesquisa, suas lembranças e acervos pessoais, presentes apenas no espaço de sua 

memória. 

O tempo é precioso, e no trato com a metodologia oral mais ainda, no decorrer 

desta pesquisa, e no trato com as entrevistas, foi de grande valia o respeito ao tempo 

histórico em que a promessa fora feita, bem como ao resgate deste tempo no presente, 

nas lembranças de dona Guilhermina, peça chave para a reconstituição das memórias 

daquele período; passo fundamental para desvendar as motivações de Graciliano, suas 
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crenças e sua fé na imagem de Nossa Senhora da Guia, e onde este tempo revelara as 

múltiplas facetas, características e ritmos de viver, agir e pensar num passado pomposo. 

Como afirma Delgado:  

O tempo é um movimento de múltiplas faces, que inserido à vida 

humana, implica durações, rupturas, convenções, representações 

coletivas, simultaneidades, continuidades, descontinuidades e 

sensações (a demora, a lentidão, a rapidez). É um processo em eterno 

curso e em permanente devir. Orienta perspectivas e visões sobre o 

passado, avaliações sobre o presente e projeções sobre o futuro. 

(DELGADO, 2006, p. 33) 

A relação entre passado e presente, vem dentro da história oral promover uma 

rememoração, um resgate de pensamentos, de histórias, de vivencias; tempo e memória, 

espaço e história caminham juntos, através de uma relação tensa em busca de 

reconstrução da memória através da história: 

Na história a dimensão da temporalidade é de tamanha relevância que 

o próprio tempo é, usualmente, definidor das questões relacionadas às 

temáticas da pesquisa, uma vez que os interesses por objetos de 

pesquisa também alteram com o decorrer do tempo. (DELGADO, 

2006, p. 34) 

Os homens como sujeitos simples da História e de sua temporalidade podem 

traduzir acontecimentos e mudanças, presentes em suas memórias, podem reafirmá-las 

ou contestá-las, pois “toda consciência do passado está fundada na memória” (DAVID 

LOWENTHAL, 1998, p.75), através das lembranças recuperamos consciências de 

acontecimentos anteriores, distinguimos o ontem e o hoje, e assim podemos confirmar 

algo que já vivemos no passado. A memória é base fundamental e construtora de 

identidades, é das memórias de dona Guilhermina que podemos hoje estar 

contextualizando este trabalho, esta pesquisa em torno da devoção de seu irmão por 

uma santa, e desta crença que fez nascer uma materialização do culto a imagem, por 

meio da capela. A memória atualiza o tempo passado, e é membro inseparável das ações 

de pensar, reconstruir, narrar trajetórias e fatos históricos passados.  

O catolicismo analisado neste artigo, vem formar na memória e no cotidiano das 

pessoas, uma sensibilidade diferente, com percepções, crenças, devoções particulares 

em cada individuo, onde cada um adota uma forma diferente e autônoma de se 

relacionar com estas sensibilidades, ainda que influenciados por valores e crenças que 
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lhes foram transmitidas. Nesta linha, do ponto de vista teórico as sensibilidades 

oferecem a possibilidade de privilegiar questões relacionadas aos sentidos e 

sentimentos, às crenças e suas implicações na vida cotidiana, uma vez que estas (as 

sensibilidades) 

[...] Remetem ao mundo do imaginário, da cultura e de seu conjunto 

de significações construído sobre o mundo. Mesmo que tais 

representações sensíveis se refiram a algo que não tenha existência 

real ou comprovada, o que se coloca na pauta de análise é a realidade 

do sentimento, a experiência de viver e enfrentar aquela representação. 

(PESAVENTO, 2007, p. 20)  

Na pesquisa em torno da história da promessa feita por Graciliano para a santa 

de sua devoção pode observar estes espaços da memória, da saudade, dos costumes, das 

permanências; que vem fazer emergir uma religiosidade pautada na união comunitária, 

nas formas de culto coletivo, e não somente a sua ação individual de um homem. Este 

trabalho faz nascerem visões, opiniões diversas; faz ser reafirmada uma prática passada, 

que explica um presente, que resgata lembranças, que em loco, que busca o que é 

palpável para exemplificar a incidência da religiosidade na vida não só do homem do 

campo, mas também do homem urbano, que sai de seus confortos pessoais, para 

também ajudar homens como Graciliano a dar seqüência as suas crenças, as suas formas 

de ver e de viver a vida, sem pré buscando nos momentos espirituais formas de 

amenizar seus sofrimentos carnais.  “Neste trabalho, a vida se tornou história”, 

(CHAVES, 2002, p. 323), e com esta passagem da tese de doutorado do professor José 

Olivenor Chaves, terminamos esta narrativa, onde a história da promessa de Graciliano 

tornou-se história, e para a satisfação de sua família, sua memória permanecerá 

preservada, e sua história contada, marcada e continuada na memória de seus familiares 

e amigos, este poço fundo que é a memória, e onde grandes encontros podem ser 

rememorados. 
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ENTRE RODAS E BERIMBAUS: A HISTÓRIA DA CAPOEIRA EM 

CAICÓ-RN 
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Escravidão, Maus tratos e resistências, a criança da luta negra no Brasil 

Este trabalho mostra como a capoeira chegou a Caicó-RN, em 1974 com o 

Mestre Sapão( Marcelino Neto de Azevedo), e como se desenvolveu na cidade a partir 

desse acontecimento. Vamos falar a princípio como a capoeira surgiu no Brasil, suas 

supostas origens, sua ajuda na luta pela liberdade dos escravos e pela igualdade social 

que era renegada ao negro, sendo assim um mecanismo de defesa e de resistência à 

opressão sofrida pelos escravos no Brasil. 

 Além disso, a proibição da capoeira também será um ponto a ser exposto, pois 

com a sua criminalização no século XIX, a capoeira passa a ser marginalizada, condição 

essa que dura até o ano de 1934, onde o então presidente do Brasil Getúlio Vargas a 

libera para ser praticada como esporte em locais fechados. Com essa liberação surgem 

várias escolas de capoeira, dentre elas a escola onde Mestre Sapão aprendeu a lutar, ela 

se localizava na Faculdade Castelo Branco, na Capital do estado do Rio de Janeiro, 

onde o Mestre Sapão foi morar ainda criança com o seu pai.  

Depois de sua formação Mestre Sapão veio morar em Caicó, de onde era natural, 

começando assim seu trabalho de difusão da capoeira, trabalho esse que não teve 

incentivo e que foi posteriormente vitima de preconceito e rotulado "como coisa de 

vagabundo", ou “coisa de negro”, que é originário do período escravista. Assim para se 

entender a capoeira é necessário se entender o contexto histórico que a fez surgir, onde a 

opressão e os castigos eram constantes, mostrando a sua condição de escravo, imposta 

ao africano ainda em sua terra natal.  

                                                           
 

1
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2
Orientador do artigo, Doutor em história e professor do departamento de história no CERES/UFRN, 
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Inicialmente os escravos africanos foram trazidos para o Brasil a partir da 

necessidade de mão de obra que a cana de açúcar exigia, e com a crise da cultura 

açucareira, em meados do século XVII e inicio do século XVIII, eles foram usados 

também nas minas de ouro (e minerais preciosos como o diamante) na região onde hoje 

se localiza o estado de Minas Gerais, levas de pessoas e principalmente escravos foram 

para essa região, os escravos foram uma grande para a grande mineração nas gerais 

(KOK, 1997, pg. 27), só que o ouro foi ficando cada vez mais escasso, o que levou a um 

novo declínio na economia.  

Após a grande queda da produção mineradora novamente a economia do Brasil 

estava em crise, e nos meados do século XIX, a produção do café, principalmente o da 

região de São Paulo, acende como a nova base da economia brasileira, se levarmos em 

consideração o período de tempo em que essas transformações econômicas duraram, 

vemos o quanto foi duradouro o processo de escravidão no Brasil, mas os escravos não 

foram tão passivos à condição a eles imposta. 

 Os castigos, maus tratos, surras, humilhações não saíram barato para muitos dos 

senhores de escravos, e várias formas de resistências surgiram para tentar suportar e até 

mesmo acabar com os flagelos impostos aos negros, escravos africanos, e dentre essas 

“formas de resistência” podemos destacar o banzo, as sabotagens, os quilombos e a 

capoeira. O banzo era uma forma de tristeza que fazia com que a pessoa, ou o negro, 

sentisse uma enorme depressão, isso relacionado a todo o sofrimento que a vida de 

cativo provocava, em muitos casos os africanos, chegavam a cometer o suicídio 

comendo terra ou qualquer outra coisa que provocasse a morte. 

As sabotagens também eram formas que os negros encontravam para tentar 

punir seus “donos”, ou senhores, elas eram frequentes principalmente nos antigos 

engenhos de cana de açúcar, os escravos destruíam as lavouras colocando focos de 

incêndio clandestinos, atrapalhando assim a produção, também jogavam ferramentas 

nas máquinas e engrenagens das moendas dos engenhos, fazendo com que todo o 

sistema de engrenagens do edifício ruísse, ora se o engenho dependia da moenda para 

obter lucros, e se esse ficasse parado por alguns dias certamente haveria um prejuízo 

claro, o filme “Besouro”
3
 mostra essas sabotagens. No filme o personagem principal 

                                                           
 

3
 Besouro é um filme brasileiro que conta a vida de Besouro Mangangá, um capoeirista brasileiro da 

década de 1920 a quem eram atribuídos feitos heroicos e lendários. Estreou nos cinemas do Brasil no 
dia 30 de outubro de 2009. Dirigido por João Daniel. 
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Manoel, o famoso Besouro, um negro, capoeirista, descendente de escravo joga 

ferramentas em moendas, queima plantações de cana de açúcar para tentar diminuir os 

maus tratos aos seus irmãos de cor. 

As fugas também eram tentativas para escapar da vida escrava, os negros 

constantemente bolavam maneiras para fugir das garras de seus senhores, o que não era 

nada fácil, pois Capitães do Mato sempre estavam a sua procura. O ambiente da fazenda 

em si era mais propício a fugas, pois nele havia um maior sentimento de prisão, gerando 

assim a vontade de fugir, já os escravos urbanos tinham uma maior “liberdade”, pois 

podiam ir e vir pela cidade, isso em determinados casos. 

 Os escravos urbanos tinham maior mobilidade, pois exerciam trabalhos fora das 

casas de seus donos, eram os “escravos de ganho”, cativos que vendiam seus serviços 

para que seus senhores obtivessem os lucros, exerciam diversas profissões como, 

pedreiro, pintores, artesões, carpinteiros, alfaiates, mas nem isso os impediam de fugir, 

pois embora toda essa “liberdade” eles ainda eram escravos, e não tinham o controle de 

suas vidas, esse maior “transito” também foi usado contra os seus senhores, pois se 

tornava mais fácil as fugas, e esses escravos tanto os rurais, como os urbanos cansados 

de tanta opressão e maus tratos  fugiam e formavam comunidades, os quilombos 

o resultado de fugas, organizadas ou não, dos escravos, que, por não 

suportar o cativeiro (...). Aquilombar significava libertar-se, buscar um 

lugar onde se poderia ter uma organização cultural mais próxima da 

realidade africana, ter o direito de ir e vir, ser livre. (PANTOJA, 

2001, pg.120) 

Durante anos quilombos surgiram e desapareceram, mas falar de quilombo sem 

falar de Palmares é praticamente inviável, ele foi o quilombo mais conhecido da 

colônia, tendo se formado no século XVII, situava-se na Capitania do Pernambuco onde 

atualmente está localizado o estado de Alagoas, tinha milhares de habitantes onde se 

constituía uma unidade militar forte, Palmares resistiu a diversos ataques, veio a 

sucumbir em 1695, pelo ataque do bandeirante Domingos Jorge Velho. Seu principal 

líder, Zumbi, é exemplo para a comunidade negra até os dias atuais, como exemplo de 

luta pelos direitos do negro no Brasil(PANTOJA, 2001, pág. 121). 

Já a capoeira surge da necessidade de defesa do africano, a partir de uma fusão 

de danças e lutas africanas que se unem no Brasil, criando-se assim a capoeira, Mestre 

Sapão, Marcelino Neto de Azevedo, o primeiro capoeirista de Caicó, diz “que a 
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capoeira engravidou na África e nasceu no Brasil”.
4
 Várias são as versões da sua 

suposta origem da capoeira, uma delas fala que por ter se desenvolvido nas matas e nos 

terreiros das senzalas onde existia uma espécie de arbustos ralo, chamado de capoeira, 

ou que ela teria sido criada pelos escravos que viviam nos quilombos, mas a versão 

sobre a origem da capoeira que tem ganhado espaço, dentro dos grupos de capoeira e 

difundida por estudiosos como Luis da Câmara Cascudo, é que a capoeira é uma 

adaptação, ou, evolução do n’golo a “dança da zebra”.  

O n’golo era um ritual da Angola onde rapazes disputavam a mão das moças que 

estavam passando pela puberdade em uma luta em determinadas aldeias, a luta consistia 

em acertar o rosto do adversário com as costas do pé, o que gera semelhanças com 

golpes da capoeira como a “meia-lua”, essa versão tem ganhado muito adeptos, pois 

muitos dos escravos que foram trazidos para o Brasil são de Angola, o que ajuda na 

aceitação da teoria. No artigo “Elo Perdido: Seria o n'golo, jogo ritual praticado em 

Angola, o ancestral da nossa capoeira?” de Matthias Röhrig Assunção e Mestre Cobra 

Mansa (Cinésio Feliciano Peçanha), publicado em 2008 no site da Revista de História
5
, 

os autores mostram como essa hipótese foi criada, a partir dos relatos da visita do pintor 

angolano Albano Neves e Sousa ao Mestre Pastinha
6
 se criou o discurso da 

ancestralidade do n’golo em relação à capoeira 

(...) uma revelação mudou completamente suas ideias sobre as origens 

da capoeira. À frente de sua academia, situada no Pelourinho, em 

Salvador, Pastinha recebeu a visita de um pintor vindo de Angola. 

Chamava-se Albano Neves e Sousa e afirmava que tinha visto na 

África uma dança semelhante ao tipo de capoeira que o mestre baiano 

ensinava. Só que lá chamava-se n’golo.(ASSUNÇÃO e PEÇANHA, 

2008) 

A partir dessa versão o que se pensava sobre a origem da capoeira é totalmente 

revisto, apesar da primeira hipótese ter sido revelada ao mestre Pastinha, ela só foi 

difundida realmente no Brasil pelo folclorista Luis da Câmara Cascudo, segundo os 

autores Assunção e Peçanha, o pintor Albano Neves e Sousa manteve uma amizade e 

                                                           
 

4
 Entrevista cedida no dia 10/06/2013 pelo Mestre Sapão às 20h25min. 

5
  http://www.revistadehistoria.com.br Acessado em: 15 mai. 2013 às 12h45min. 

6
  Vicente Joaquim Ferreira Pastinha ou Mestre Pastinha foi o principal difusor da capoeira angola.   

http://www.revistadehistoria.com.br/
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contato, entre esses contatos, via cartas, com o folclorista potiguar Albano Neves e 

Sousa explicou sua teoria, Cascudo a partir dela  

O folclorista potiguar encampou a teoria, tanto que citou longos 

trechos da carta do pintor no seu livro Folclore do Brasil (1967) e 

incorporou a explicação no seu Dicionário de Folclore (1972, 3ª ed.). 

Baseado nas informações fornecidas pelo amigo, Cascudo deu mais 

detalhes sobre a dança da zebra e sua trajetória até se transformar em 

capoeira. (ASSUNÇÃO e PEÇANHA; 2008) 

Sabemos que a verdadeira origem da capoeira não pode ser realmente 

“resgatada”, passou, se foi com seus primeiros praticante e criadores, existem vários 

pontos de vista que divergem em relação a essa origem, onde alguns mestres de 

capoeira tem seu próprio modo de ver como ela começou, a própria hipótese levantada 

por Câmara Cascudo tem suas falhas mostradas no artigo “Elo Perdido: Seria o n'golo, 

jogo ritual praticado em Angola, o ancestral da nossa capoeira?” de Matthias Röhrig 

Assunção e Mestre Cobra Mansa, pois  

trata-se de um mito no mínimo questionável. Para começar, não foi 

transmitido pelos mestres africanos aos seus alunos brasileiros via 

tradição oral. Aceitar literalmente o mito implica, além disso, um 

tremendo anacronismo, ou seja: como pode uma manifestação 

documentada apenas no século XX ser “a origem” de uma capoeira 

que existe pelo menos desde o início do século XIX? Pensar que o 

n’golo teria sobrevivido inalterado desde a época do tráfico negreiro é 

ignorar as profundas mudanças pelas quais passaram as sociedades do 

território angolano nesse período. (ASSUNÇÃO e PEÇANHA; 2008) 

Levando essa discussão para Caicó, vemos que a origem da capoeira é difundida 

como uma criação tipicamente brasileira, e que a hipótese de que ela seria derivada do 

n’golo também é conhecida, mas não tem tanta relevância em relação ao que o próprio 

Mestre Sapão cita o n’golo em entrevista
7
, só que ele defende a capoeira como uma 

criação brasileira 

(...) povo que chegava de cada parte da África trazia suas tradições 

seus cultos, e muitos trouxeram a capoeira, veio de lá, lá não existia 

capoeira, existe uma dança na África ... chamada de n’golo(...)Então 

                                                           
 

7
Entrevista cedida no dia 10/06/2013 pelo Mestre Sapão às 20h25min. 
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tem uma parencia com a capoeira, mas a capoeira não é africana, a 

capoeira é brasileira(...) a capoeira engravidou na África e nasceu no 

Brasil
8
. 

Capoeira: proibição e seus estilos 

Desde 1814 as práticas e manifestações da cultura africana foram proibidas no 

Brasil por D. João VI, e consequentemente a capoeira estava inserida nessas praticas, os 

escravos eram proibidos de praticar a capoeira e as ações começaram a ser coibidas 

duramente, penas e castigos foram criadas para tentar disciplinar os escravos 

capoeiristas, mas elas só se aplicavam aos escravos pois “para os homens livres ou 

libertos não havia punição prevista por lei”. O escravo pego cometendo capoeiragem 

podia ser preso ou ser castigado com chibatadas, essas medidas foram tomadas para 

tentar coibir a crescente expansão da capoeira no Brasil, e a própria capoeira foi usada 

contra ela mesma, quando órgãos da segurança pública, como polícia começaram a 

incluir capoeiristas nas suas tropas, A própria polícia do Rio de Janeiro tinha 

capoeiristas em seu grupo (SOARES, 2001, pág.59)  

No fim do século XIX a escravidão foi abolida com a Lei Áurea assinada pela 

Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, mas mesmo assim os maus tratos e as 

descriminações não acabaram. Os negros ficaram sem ter o que fazer, sem onde morar e 

sem um verdadeiro lugar na sociedade, muitos ainda trabalhavam para seus antigos 

donos em troca de comida, e os que seguiram a vida livres eram marginalizados, 

tratados como vagabundos, no início da República foram criadas leis que combatiam a 

vadiagem e combatendo também boa parte dos negros que não tinham trabalho. 

A polícia reprimia seriamente e a capoeira novamente foi usada como forma de 

defesa, mas ela também foi proibida por lei, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, a 

capoeira era seriamente combatida, e quem fosse pego fazendo capoeiragem, ou melhor, 

lutando, era preso, podendo pegar de dois a três anos de prisão. Assim, grupos de 

capoeiristas uniram-se para se fortalecer como grupo, unidades surgiam as maltas. 

Elas eram compostas de diversos tipos de indivíduos escravos livres, fugidos, 

brancos pobres e demais figuras marginais da época, uma espécie de irmandade onde 

todos cooperavam a favor do grupo, é claro que isso foi duramente repreendido pelas 

                                                           
 

8
 Entrevista cedida no dia 10/06/2013 pelo Mestre Sapão às 20h25min. 
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autoridades onde a capoeira ou capoeiragem foi proibida em 1890, considerada crime 

em todo território nacional. 

Até os anos trinta do século XX, a capoeira foi totalmente reprimida, até que no 

governo de Getúlio Vargas, precisamente em 1934 a capoeira foi liberada em lugares 

fechados, o presidente buscava um ideal nacionalista, onde a capoeira se encaixava 

muito bem, isso graças ao mestre Bimba
9
, ele estava fazendo um trabalho inovador na 

Bahia, criou novos golpes e regras, além de fazer uma rotina de treinamentos, o que fez 

a capoeira regional ganhar adeptos, de várias “camadas” ou “classes” sociais. 

Consequentemente, após a criação da capoeira regional por mestre Bimba, aconteceu a 

divisão da capoeira em dois estilos, a capoeira angola e a capoeira regional.  

A capoeira angola é tida como antiga que era oriunda dos africanos, mais 

precisamente dos povos Bantos que vieram de Angola por isso o nome capoeira angola, 

ela é uma capoeira mais folclórica, mais parecida com uma dança, e foi justamente por 

isso que Mestre Bimba criou a Capoeira Regional. O mais conhecido mestre de capoeira 

Angola foi Mestre Pastinha, Vicente Joaquim Ferreira Pastinha, um líder e mestre 

lembrado até hoje por seu apego às tradições, aonde chegou a criticar a capoeira 

regional por Mestre Bimba ter colocado movimentos e golpes de outras lutas na 

capoeira, ele pregava a pratica do jogo,
10

 enquanto expressão artística, presando o 

trabalho físico do praticante da capoeira unido à criatividade. Uma das mais completas 

descrições da capoeira angola foi feita pela autora Adriana Fernandes em um artigo para 

o site “Terra”, intitulado “capoeira angola”  

O Capoeirista Angoleiro busca compor seus movimentos com os 

movimentos do seu adversário, visando tornar o jogo coeso, como 

ume unidade. O seu senso estético lhe direciona à obtenção de uma 

sintonia eurrítmica usando movimentos expressivos, variados e ao 

mesmo tempo funcionais. A movimentação dos jogadores, 

visivelmente inspiradas em movimentos de animais silvestres, oferece 

uma grande liberdade e variedade de recursos aplicáveis às diversas 

situações do jogo que se desenvolve como uma trama, com diferentes 

passagens (...). (FERNANDES, 2012) 

                                                           
 

9
 Manoel dos Reis Machado, também conhecido como Mestre Bimba foi criador da Luta Regional 

Baiana, mais tarde chamada de capoeira regional. 
10

 Segundo o Mestre Cicero o termo “Jogo” pode ser atribuído também a capoeira, existem outras 
denominações como luta, dança depende de capoeirista  de como ele entende a capoeira para se. 
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Já a capoeira Angola é o estilo mais recente, “novo”, que foi criada pelo Mestre 

Bimba, Manoel dos Reis Machado, ele juntou elementos de algumas lutas como Judô  o 

Batuque
11

, além disso para fugir da perseguição da polícia ele criou um código de 

conduta específico que exigia de seus alunos disciplina, boas notas na escola, 

fardamentos, higiene. Além disso, ele também adicionou a capoeira “exame de 

admissão. Que consistia de três exercícios básicos, cocorinha, queda de rins e 

deslocamento (ponte), com a finalidade de verificar a flexibilidade, força e equilíbrio do 

iniciante; Sequência de Ensino o primeiro método de ensino da capoeira, que consta de 

uma sequência lógica de movimentos de ataque, defesa e contra-ataque; batizado um 

momento de grande significado para o aluno, pois se encontra apto para jogar pela 

primeira vez na roda(FERNADES, 2012). 

A partir desse novo contexto histórico a capoeira se transforma em todo o 

território brasileiro, vindo a crescer o números de praticantes, de escolas de ensino das 

suas práticas e da sua valorização enquanto patrimônio cultural. Com esse crescimento 

ela chega a Caicó.  

A capoeira em Caicó, histórias que se transformam  

Fazendo a pergunta a um capoeirista de Caicó, quem foi o primeiro capoeirista 

de Caicó? Certamente ele irá responder: Mestre Sapão, Marcelino Neto de Azevedo. O 

Mestre Sapão é natural de Caicó, filho de mãe caicoense, e pai cearense, ainda criança 

seus pais se separaram e ele foi morar no Rio de Janeiro. 

No Rio de Janeiro, Mestre Sapão teve suas primeiras experiências com a 

capoeira, só que, por ser pequeno, sua tia não o deixava treinar. Ele em entrevista nos 

disse 

eu sempre quis treinar capoeira, e vizinho a minha casa tinha uns 

garotos, eram capoeiristas, e eu via aqueles garotos jogando capoeira, 

e sempre pedia para minha tia deixar eu aprender capoeira, e minha tia 

dizia assim “não que capoeira é coisa ruim, é coisa de vagabundo, de 

bandido”, e eu ficava com aquele negócio “mais tia eu quero aprender 

capoeira, eu acho bonito
12 

                                                           
 

11
Batuque era uma luta antiga da Bahia parecida com a luta livre existente no século XIX. 

12
Entrevista cedida no dia 10/06/2013 pelo Mestre Sapão às 20h25min.  
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Ao completar 14 anos, sua tia lhe deu um “presente” deixou-o treinar capoeira, 

partindo daí Mestre Sapão se dedicou e foi para uma escola no Rio onde pode aprender 

a luta, na Faculdade Castelo Branco, no Rio de Janeiro, e após alguns anos de 

treinamento, se tornou mestre, Causas financeiras e familiares levaram-no a voltar para 

Caicó. 

Ao chegar a Caicó, em 1974, ele procurou um lugar onde treinar, e encontrou 

nas margens do rio Seridó um lugar muito bom para seus treinamentos, pois lá havia 

praias de areia propícias para o treinamento da capoeira. Quando começou, muitos 

curiosos foram observar suas técnicas e golpes. Segundo o mestre Sapão, os curiosos 

ficaram maravilhados com o que viram, pois segundo ele, os populares não sabiam o 

que era capoeira, os curiosos apelidaram a capoeira de “cangapé” e perguntaram ao 

mestre o que era aquilo que ele estava fazendo e ele respondeu que era capoeira, e quem 

estivesse interessado em aprender capoeira era só comparecer ao rio no dia seguinte que 

ele iria ensinar. No dia seguinte várias pessoas o esperavam para treinar. 

Mestre Sapão começou a desenvolver seu trabalho, e vários alunos passaram por 

suas mãos, até que ele contou que um de seus alunos que trabalhava em um armazém o 

convidou para treinar em local melhor, em um armazém, só que lá se guardava pescado, 

era o armazém de Zeca do peixe; Sapão fala que mesmo que lavassem o armazém o 

cheiro forte não saía, e que por mais que lavassem as mãos ou tomassem banho o cheiro 

forte de pescado não saia fácil, lá permaneceram durante alguns anos, onde disse que: 

Depois eu recebi o convite o convite do Paulo, chefe da escola de 

Samba “Os Vivaldinos do Samba”, então melhorou um pouco, ai eu 

fui desfilar nos carnavais, todo ano agente desfilava, formei um grupo 

de vinte e cinco alunos e nós saímos na escola, e dei aula na escola de 

samba durante nove anos,  

Durante os carnavais e desfiles de escolas de samba que existiram até o fim dos 

anos 80 do século XX, Mestre Sapão sempre desfilou exibindo a capoeira pelas 

avenidas de Caicó. Indagado sobre preconceito, ou melhor, se teria sofrido preconceito 

o Mestre Sapão respondeu que não, o que mostra que a capoeira caicoense passou por 

momentos de aceitação e descriminação, pois o discurso do Mestre Cícero conta uma 

realidade um pouco distinta da relatada pelo seu professor ou mestre.  

Atualmente Mestre Sapão está aposentado, desempenhou em sua vida diversos 

tipos de empregos, foi pedreiro, mecânico, marceneiro trabalhou em britadores, onde 

nessas quebras de pedra e detonações de rochas, ou pedreira, nome dado a essa 
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atividade laboral, mais conhecido no Seridó potiguar, Mestre Sapão perdeu uma de suas 

mãos ficando com uma deficiência, o que por incrível que pareça não o tirou das rodas 

de capoeira, hoje ele dá aulas por auxílio de projetos do Governo Federal, e seu legado 

deixou frutos, Um deles é o Mestre Cícero, ele segundo o Mestre Sapão é o aluno mais 

antigo atuando na capoeira atualmente. 

Mestre Cícero em entrevista nos revelou que para ele não foi fácil aprender 

capoeira, a princípio não sabia o que era, um dia ele ia passando perto do Bairro Nova 

Descoberta
13

 quando viu uma roda, ele disse que logo ficou encantado, para aprender 

Mestre Cícero foi ao mesmo local no outro dia e não viu ninguém, após isso ele 

descobriu que o professor era o Mestre Sapão, e que o grupo havia se mudado para o 

Bairro Paraíba
14

, no conselho comunitário. 

Mestre Cícero, Cícero Medeiros de oliveira, conta que era muito difícil naquela 

época treinar, em meados dos anos 80 a capoeira de Caicó era muito violenta, e para 

dificultar mais ainda sua vida, e ele morava no Bairro Itans, do outro lado da cidade, se 

tornava muito cansativo ir e vir, por muitas vezes ele teve que esconder os machucados 

que tinha em virtude da capoeira, pois seu pai era contrário aos seus treinos. 

 O preconceito também foi uma de seus companheiros, pois com o passar dos 

anos as pessoas começaram a conhecer a história da capoeira, e ter preconceito, 

achavam que a capoeira era “coisa de negro”
15

, fora que alguns capoeiristas também 

ajudaram a criar uma  imagem ruim dos praticantes da capoeira. Ele conta que muitos 

capoeiristas eram usuários de drogas e que em virtude disso se tornavam violentos, o 

maior exemplo foi um capoeirista de nome Gecino, vulgarmente chamado de Lira, ele 

conta que em um clube no Bairro Barra Nova em Caicó chamado “Flash dance”, o tal 

Lira algemado bateu em oito policiais de uma vez, e um sargento foi para um balão de 

oxigênio depois de uma “meia lua”
16

 desferida pelo tal capoeirista . 

Isso gerou um preconceito das pessoas, pelo ato do Lira, todos os outros 

capoeiristas levaram a fama, segundo palavras do próprio mestre Cicero se criou um 

estereotipo de capoeira ser coisa de vagabundo. Essa imagem só começou a mudar nos 

                                                           
 

13
 Nova Descoberta é um bairro da zona leste de Caicó. 

14
 Bairro de Caicó.  

15
 Mestre Cicero contou que as pessoas achavam que a capoeira era coisa de negro, pejorativamente, 

ligando ao preconceito, mas na realidade era realmente coisa de negro, no bom sentido, pois se foram 
os negros que criaram é realmente coisa de negro. 
16

Um golpe de capoeira muito conhecido segundo o Mestre Cicero. 
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anos 90 do século XX com a inclusão da capoeira em projetos da área da educação de 

iniciativa da Prefeitura Municipal de Caicó em parceria com o Governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, Mestre Cícero também disse que hoje a capoeira por ter se 

tornado patrimônio cultural, tem ganhado aceitação das pessoas. 

Notamos algumas diferenças nas falas do Mestre Cícero e do Mestre Sapão. 

Mestre Sapão disse que não sofreu nenhum tipo de preconceito em Caicó, e vimos que 

seu aluno já nos mostra uma realidade diferente com o passar do tempo, as coisas 

mudam e o depoimento do Gevanildo, aluno do Mestre Cícero, já nos mostra outra fase 

da capoeira em Caicó.  

Gevanildo da Silva é aluno do Mestre Cícero, ele começou a aprender capoeira 

em 2002 em um projeto chamado “AABB Comunidade”, na época ainda se mantinha 

resquícios de preconceito, segundo Gevanildo
17

 a sociedade rotulava a capoeira como 

“coisa de marginal”, “de desocupado”, e o que modificou essa visão foi o trabalho que 

os capoeiristas começaram a fazer em Caicó. 

O Gevanildo também contou a história do Capoeirista “Lira”, mas com algumas 

informações a mais, segundo Gevanildo capoeirista Lira bateu não em oito, mas em 

doze policiais vindos em três guarnições, assim que a história se altera cada vez que é 

contada, o enaltecimento dos feitos é um dos principais problemas que enfrentamos com 

as fontes orais, e o pior que a ocorrência não pode ser consultada na Delegacia de 

Polícia Civil de Caicó, vimos que a partir desses relatos temos três épocas, ou fases, 

distintas na história da capoeira de Caicó. A primeira foi durante o fim dos anos 70 do 

século XX, foi a fase de “deslumbre do novo”, da luta nova, recém chegada, com seus 

saltos e golpes magníficos.  

A segunda fase parte dos anos 80 do século XX das primeiras gerações de 

capoeirista formados pelo Mestre Sapão em Caicó, alguns desses capoeiristas optaram 

pelo caminho das drogas e dos crimes o que levou a uma generalização do preconceito, 

com a ideia de capoeira ser “coisa de malandro”, “de vagabundo”. 

Na terceira fase temos a valorização da capoeira com sua patrimônialização em 

2008, mas essa fase começa de fato nos anos de 1990 com alguns capoeiristas que 

lutavam incansavelmente para acabar com essa visão preconceituosa existente em 

Caicó, o próprio Mestre Cicero.      

                                                           
 

17
Entrevista cedida pelo Pai Gevanildo no dia 15/10/2013 as 13h09min. 
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A partir dessas transformações em relação a patrimônialização da capoeira os 

capoeiristas estão se organizando e criando associações em Caicó, existem duas a 

ADECAI(Associação Desportiva Cultural dos Capoeiristas de Caicó) do Mestre Sapão  

e (Associação cultural terra de Sant’Ana) do Mestre Cícero, que foram criadas para a 

melhoria das condições de trabalho e de perpetuação da capoeira em Caicó. 

Vemos que havia uma certa falta de interesse dos prefeitos, em relação a 

capoeira, e até mesmo dos próprios capoeiristas que não se organizam para ir em busca 

de incentivos, Mestre Cícero e Mestre Sapão relataram que de certa forma  havia  uma 

certa desorganização dos grupos de capoeira de Caicó na busca de incentivo, o que tem 

mudado com a criação de associações, a de Mestre Sapão ADECAI(Associação 

Desportiva Cultural dos Capoeiristas de Caicó)  e a de Mestre Cícero (Associação 

cultural terra de Sant’Ana), o Mestre Sapão relata essa falta de interesse : 

É falta de interesse dos poderes públicos, porque eu trabalhei por 

muitos anos com capoeira em Caicó de uma forma desorganizada, eu 

acho que foi por isso que os poderes públicos não ajudaram, porque eu 

não tinha assim nem um registro da minha academia, do meu grupo de 

associação em meu nome, para que os poderes públicos pudessem ver 

e trabalhar junto comigo. (...).
18

 

Atualmente há uma mudança, o que parece ser constante na história da capoeira 

caicoense, a partir de meados dos anos 90 do século XX novamente passou a ganhar 

praticantes e ser bem vista, isso graças à projetos de incentivos a educação do Governo 

Federal como o PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), que foi pioneiro 

em Caicó, segundo Mestre Cicero
19

. O PETI acrescentou a capoeira em seu trabalho de 

educação de crianças na busca para tirá-las das ruas e das feiras de Caicó onde do fim 

dos anos 90 o século XX e início do XXI era grande a exploração do trabalho infantil 

em Caicó. 

Hoje o projeto “Mais Educação” do governo federal também ajuda na 

propagação dos ensinamentos da capoeira, Mestre Sapão é professor pelo projeto e diz 

que com o projeto a capoeira pode desempenhar um papel sociabilizador 
20

, pois ensina 

as crianças a serem disciplinadas e obedientes, segundo Mestre Sapão, coisa que hoje as 

                                                           
 

18
Entrevista cedida no dia 10/06/2013 pelo Mestre Sapão às 20h25min. 

19
Entrevista cedida no dia 8/08/ 2013, pelo Mestre Cicero as 21h00min . 

20
Entrevista cedida no dia 10/06/2013 pelo Mestre Sapão as 20h:25min. 
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escolas não fazem . Percebe-se assim que capoeira em Caicó está evoluindo associações 

estão sendo criadas. Grupos de capoeira estão crescendo e ganhando novos alunos, 

mantendo assim esse patrimônio tão brasileiro que é a capoeira na cidade de Caicó. 
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RESUMO: O debate sobre o direito à verdade e a memória, imprescritível a 

construção de regimes democráticos coloca em cena, nos países que passaram por 

experiências de regimes autoritários o imperativo de iniciativas jurídicas e políticas 

que se circunscrevam no âmbito da Justiça de Transição, que não é um tipo especifico 

de justiça, mas que congrega ações que visam uma transição democrática de regimes 

autoritários a democracia. Embora estejamos sob um regime Democrático de Direito a 

jovem democracia brasileira pós-Regime Militar (1964-1985) ainda carrega no seu 

passado recente cicatrizes e feridas abertas marcadas pelos mais diferentes tipos de 

violência praticados nas duas ditaduras brasileiras do século XX que perpetraram uma 

cultura de controle que se manifesta ainda hoje em atitudes normatizadas de grupos 

sociais. Neste contexto a partir do lançamento do 3º Plano Nacional de Direitos 

Humanos da Presidência da República em 2009 se estabeleceu o eixo Direito à 

Memória e à Verdade como um dos principais eixos da política dos Direitos Humanos 

no país, e seguindo esta linha é sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff a Lei nº 

12.528/2011 de autoria do Poder Executivo que cria a Comissão Nacional da Verdade 

para apurar o desrespeito a direitos humanos e promover a “reconciliação nacional” 

empreendendo pesquisas no período compreendido entre 1946 a 1988. Objetivando 

interpretar/problematizar o papel da Comissão para a democracia brasileira levando 

em consideração seu alcance e limitações, buscamos – além da historiografia sobre o 

Regime Militar – as perspectivas de ex-presos políticos e familiares destes 

(publicizadas na imprensa) para promover um limitado balanço do debate sobre a 

Comissão Nacional da Verdade colocando em evidência os vácuos e os silenciamentos 

existentes e não discutidos na Comissão, tais como o papel do EUA para o golpe e de 

1964, a relação entre empresários e Ditadura e o que se perdeu em termos de cultura 

nacional com a repressão e a censura. Para tal, nos valemos da perspectiva do 

materialismo histórico marxista e a relação existente entre esta perspectiva da história 

e outros ramos das ciências sociais para empreendermos o desenvolvimento do 

presente trabalho lançando perspectivas ainda marginais no debate sobre todo o 

processo que se desenrola com os trabalhos da CNV. 
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Antígona julgava que não haveria suplício maior do que aquele: ver os dois irmãos matarem 

um ao outro. Mas enganava-se. Um garrote de dor estrangulou seu peito já ferido ao ouvir do 

novo soberano, Creonte, que apenas um deles, Etéocles, seria enterrado com honras, enquanto 

Polinice deveria ficar onde caiu, para servir de banquete aos abutres. Desafiando a ordem real, 

quebrou as unhas e rasgou a pele dos dedos cavando a terra com as próprias mãos. Depois de 

sepultar o corpo, suspirou. A alma daquele que amara não seria mais obrigada a vagar 

impenitente durante um século às margens do Rio dos Mortos. 

 

Antígona, personagem de Sófocles, mestre da tragédia grega. 

PODER, VERDADE, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: CONSIDERAÇÕES 

TEÓRICAS 

“Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão e Ignorância é Força”. Este era o slogan 

do Partido que poderia ser lido em letras elegantes na fachada do Ministério da 

Verdade, único e integral responsável pela produção e codificação de toda comunicação 

de dados, e que funcionava no centro de Londres, na Faixa Aérea Um, terceira cidade 

mais populosa das províncias da Oceania. Winston Smith que aparentemente era apenas 

mais um humano desprezível neste cenário ocupava-se como funcionário da burocracia 

do Ministério da Verdade e era encarregado de ajudar na codificação de informações e 

na “reconstrução” de informações de jornais, revistas e outras mídias. Apesar das 

condições de vida em Londres e em toda a Oceania serem de extrema miséria o regime 

pensado e instituído pelo “Grande Irmão” era fundado sob o autoritarismo mais cruel e 

tinha como um de seus alicerces a “reinvenção da verdade” que tinha duas estratégias 

sociais de dominação básicas: valer-se do passado para legitimar a coerção coletiva do 

presente e apresentar dados – que embora falsos – dessem a população a imagem de 

progresso baseada na ordem, na obediência, no poder e acima de tudo na autoridade 

inquestionável. 

Neste cenário de miséria onde a autoridade era exercida com vigor no intuito de 

vigiar e punir, aqueles que pensassem – ou pelo menos tentasse – contrariamente ao 

regime estariam fadados à morte. Constituir-se como um subversivo era tarefa hercúlea 

e difícil já que todos se sentiam vigiados em todos os momentos e em todos os lugares. 
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“Tirou do bolso uma moeda de vinte e cinco centavos. Ali também, 

em letras minúsculas e precisas, estavam inscritos os mesmos slogans, 

e do outro lado da moeda via-se a cabeça do Grande Irmão Até na 

moeda os olhos perseguiam a pessoa. Nas moedas, nos selos, nas 

capados dos livros, em bandeiras, em cartazes e nas embalagens dos 

maços de cigarro – em toda a parte. Sempre aqueles olhos observando 

a pessoa e a voz a envolvê-la. Dormindo ou acordada, trabalhando ou 

comendo, dentro ou fora de casa, no banho ou na cama – não havia 

saída. Com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía 

dentro do crânio, ninguém tinha nada de seu” (ORWEL, 2010, p. 38-

39).  

Neste romance intitulado “1984”, George Orwell narra um mundo de terror 

perpetrado por um regime autoritário que através do monopólio das informações sobre o 

passado e de um enorme aparato estatal reinventa cotidianamente a realidade, altera 

dados sociais, forja informações econômicas para garantir aparência de progresso e 

chega a desdizer o posicionamento político do país nos seus envolvimentos com a 

guerra. De tal modo, o romance de Orwell reservou um fim trágico para Winston Smith, 

sendo o seu maior crime, pensar. “O pensamento-crime não acarreta a morte: o 

pensamento crime é a morte” (ORWELL, 2010, p. 40).  

Seja na Londres imaginária de Orwell, ou no Brasil e outros países da América 

Latina entre as décadas de 1960-1980 que passaram por experiências de regimes 

ditatoriais, a ideologia dos dominadores serviram como “atividade intelectual que cria a 

realidade social. (...) Esse modo de pensar falseia embora não de modo não intencional 

o conhecimento da realidade social, contribuindo, assim, para reproduzi-la segundo os 

interesses das classes dominantes” (MARX, 2009, p. 10), construindo a “realidade” 

conforme seu projeto de poder, demonstrado por Orwell.  

Os poderes dos dominadores exercidos nos regimes ditatoriais conduzidos pela 

mão de ferro do autoritarismo constroem os discursos que se instituem como legítimos e 

se proclamam como verdades absolutas, não estão abertas a questionamentos e dispõe 

de inúmeros instrumentos de coerção para varrer da história os elementos sociais e 

sujeitos históricos que apresentem questionamentos a ordem dominante. Das 

monarquias seculares e despóticas as ditaduras que ainda deixaram profundas cicatrizes 

nas democracias adestradas do presente, as marcas da dominação estão por todos os 

lados e se expressão no cotidiano democrático e na concepção aleijada e limitada de 

liberdade que se perpetua incansavelmente.  



 

  1176 

 

O presente trabalho se pauta a partir da lógica marxista e do materialismo 

histórico compreendendo a história como história mundial (MARX, 2009, p. 54), 

objetivando uma visão ampla e integral desse processo social concebendo também a 

memória das classes dominadas e oprimidas como instrumento de resistência e de 

construção de uma verdade que caminha na contra mão dos dominantes, sendo assim “o 

trabalho básico, portanto, de um historiador consiste em articular diálogos entre 

gerações” (AZEVEDO NETO, 2011, p. 3), especialmente quando tratamos de um 

instrumento como a Comissão Nacional da Verdade que emerge no tempo presente, mas 

volta sua atenção ao passado estudando os abusos aos direitos humanos e demais 

demandas no período compreendido entre 1946 a 1988, com especial atenção para a 

Ditadura Militar.  Se a história, como trata o historiador inglês Keith (JENKINS, 2004) 

é um discurso sobre o mundo, entendemos que a CNV construirá um discurso sobre os 

tempos nebulosos da história recente brasileira, lançando uma luz sobre os inúmeros 

casos de desaparecidos e presos políticos e de muitos mortos cujas famílias ficaram por 

enterrar.  

Durante a Ditadura Militar brasileira (1964-1985) os dominadores se valeram do 

discurso anticomunista e se ampararam na legitimidade de forças internacionais, com 

especial destaque para o EUA, que apesar de não terem sido eleitos pelas demais nações 

como “xerifes” do planeta, tinha/tem circunscrito para a América Latina uma Política de 

Segurança que colocava os interesses norte-americanos além das soberanias nacionais e 

apresentava como prioridade a intenção de impedir uma guinada política a esquerda do 

Brasil e demais países como o Chile, levando em consideração a Revolução Cubana de 

1959 que redimensionava o tabuleiro político e punha em xeque a soberania da 

diplomacia americana no hemisfério Sul. Para tal, o poder dos dominadores não mediu 

esforços e não apresentou pudor no uso naturalizado da violência e do terrorismo de 

Estado que instituiu uma cultura de medo e silêncio.  

Se o uso – e abuso – do poder pelos militares e setores da sociedade civil 

instituiu um ar de legalidade encobrindo o Golpe Civil Militar de 1964 e efetivando a 

“verdade” pela força, neste momento, após a redemocratização, as memórias de quem  

viveu e sofreu as sanções do regime existem enquanto espaço de resistência e 

instrumento para se passar a história brasileira a limpo, pois como expõe o historiador 

judeu Walter Benjamin “somente a humanidade redimida poderá apropriar-se 

totalmente do seu passado. Isso quer dizer: somente para a humanidade redimida o 
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passado é citável, em cada um dos seus momentos” (BENJAMIN, 1987, p. 3) e é este 

passado redimido, passado a limpo que nos interessa.  

DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA E A INSTAUTRAÇÃO DA COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE 

Numa análise do contexto histórico da Justiça de Transição, GENRO & 

ABRAÃO (2010), assinalam que a sucessão de regimes repressivos e autoritários, 

ditatoriais que avassalaram a América Latina, entre meados dos anos 1960 e 1980, ainda 

não foi tratada de forma sistemática por nenhum regime democrático em processo de 

afirmação do continente
3
.  Atestam que isso se justifica, de uma parte porque todas as 

transições políticas para a democracia foram feitas sob compromisso. De outra, porque 

a democracia expandiu-se mais como “forma” do que como “substância”. Para esses 

autores, nenhum dos regimes de fato foi derrotado ou derrubado por movimentos 

revolucionários de caráter popular; logo, os valores que sustentaram as ditaduras ainda 

são aceitos como “razoáveis” para a época da guerra fria, e também face às violências 

também cometidas pelos resistentes de esquerda. 

 Em uma análise que evidencia os avanços no terreno da construção 

democrática nestes países e no Brasil, afirmam que o grande salto humanístico da 

modernidade não foi simplesmente a constituição de Estado Moderno nem a própria 

ideia de nação, mas o Estado de Direito, vinculado aos fundamentos do princípio da 

igualdade jurídica e no principio da inviolabilidade dos direitos, inclusive quando a 

pretensão de violação vem do próprio Estado, como “política” estatal ou de agente 

público específico investido de diferenciados poderes que a lei lhe confere.  

 No processo de redemocratização do Brasil, a Constituição de 1988 

fundou a garantia de direitos fundamentais ao cidadão e inaugurou um contexto 

político-jurídico para conquistas sociais no campo democrático, o que facilitou, em 

certa medida, a mobilização social na luta pelos seus direitos. Nesse cenário, 

intensificam-se a luta de familiares de vítimas da Ditadura e movimentos sociais pela 

justiça de transição, pelo direito à verdade, memória e justiça. 

                                                           
 

3
Embora possamos apontar o processo de redemocratização na Argentina, assim como, o 

funcionamento de suas políticas de justiça de transição avançadas, sendo um dos poucos países a levar 
pós-regimes militares generais a tribunais, julgando-os. 
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Concebendo o direito à verdade e à memória como um pilar e vertente dos 

Direitos Humanos é aprovado no Brasil em 22 de dezembro de 2009 o Plano Nacional 

de Direitos Humanos - 3 (PNDH-3) que no seu Eixo Orientador VI, trata desta temática 

e faz menção ao período da ditadura (1964-1985). O plano coloca como dever moral do 

país o de resgatar e passar a limpo a história recente brasileira e esclarecer os inúmeros 

casos de tortura, desaparecimento e mortes cometidos pelo terrorismo de Estado 

perpetrado nos 21 de ditadura.  

 A instituição da Comissão Nacional da Verdade no Brasil é instaurada 

pela Lei nº 12.528/2011, de iniciativa do Poder Executivo, que no seu artigo 1º 

estabelece que a Comissão é criada com a finalidade de “examinar e esclarecer as 

graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias” (portanto, de 18 de setembro de 1946 até 05 

de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal), “a fim de efetivar o 

direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional”.  

Já criada a Comissão Nacional da Verdade é uma das tantas ações que se 

circunscrevem no âmbito da justiça de transição, que não se refere a um tipo especifico 

de justiça como aponta Simone:  

“... o termo Justiça transicional foi cunhado para expressar métodos e 

formas de responder a sistemáticas e amplas violações aos direitos 

humanos. Assim, justiça de transicional não expressa nenhuma forma 

especial de justiça, mas diversas iniciativas que têm por intuito 

reconhecer o direito das vítimas, promover a paz, facilitar a 

reconciliação e garantir o fortalecimento da democracia” (PINTO, 

2010, p. 129). 

O marco histórico das políticas transacionais de memória e verdade teve início 

com os países do Cone Sul, e até o começo de 2011, algo em torno de 40 comissões da 

verdade, com caráter oficial (criadas pelos Poderes Executivo ou Legislativo), haviam 

sido criadas em todo mundo. O Brasil foi o último a criar a sua comissão, assim como é 

o último a ter sua história recente passada a limpo institucionalmente mediada pelo 

Estado.  

Talvez o trabalho mais destacado das comissões instituídas no mundo foi o da 

Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul. Inaugurada em dezembro de 

1995. O relatório dessa comissão propôs, basicamente, o indiciamento criminal de 

autoridades, instituições políticas e empresários, além da reparação às vítimas. Na 
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América Latina o caso argentino é exemplar por ter levado a julgamento os 

comandantes militares como apresenta o professor do Departamento de Ciências Sociais 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e cientista político Homero de 

Oliveira Costa em artigo intitulado “Dilemas e perspectivas da comissão da verdade”, 

quando faz um breve balanço das comissões na AL e no mundo: 

“Nos últimos trinta anos diversos países que viveram sob ditaduras 

formaram comissões (com nomes diferentes), entre eles Gana, 

Filipinas África do Sul, Panamá, El Salvador, Timor Leste, e na 

Aérica do Sul, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Equador e 

Argentina. O Brasil foi o último. Algumas comissões foram 

revogadas, outras não funcionaram e das que funcionaram pode-se 

citar o caso da Argentina. No final de outubro de 2012, por exemplo, 

foram condenados à prisão perpétua 12 torturadores que atuaram no 

regime militar. Outros quatro receberam penas de 18 a 25 anos e os 

trabalhos não foram concluídos: ainda há muitos torturadores por 

julgar” (COSTA, 2013). 

Recentemente, no dia 25 de julho de 2013 na Biblioteca Zíla Mamede da UFRN 

ocorreu um debate sobre a Comissão Nacional da Verdade promovido pela ANPUH
4
 

em seu Congresso Nacional na cidade de Natal. O membro da Comissão de Verdade e 

Reconciliação da África do Sul, Ntsiki Sandi, presente ao debate relatou que sob 

perspectiva o caso africano é praticamente antagônico ao brasileiro, já que na África do 

Sul se promoveu uma “verdadeira caça as bruxas”, enquanto que no Brasil as 

“punições” são representativas já que a CNV não tem caráter jurisdicional e a Lei de 

Anistia de 1979 no seu artigo 1º inviabiliza a punição jurídica: 

“É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 

02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 

políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 

direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e 

Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 

Institucionais e Complementares” (Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 

1979). 

                                                           
 

4
Associação Nacional de História – ANPUH. 
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Além de Ntsiki Sandi a quarta coordenadora da CNV entre maio e agosto de 

2013, advogada Rosa Cardoso, participou do debate da ANPUH e expos que a verdade 

que a Comissão apresentará em seu relatório será a das vítimas e sobreviventes. “A 

comissão da verdade põe em relevo os abusos aos direitos humanos, prioriza os abusos 

e põe em prioridade a voz das vitimas. Assim são as comissões da verdade, feitas para 

contar a história das vitimas”, afirmou. Rosa admitiu ainda que ocorre uma punição 

simbólica ao conhecer e expor a sociedade brasileira aqueles que violaram os direitos 

humanos de inúmeros brasileiros e que o efeito jurídico da Comissão se materializará 

quando seu trabalho for judicializado, caso haja uma reviravolta na Lei de Anistia e os 

crimes sejam julgados já que crimes de lesa-humanidade como tortura e assassinato 

político não prescrevem. 

Os vários pais, mães que deixaram seus filhos por enterrar têm através do 

trabalho desenvolvido pela CNV a possibilidade de conhecer os assassinos de filhos e 

entes queridos. Este é inegavelmente um passo importante para assegurar a 

aplicabilidade do direito a verdade e memória enquanto elementos dos direitos 

humanos, mas cabe a indagação: os direitos humanos serão assegurados em sua 

completude apenas com o conhecimento dos culpados? Acreditamos que não. A luta 

dos movimentos sociais e de entidades da luta por direitos humanos reivindicam não 

apenas o direito a verdade e memória, mas o direito a justiça. Os julgamentos que 

ocorreram na África do Sul e na Argentina legam para o Brasil uma experiência mais 

avançada no que diz respeito a Comissão Nacional da Verdade. Longe de revanchismo 

o julgamento dos violadores é o caminho mais acertado para um país que pensa em 

seguir os acordos e tratados internacionais de Direitos Humanos.  

Os julgamentos são necessários e são muitos os grupos sociais que se organizam 

e lutam para que o Brasil possa, de fato, virar a página da história sem dívidas de sangue 

com o seu próprio passado recente. Neste contexto o grande entrave é a Lei de Anistia 

que não pode ser concebida como uma Santa de altar intocável. Apesar dos alardes de 

militares ao tentarem sustentar e insustentável tese de que o processo de anistia foi 

construído em negociação, o que efetivamente não foi, já que é politicamente 

impossível negociar uma saída decente quando se está preso e sob ameaça de morte – 

como estavam muitos brasileiros, o que vemos é que uma saída para este empasse é 

possível. Nas duas casas do Legislativo brasileiro tramitam dois Projetos de Lei, um na 

Câmara Federal de autoria da deputada Luiza Erundina (PSB/SP) e outro no Senado do 

senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP), onde ambos propõe a exclusão do rol de 
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crimes anistiados aqueles que foram cometidos por agentes públicos ou civis por 

motivações políticas.  

O certo é que a Anistia de 1979 patrocinou a política do esquecimento 

materializada numa conciliação de interesses num contexto turbulento e não a 

reconciliação entre a nação, seu povo e sua história. “A anistia propiciou não uma 

verdadeira reconciliação, mas sim criou um mito, uma ideologia da reconciliação, onde 

o melhor para a sociedade brasileira seria seguir adiante e esquecer o que aconteceu” 

(COSTA 2013). Além do perdão penal a Anistia no Brasil veio acompanhada de um 

elemento extra: a construção do esquecimento, capataz de um projeto de história que 

propõe varrer os mortos, torturados e feridos para baixo do tapete.  

SILÊNCIOS DA COMISSÃO E AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES 

Conhecer a integridade do passado recente brasileiro referente à Ditadura Militar 

(1964-1985) assim como seu modus operandi é um desafio posto a Comissão Nacional 

da Verdade e para tal a CNV contra no seu corpo técnico com historiadores, 

antropólogos, legistas, advogados, dentre outros profissionais, assim como o suporte de 

outros órgãos, no papel de reconstituir a história. Neste sentido foi instituído treze 

Grupos de Trabalho com os seguintes eixos temáticos definidos: Araguaia; 

Contextualização, fundamentos e razões do Golpe Civil-Militar de 1964; Ditadura e 

gênero; Ditadura e sistema de Justiça; Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao 

movimento sindical; Estrutura de repressão; Mortos e desaparecidos políticos; Graves 

violações de Direitos Humanos no campo ou contra indígenas; Operação Condor; O 

Estado ditatorial-militar; Papel das igrejas durante a ditadura; Perseguição a militares e 

Violações de Direitos Humanos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil.  

 A CNV no seu segundo grupo de trabalho trata-se do eixo temático 

“Contextualização, fundamentos e razões do Golpe Civil-Militar de 1964” e no seu 

relatório parcial “Balanço de atividades: 1 ano de Comissão Nacional da Verdade” 

(2013) contém 23 páginas onde trata da catalogação, pesquisa, otimização de 

informações, assim como, sobre os trabalhos desenvolvidos. Na parte destinada a 

questão internacional o balanço apresentado cita a exumação do ex-presidente João 

Goulart “a fim de realizar perícias, com a participação de especialistas internacionais, 

que permitam esclarecer as circunstâncias de sua morte na Argentina, em 6 de 

dezembro de 1976” (Comissão Nacional da Verdade, 2013, p. 14) e que coloca luz 

sobre a nebulosidade que cerca o mito da morte de Jango, já que são muitos que acusam 
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o governo norte-americano de ter ministrado através de espiões substâncias químicas 

afim de assassinar, por motivações políticas, o ex-presidente.  

O que o relatório parcial não coloca em evidência é a questão internacional de 

forma ampla e aberta no sentido de apresentar o papel do EUA no contexto não apenas 

da Ditadura Brasileira, mas no conjunto de regimes repressivos que afloraram na 

América Latina motivada, incentivada e articulada pelos norte-americanos. Se no Chile 

o uso indiscriminado das armas de fogo e artilharia pesada de guerra foi utilizado pelos 

norte-americanos chegando mesmo a assassinar em 11 de setembro de 1973 no próprio 

palácio presidencial de La Moneda o presidente Salvador Allende que executava um 

giro a esquerda e um governo popular promovido no país
5
, colocando em risco os 

interesses econômicos do EUA, no Brasil o mesmo esforço norte-americano seria 

utilizado, mas a saída do presidente João Goulart no intuito de dissipar as possibilidades 

de um derramamento de sangue numa guerra civil promovida pela sua resistência no 

poder fez baixar as armas no primeiro momento. O que a saída de Goulart não seria 

capaz de impedir seria os 21 anos de Ditadura que cometeu em proporções 

consideráveis torturas, desaparecimentos e assassinatos.  

 O relatório parcial da CNV não trata da questão da força diplomática e 

política exercida pelo EUA sob os destinos do Brasil já que após a Revolução Cubana 

de 1959 era estratégico para a Política se Segurança norte-americana que não houvesse 

novas “insurgências” na América Latina. Este aspecto pode ser tratado com mais 

profundidade e a denúncia a este atentado a soberania nacional pode ser feito no 

relatório final, contudo a Comissão ainda não demonstrou intenção, nem parecer 

interessada em chegar tão a fundo sob essa questão capital. Na contramão do relatório 

parcial da Comissão Nacional da Verdade a Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos no seu relatório final “Direito à Memória e à Verdade” tratou 

com muita clareza da influência norte-americana: 

“A ditadura militar brasileira não foi um fato isolado na história da 

América Latina. Na mesma época, regimes semelhantes nasceram de 

rupturas na ordem constitucional de outros países no subcontinente, 

tendo as Forças Armadas assumido o poder em consonância com a 

lógica da Guerra Fria. O mundo estava dividido em dois grandes 

                                                           
 

5
 Entre 1970 a 1973 o Governo no Chile era marcado pelo crescimento e fortalecimento do setor nacional-

estatal da economia, em especial destaque para as minas de cobre, maior fonte de dívidas do país.  
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blocos. Um pólo era comandado pelos Estados Unidos e o outro pela 

União Soviética. Essa divisão de poder mundial teve como cenário de 

fundo o resultado da Segunda Guerra, com as potências vencedoras 

dividindo o planeta em duas grandes áreas de influência (...)Num 

tabuleiro de apenas duas cores, o Brasil permaneceu na órbita da 

diplomacia norte-americana, assim como o restante dos países latino-

americanos. A partir de 1959, a Revolução Cubana marcou 

profundamente a política exterior dos Estados Unidos, que anunciaram 

não mais tolerar insurgências desafiando sua hegemonia na região, 

logo após ter ficado clara a aproximação entre Cuba e União 

Soviética. Para garantir que os governos da região permanecessem 

como aliados, os Estados Unidos apoiaram ou patrocinaram golpes 

militares de exacerbado conteúdo anticomunista (...) Assim é que, no 

subcontinente, os anos 1960 e 1970 vão contabilizar um nítido 

fortalecimento, no âmbito do poder político, das forças que haviam 

resistido aos governos de orientação nacionalista dos anos 1950, como 

o de Vargas, no Brasil, Perón, na Argentina, Paz Estensoro, na 

Bolívia, Jacobo Arbenz, na Guatemala, e vários outros. Como regra 

geral, os governantes buscam estreitar, no plano econômico, a 

associação com seus antigos aliados do capital externo, sob tutela 

militar nacional, e incorporam plenamente a estratégia norteamericana 

de contenção do comunismo, resumida pela Doutrina de Segurança 

Nacional. Com base nessa doutrina, foram decretadas no Brasil 

sucessivas Leis de Segurança Nacional sob a forma de Decretos-Leis 

(DL), uma em 1967 (DL 314) e duas em 1969 (DL 510 e DL 898), de 

conteúdo draconiano, que funcionaram como pretenso marco legal 

para dar cobertura jurídica à escalada repressiva” (BRASIL, Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos, Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos, 2007, p. 19). 

O silenciamento da CNV sobre a questão norte-americana é sintomático. 

Diferente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos que trata com 

franqueza histórica os acontecimentos do contexto geopolítico, mostrando o papel do 

EUA nos rumos brasileiros e latino-americanos. 

Ao tratarmos das ditaduras patrocinadas pelo EUA no Cone Sul pode-se citar 

algumas cifras de mortos, desaparecidos, torturados e presos políticos que não devém 

ser observadas como ilustração ou estatística, mas como fruto de uma política de Estado 

dos países latinos sob a marcada influência norte-americana. Na Argentina entre 1976 a 

1983 aproximadamente 30 mil baixas entre mortos e desaparecidos políticos foram 
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contabilizadas nas trincheiras da oposição a repressão, no Uruguai o número daqueles 

que tombaram sobre o campo da luta política foi menor: 400 mortos. Em relação ao 

Chile existe uma grande discussão sobre o número de mortos e desaparecidos, contudo 

estas cifras oscilam entre 3 à 10 mil pessoas (BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 2007, p. 20-21). 

No Brasil os levantamentos apontam que cerca de 50 mil pessoas foram presas 

apenas no ano de 1964 (Comissão Nacional da Verdade, 2013, p. 12) e esclarecer o 

episódio da Operação condor não é suficiente para elucidar a influência norte-

americana, contudo o que a CNV não coloca em evidência é o papel e a mão de ferro do 

EUA que no Brasil e na América Latina tem uma parcela significativa de 

responsabilidade. As mãos do imperialismo norte-americanas estão manchadas de 

sangue e o seu saber foi fundamental para pensar as máquinas de gastar gente que foram 

os sistemas repressivos das ditaduras sul-americanas.  

Este silêncio da Comissão Nacional da Verdade não é o único. Além da questão 

norte-americana que não tem uma forte luz lançada sobre suas veredas, ainda existe 

outros silenciamentos, tais como a repressão à imprensa alternativa e aos setores 

culturais e artísticos. O financiamento empresarial a estrutura repressiva é tratado pela 

Comissão, mas no relatório parcial, apenas poucas e pequenas considerações são feitas.  

No Brasil bombas explodiram bancas de jornal, jornalistas, artistas e intelectuais 

foram presos, muitos exilados. O que o Brasil perdeu em termos de cultura? O que o 

Brasil perdeu com sua classe intelectual sendo submetida ao exilio? Este aspecto traz à 

tona a questão da Anistia e coloca o desafio do Grupo de Trabalho “Ditadura e sistema 

de Justiça” que tem a hercúlea tarefa de fazer um balanço do processo de anistia e 

apontar caminhos para que os mortos que tombaram sob as trincheiras da Ditadura 

descansem em paz, ou ao menos suas histórias. Sob os silêncios só floresceram 

contradições. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E UM BALANÇO DO TRABALHO PARCIAL DA 

CNV 

Os desafios colocados frente à Comissão Nacional da Verdade são gigantescos e 

reivindicam um esforço hercúleo dos seus membros. O imediatismo do Governo 

Federal ao estabelecer o prazo de dois anos para a entrega do relatório final faz com que 

a equipe de técnicos e os membros da Comissão literalmente corram contra o tempo a 
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fim de atender esse exíguo prazo, especialmente tendo em vista a quantidade de 

documentos já nas mãos da CNV.  

Apresentar ao Brasil e ao mundo uma versão de Estado da história recente 

brasileira colocando em relevo o modus operandi da máquina de gastar gente que foi o 

aparato de repressão da Ditadura Militar, esclarecendo casos de mortos e desaparecidos 

políticos colocando em evidências os graves desrespeitos aos Direitos Humanos e 

lançando uma luz sobre o tabuleiro político internacional naquele contexto são objetivos 

e desafios da Comissão.  

Diante desse desafio a CNV está em constante contato com vários ministérios e 

órgãos públicos localizando documentação produzida no contexto de repressão por 

órgãos com as Delegacias de Ordem Política e Social – DOPS, então responsáveis por 

diligências, inquéritos, operações de controle e repressão política, há isso se 

circunscreve prisões e torturas. A fim de elucidar a extensão da documentação em mãos 

da CNV pode-se citar o caso especifico de Minas Gerais onde foi encontrado 2 milhões 

de páginas de documentos na Coordenação Geral de Segurança da Polícia Civil que 

assumiu as funções do DOPS a partir de 1970 (Comissão Nacional da Verdade, 2013, p. 

6).  

Sobre a questão indígena a Comissão conseguiu um documento raro intitulado 

“Relatório Figueiredo”, considerado desaparecido por décadas e que contém 7 mil 

páginas: 

“Esse documento contém informações sobre várias formas de violação 

de direitos como maus tratos e assassinatos de índios, perda de terras 

indígenas para fazendeiros e empresários, desvio de verbas, negociatas 

e negligência com populações em extinção. A descoberta deste 

relatório contribuirá para a compreensão das violações de direitos de 

povos indígenas em toda a extensão do território brasileiro, no período 

de investigação da CNV (1946 – 1988)” (Comissão Nacional da 

Verdade, 2013, p. 6-7).  

Além de pesquisas internacionais, no Ministério das Relações Exteriores da 

Argentina em Buenos Aires, vários outros países latino-americanos foram visitados, 

assim como arquivos considerados ultrassecretos do Itamaraty e do Superior Tribunal 

Militar – STM. O processo de digitalização desses documentos está em curso e os 

depoimentos que servem para preencher lacunas e brechas nas informações estão sendo 
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coletadas, sendo que neste primeiro ano de Comissão foram contabilizados 268 

depoimentos como podemos ver no quadro abaixo: 

 

Fonte: Comissão Nacional da Verdade (2013, p. 11). 

 

Consideramos de suma-importância os depoimentos coletados pela CNV, assim 

como as audiências públicas realizadas, contudo vislumbramos que existe uma certa 

preferência por estados do Sul, sendo que em relação as audiências públicas apenas um 

estado do Nordeste sediou tal evento: Pernambuco. 15 audiências foram realizadas em 

nove estados da federação sendo 1 em Goiás, 2 no Distrito Federal, 4 no Rio de Janeiro, 

2 no Paraná, 1 em Pernambuco, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio Grande do Sul e 2 em São 

Paulo, como demonstra o quadro abaixo: 
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Fonte: Comissão Nacional da Verdade (2013, p. 9). 

Apesar das audiências e da coleta de depoimentos a CNV tem sido alvo de 

muitas criticas, tanto pelo setor da direita, quanto pela direita. Acusada de ser parcial 

pelos setores políticos de direita e de pouco objetiva por algumas organizações de 

familiares de ex-presos políticos.  

Em carta aberta assinada por 26 organizações de familiares de ex-presos 

políticos apresentada a sociedade no dia 15 de julho de 2013 solicita da CNV unidade 

nos trabalhos desenvolvidos ao denunciar e colocar em evidência que as divergências 

internas se transformarem em ataques pessoais e públicos, numa triste demonstração de 

descompromisso com a verdade e a história, refletindo na falta de clareza do papel 

histórico da CNV. Nesta mesma carta as organizações solicitaram a imediata 

substituição do membro Gilson Dipp para recompor o quadro de membros e a volta de 

Claudio Fonteles que havia se afastado da Comissão, pediram o aumento do número de 

audiências e a unidade no trabalho para que todos os arquivos da Ditadura sejam 

abertos. 

Ao fim deste balanço o que podemos tirar de concreto é que todo o material 

produzido pela Comissão Nacional da Verdade e o Sistema de Informação que a 

Comissão pretende estabelecer disponível a toda a sociedade brasileira será seu legado 

que está sendo produzido nas correrias do presente, remetendo-se ao estudo do passado, 

mas sob uma perspectiva do futuro a fim de assegurar o direito à verdade, à memória e a 
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justiça. Contudo, além do enorme trabalho a ser feito no pequeno espaço de dois anos as 

contradições são desafios a serem superados porque a história da Ditadura interessa pela 

sua completude e a verdade emergindo por completa traz a luz a nebulosidade que ainda 

se perpetra. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E A IMAGEM DO NEGRO NAS OBRAS DE 

DEBRET: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS. 

 

Franciane Monara da Silva Soares  

Emily Dorothy Figueiredo Pereira
1
 

História é uma disciplina que faz parte do currículo escolar desde o século XIX, porém 

continua não sendo uma disciplina eleita favorita pela maioria dos alunos, fato este 

justificado – por eles – pela memorização de nomes e datas, sendo este exercício pouco 

prático para os alunos. Diante disso, ultimamente tem sido muito discutido e muito 

pensado em formas de ensinar História de modo que os professores consigam captar a 

atenção dos alunos e estes consigam aumentar seu aprendizado, fazendo com que essa 

aprendizagem possa ser também diferenciada. São várias as formas conhecidas na 

atualidade, como por exemplo, o uso de imagens em sala de aula, a 

interdisciplinaridade através do uso de literatura, o trabalho com documentos escritos, 

possibilitando ao aluno um contato direto com fontes, entre tantos outros, interessando 

nesse momento apenas a primeira opção mencionada. Esse trabalho visa mostrar ao 

aluno a importância e participação do negro na história do Brasil em seus diversos 

momentos, passando pela sua colonização até o período imperial. A figura do negro é 

algo que deve ser bastante discutida, tendo em vista ser alvo de estereótipos e 

preconceitos, e a partir de imagens que retratem essa figura podemos provocar uma 

maior atenção dada pelos alunos à aula de História, tendo em vista que estes terão sua 

visão captada pelas imagens e quando virem novamente certamente lembrarão do 

conteúdo explicado em sala de aula, de forma que os alunos terão sua aprendizagem 

estimulada. O ensino de História, porém, é algo que não se faz sozinho ou a imagem 

pela imagem em si, necessitando, portanto, do cuidado e domínio do docente, devendo 

este assumir seu papel de formador de cidadãos críticos, mostrando a realidade da 

imagem e sua importância como suporte ajudador no entendimento do texto e do 

conteúdo que está sendo tratado. Pretendemos, a partir desse trabalho, observar se o 

uso da imagem, enquanto recurso didático, é um facilitador da compreensão do 

conteúdo por parte do aluno e de que maneira essa maior assimilação ocorre. Para 

tanto aplicaremos esse projeto em sala de aula para que possamos ter acesso aos 

resultados da minha pesquisa futuramente. 

 

Palavras-chave: negro, imagem, ensino de História. 

 

Introdução 

                                                           
 

1
Graduadas em História – Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

reingressantes na modalidade bacharelado do mesmo curso pela mesma instituição. 
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Desde o século XIX que a disciplina de História tem feito parte do currículo 

escolar em diferentes níveis de ensino básico, fazendo, assim, parte do conjunto das 

disciplinas necessárias e fundamentais à escolarização brasileira. Essa disciplina já 

passou por várias inovações, porém continua não sendo a preferida dos alunos por 

vários motivos, sendo um deles e o principal o fato de apenas decorar nomes e datas e 

ser algo pouco prático. Dessa forma, buscamos trabalhar a utilização de imagens nas 

aulas de História, mais especificamente na temática da escravidão, esta que tem seus 

registros históricos desde o período colonial, através da obra do artista europeu Jean-

Baptiste Debret e verificar como essas imagens interferem no aprendizado dos alunos e 

de uma identificação através da noção de identidade. Contudo vale ressaltar que a 

escravidão a qual tratamos nesse texto se trata do negro. 

Antes de iniciar uma abordagem acerca do uso da imagem no ensino de História 

e sua transformação no decorrer do tempo é necessário fazer um breve comentário a 

respeito da escravidão, tema este que tem por papel ser o objeto central desse trabalho, e 

também um aporte teórico com os conceitos de imagem e paisagem, conceitos estes que 

se fazem bem presentes nessa pesquisa. Além de, é claro uma breve biografia sobre o 

artista em questão – Jean-Baptiste Debret.  

Foi com a chegada da Família Real ao Brasil em 1808 que o cenário artístico 

europeu passou a mudar ainda mais, tendo em vista que uma das medidas do rei D. João 

VI foi a criação da Academia de Belas Artes e para tanto convidou uma série de artistas 

europeus, entre eles Jean-Baptiste Debret, nosso artista alvo nesse texto. 

Nos primórdios da colonização a economia era centralizada na cana-de-açúcar, 

no algodão, no gado e nos cereais. Com o passar do tempo esse cenário mudou e o 

principal produto econômico era o café, este que foi ganhando espaço dos demais 

produtos. Com isso vinha o escravo. De acordo com Emília Viotti da Costa essa mão-

de-obra fora a preferida desde o período colonial, sendo com o desenvolvimento da 

economia açucareira, no século XVIII, e na primeira metade do século XIX que a 

quantidade de escravos aumentou consideravelmente, tendo em vista que era a mão-de-

obra mais barata e os grandes fazendeiros sequer pensavam em outras fórmulas sendo o 

abastecimento de escravos tão fácil de ocorrer. 

A história das paisagens é um campo antigo e Witold Kula definiu paisagem 

como um reflexo visto de fora de um meio geográfico, aquele que muito informa sobre 

aspectos de tal meio, mostrando ainda que a paisagem se divide, de forma científica, em 

paisagem natural e cultural, sendo apenas esta última objeto de estudo do historiador. A 
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paisagem, a partir de uma visão sociológica, é um discurso, o que faz com que a obra de 

Debret conte com práticas cristalizadas como fatos simbólicos passíveis de decifração. 

Isso só se torna possível na medida em que se considera, de acordo com Pierre 

Bourdieu
2
, que as imagens voltadas, na aparência, para o papel de informar, conhecer 

ou comunicar estão voltadas, consequentemente, à função política e econômica. Dessa 

forma, a obra de Debret também comunga desse conceito de imagem presente em 

Bourdieu e Kula, pois embora as telas daquele pintor representem paisagens, estas são 

carregadas de sentidos que objetivam mostrar para a Europa um aspecto político, 

econômico e social. 

No que se refere ao conceito de imagem primeiro é válido ressaltar que devido à 

mudança na noção de documento as imagens tornaram-se fontes históricas. A imagem 

visual, de acordo com Ciro Flamarion Cardoso e Ana Maria Mauad, “[...] é uma 

unidade de manifestação auto-suficiente, um todo de significação [...]  suscetível de 

análise”
3
. Já para Umberto Eco

4
 uma imagem transcreve as propriedades culturais que 

lhe são atribuídas. Há blocos de imagens que remetem não ao que se vê, mas ao que se 

sabe ou se aprendeu a ver. A imagem representa o que o texto sozinho não consegue 

expressar por palavras, sendo um exemplo dessa realidade as obras de Debret, tendo em 

vista que são imagens que mostram – ou se esforçam para tanto – a realidade do negro, 

mesmo porque as imagens desse artista representam, com grande exatidão e perfeição, 

aspectos da vivência social dessa grande parcela da população. 

Quando se fala em negro temos que ter a consciência de que sua conduta, 

mentalidade, valores dominantes e comportamento social só podem ser entendidos 

quando se leva em conta o fenômeno escravidão-abolição, por seu aspecto dual no qual 

se percebia uma mudança por parte do negro liberto e também do branco diante do não 

mais escravo. Contudo mesmo com essas mudanças subsistiram e ainda é possível notar 

a presença de estereótipos associados à cor e às diferenças raciais forjadas desde o 

período da escravidão, com a afirmação de inferioridade mental, moral ou mesmo social 

do negro diante do branco. 

O escravo negro era visto como sinônimo de dinheiro, tendo em vista que em 

algumas regiões esse tipo de mão-de-obra era quase que exclusivo, tendo seu início 

                                                           
 

2
 BOURDIEU apud OLIVEIRA, 2006, p. 19 

3
 CARDOSO; MAUAD, 1997, p.571 

4
 ECO apud CARDOSO; MAUAD, 1997, p.573  
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desde a colônia, passando pela economia canavieira e mineira e sendo considerado 

como sinal de abastança para os senhores de escravo, tendo inclusive alguns destes que 

os colecionavam da mesma forma que colecionavam fazendas conforme afirma Costa. 

Além de dinheiro ainda como mercadoria que podia ser vendida ou mesmo alugada, 

valendo duplamente: o que produzia para o seu senhor e o que valia para ele em 

situações como esta. 

A imagem do negro não era das melhores. Para o europeu que aqui chegava a 

impressão que tinha era de que estava em um país de negros e mestiços, tendo em vista 

que logo que chegavam ao porto encontravam diversos negros fazendo diversas 

funções. A maioria mal vestidos e descalços, sendo que para a venda de mercadorias 

sempre eram escolhidas as negras de melhores aparências, estas que levavam consigo 

suas crianças presas nas costas da mãe por um pedaço de tecido. 

O senhor esperava do escravo humildade, obediência e fidelidade, enquanto 

aquele tinha autoridade suprema perante seu criado. Quando isso não acontecia e o 

escravo faltava com suas obrigações para com seu senhor, este o castigava de formas, 

muitas vezes, cruéis. Os mais comuns eram o bacalhau, a palmatória e o tronco, sendo 

mais raramente usados a golilha, as algemas, os anjinhos, a máscara de latão e o 

aprisionamento. 

Para manter o ritmo de trabalho, impedir atitudes de indisciplina ou 

reprimir revoltas, para atemorizar os escravos, mantê-los humildes e 

submissos, evitar ou punir fugas, os senhores recorriam aos mais 

variados tipos de castigos [...] O castigo físico impunha-se, na opinião 

do tempo, como única medida coercitiva eficaz (COSTA, 1998, 

p.337). 

O negro das fazendas era tratado mais brutalmente do que o da cidade, 

onde era mais fácil o controle das arbitrariedades, embora a proteção 

da justiça fosse, nos primeiros tempos, muito mais teórica do que 

prática. [...] No isolamento das fazendas, o proprietário exercia, sem 

controle, um ilimitado poder (Ibidem, p. 339). 

Aspecto importante a ser ressaltado é a mudança do papel do negro na sociedade 

na própria História. Para Gilberto Freyre, em Casa Grande e Senzala, a cultura africana 

transforma-se em um componente cultural dinâmico, sendo descrita como elemento 

criador da cultura brasileira, elemento este que é visto fortemente hoje através das 

relações sociais diretas, como nas relações de trabalho, como também em alguns gestos 
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praticados por nós hoje em dia que recorrem às práticas e costumes negros. Freyre, 

através de sua obra conseguiu transpassar os ideais racistas radicais que existiam, além 

de ressaltar a importância da cultura africana para a formação social do Brasil. 

Hoje a imagem do negro tem mudado e ele já passou a ser retratado de outras 

formas, contudo é grande ainda o preconceito que se tem diante de “pessoas de cor”, 

sendo muito comum vermos cenas ainda que remontam à escravidão, como, por 

exemplo, a exploração em alguns trabalhos, algumas expressões pejorativas que acabam 

por denegrir a imagem do negro na sociedade.  

Debret: vida, obra e análise 

Jean-Baptiste Debret foi uma grande referência na arte oitocentista do Brasil, 

especialmente no que se refere à imagem do negro. Integrante da Missão Artística 

Francesa, suas obras constituem um importante acervo para o estudo da história e da 

cultura brasileira da primeira metade do século XIX. Estudou em sua juventude na 

Escola de Belas Artes de Paris e viveu 15 anos no Brasil, local onde organizou sua obra 

mais conhecida: o livro ilustrado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, obra esta que 

apresenta um leque variado de pinturas sobre o povo brasileiro, paisagens, sociedade, 

cultura e arquitetura, nos interessando, em grande medida, a sociedade, na qual está 

incluída a parcela negra da população.  

Debret, como viajante, busca assim retratar sua obra: com o olhar estrangeiro o 

que promove maior atenção aos aspectos das cenas e regiões mostradas por ele. Sua 

obra é organizada quando retorna á sua terra natal, momento em que o artista se dedica 

quase de maneira integral à organização do material que levou do Brasil, fazendo suas 

litogravuras a partir de suas aquarelas e dos pequenos textos que acompanhariam sua 

obra. A representação do negro e de sua vida só foi possível graças aos olhares e mãos 

estrangeiras de artistas como esse em questão. 

Sua obra caracteriza-se por alguns aspectos, como por exemplo, a representação 

de paisagens e cenas cotidianas do povo brasileiro. Suas aquarelas, sempre dotadas de 

cores vivas, demonstram sentimentos e emoções da figura retratada. 

O estilo da obra de Debret era pouco comum aos artistas europeus que aqui 

chegavam com o intuito de retratar essa terra, fato este que aumenta o destaque e 

importância daquele artista para a nossa historiografia e arte. Debret preocupa-se em 

comparar as ilustrações contidas em seus trabalhos com o sentido dos textos, o que 
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demonstra o aspecto historiográfico como superior ao aspecto artístico propriamente 

dito. 

A pintura de Debret representa uma mudança na mentalidade absolutista de que 

o monarca era o centro e símbolo mais elevado. O artista traz a arte para a terra firme. 

De acordo com Pierre Francastel é um equívoco pensar que Debret pinta apenas o real 

ou que sua pintura representa a forma como ele percebe o real, ou ainda que é tudo fruto 

de sua imaginação, tendo em vista que em uma imagem todos esses elementos estão 

presentes ao mesmo tempo. 

Analisando um pouco da obra de Debret especificamente a sua tela Interior de 

uma residência de ciganos, vemos que tal tela é dividida em dois planos: um primeiro 

com ciganas na varanda; um segundo plano que mostra negros e negras no pátio em 

diversos tipos de trabalhos, um inclusive sendo castigado fisicamente, e mais ao fundo 

da imagem vários enfileirados que seriam vendidos. Através dessa obra podemos 

perceber o modo como eram armazenados para a venda os negros e negras, enquanto 

mercadoria e ainda suas várias possibilidades de uso no ambiente doméstico. Pode-se 

ver nesse ponto a questão uma reafirmação de como o escravo era visto como animal, 

como mercadoria. 

Outro aspecto a ser percebido nessa mesma obra é a questão da ambientação das 

cenas, mostrando Debret, nesse caso específico, tanto a casa do senhor como o cativeiro 

dos negros, demonstrando assim, algo muito familiar no tempo presente: a exploração a 

qual são submetidos vários humanos por humanos. É possível perceber a questão da 

vigilância sempre, da proximidade com o senhor ou com o “capitão do mato” para 

manter o escravo ali por perto e não deixa-lo escapar tampouco se rebelar. 

A vestimenta dos negros também é algo passível de análise. Sua maioria é 

representada nas imagens usando pouca ou quase nenhuma roupa ou alguns que 

diferenciam-se uns dos outros de acordo com seus serviços, mostrando, assim, um 

grande contraste com o branco.   

As imagens em sala de aula 

O uso de imagens no ensino de história é algo presente desde o século XIX, 

quando os livros didáticos já apresentavam litogravuras e mapas intercalados aos textos 

escritos. Já no início do século XX o professor Jonathas Serrano, do Colégio Pedro II, 

no Rio de Janeiro, já apontava as imagens como recurso didático importante, pois tira o 

aluno do método mecânico o qual já está habituado. Dessa forma as imagens ganham 
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um papel de proporcionar aos alunos uma aprendizagem diversificada, como afirma o 

professor Serrano: “Os alunos poderiam aprender História pelos olhos e não mais 

enfadonhamente só pelos ouvidos, em massudas, monótonas e indigestas preleções”.
5
 

De acordo com Circe Bittencourt a utilização das imagens teve seu crescimento 

a partir da segunda metade do século XX e hoje elas se fazem presentes não apenas nos 

livros didáticos, mas também nas imagens tecnológicas, como filmes, por exemplo. 

Contudo, ela ressalta, a imagem deve ser bem utilizada pelo professor para não ser 

usada apenas como meio de chamar a atenção do aluno, este que já está acostumado 

com aulas enfadonhas e com imagens que circulam nos meios midiáticos e não 

constroem nenhum tipo de postura crítica ou analítica naquele aluno. Dessa forma é que 

o professor deve estar apto para trabalhar a sensibilidade e a percepção no seu alunado, 

especialmente quando a imagem se trata de telas e quadros, os quais, muitas vezes, têm 

seu significado e sentido de maneira implícita. 

Serrano afirma que, mesmo com a utilização de imagens no ensino já ter mais de 

um século e de sua multiplicação trazer uma grande importância desse recurso na 

cultura escolar, as imagens são utilizadas para ilustrar a História, possibilitando aos 

alunos presenciar experiências não vividas por eles. Esse recurso tem o papel de 

relembrar, rememorar, e até encarar um passado desconhecido, tal qual ocorre com 

fotos de família o mesmo acontece com imagens históricas. De acordo com Elias 

Thomé Saliba (2005) o aluno procura significado nas imagens, pois o leitor tende a 

buscar e estabelecer conexões do que ele está vendo com suas lembranças. 

Vale ressaltar que uma imagem, como qualquer fonte histórica, foi produzida 

por alguém e está carregada de intencionalidade, devendo haver o cuidado da parte do 

professor buscar entender e mostrar o porquê e o para que determinada imagem foi 

produzida. Nesse mesmo sentido Saliba tem um conceito de imagem no qual ele admite 

que ela nem ilustra nem reproduz a realidade e sim é algo construído a partir de uma 

linguagem própria, a qual é produzida em um dado contexto histórico. Da mesma forma 

que ocorre com o filme (imagem tecnológica) a imagem também irradia um processo de 

pluralização de sentidos e/ou verdades, fato este que reforça a atitude do professor em 

mostrar a intenção do artista na criação das imagens. 

                                                           
 

5
SERRANO apud BITTENCOURT, 2005, p.69. 
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Todavia a iconografia com temas brasileiros promove um maior sentimento de 

identidade no aluno, na medida em que ele pode se reconhecer com alguma imagem ou 

buscar o estabelecimento de conexões com o que ele conhece. O uso de imagens no 

ensino de História do Brasil ajuda a reforçar um sentimento de pertencimento, tendo em 

vista que algumas pinturas constituem uma memória histórica à várias gerações. Além 

de que essa forma de representação causa uma indagação ao espectador: será possível 

identificar-se nelas com alguém? 

Ernest Lavisse considera a iconografia como recurso que auxilia na 

aprendizagem, pois os alunos memorizam os conteúdos das explicações através delas. 

Contudo é necessário que o autor do livro didático e mesmo o docente tenham a 

precaução de alocar bem as imagens de forma que fiquem bem distribuídas ao longo do 

capítulo e sejam acompanhadas de legendas ou pequenos textos explicativos para que os 

alunos ao se depararem com as ilustrações saibam o que eles deveriam observar com 

mais atenção, reforçando, assim, a ideia contida no texto e na explicação do docente. 

Tal pensamento de Lavisse fica bem percebido na citação seguinte: 

As crianças têm necessidade de ver as cenas históricas para 

compreender a história. É por esta razão que os livros de história que 

vos apresento estão repletos de imagens. Desejamos forçar os alunos a 

forçar as imagens. Sem diminuir o número de gravuras que existiam 

no texto, compusemos novas séries delas correspondendo a uma série 

para cada livro. Cada série é acompanhada de questões que os alunos 

responderão por escrito, após terem olhado o desenho e feito uma 

pequena reflexão sobre ele. É o que denominamos de revisão pelas 

imagens e acreditamos que este trabalho possa desenvolver a 

inteligência das crianças ao mesmo tempo que sua memória 

(LAVISSE apud BITTENCOURT, 2005, p.75). 

Podemos perceber nessa afirmação a importância da imagem, se bem trabalhada, 

no aprendizado do aluno, funcionando como uma ferramenta de revisão e de reforço do 

conteúdo explicado em sala de aula.  

Compartilha dessa ideia de Lavisse a autora Miriam Leite ao afirmar que a 

imagem “é percebida pelo olho mas transmitida pela palavra”
6
, ajudando na 

aprendizagem do aluno e na sua escrita e oralidade, em virtude de que ele vê e começa a 
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 LEITE apud BITTENCOURT, 2005, p.88. 
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fazer conexões com outras experiências, iniciando, pois, uma descrição do que se é 

visto. 

Fator importante para ser ressaltado quando se refere ao uso de imagens no 

ensino de História é também a questão da análise destas, podendo ser visto na citação 

abaixo que para se analisar uma imagem e entende-la é necessário ter um conhecimento 

prévio sobre o assunto e conteúdo o qual a imagem retratar. 

Os contextos em que estão inseridas as imagens que se deseja ler 

reservam ou exprimem sentidos que podem transformados em novas 

mensagens, que por sua vez por sua vez podem atingir os diferentes 

sentidos. Assim com é preciso passar por trás dos cenários para 

compreender as imagens visuais, é necessário um conhecimento 

prévio e direto da realidade que a imagem representa, simboliza ou 

indica para não se ficar desorientado com seus elementos 

constitutivos. (LEITE, 2001, p.158) 

Para analisar uma imagem é preciso conhecer basicamente do que ela trata, pois 

na leitura da comunicação não-verbal e constitui esse processo de interpretação não 

apenas os elementos que estão explícitos na gravura, mas também a formação cultural e 

intelectual do leitor, sendo importante aqui o papel do docente ao trabalhar o conteúdo 

em sala de aula, pois a iconografia deve ser trabalhada em classe após a explicação do 

conteúdo ou de forma concomitante. 

Considerações finais 

Diante desse texto é possível perceber a importância da imagem como recurso 

textual. Dizemos textual porque a imagem, como foi visto, se mal inserida no corpo do 

texto sem suas devidas legendas e informações pode ao invés de facilitar e diferenciar a 

aprendizagem do aluno, dificultar ainda mais.  

Pode-se perceber a importância de não observar as obras de Debret como fontes 

totalmente fiéis frutos de um passado perdido, e sim compreender os sentidos presentes 

nas imagens como enquanto uma construção, a partir de uma análise dos elementos 

visuais dela. Não devemos procurar encontrar nas imagens uma ilustração da vida 

material e sim elementos que nos indique valores cultivados por determinada sociedade, 

nesse caso em questão os negros. Dessa forma, não há apenas uma ou duas formas de se 

fazer a leitura dessas imagens, tendo em vista que a imagem não possui um sentido 

intrínseco, mas este surge do espectador que observa a imagem. É ele quem fará a 
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interpretação daquela imagem de acordo com o que possui em sua memória e 

imaginação. 

Esperamos que com esse estudo, que será continuado e mais discutido, seja 

possível provocar uma motivação nos professores e também uma nova percepção, por 

parte dos alunos, no tocante à sua aprendizagem por meio de imagens, em virtude de já 

estarem habituados ao que a mídia mostra e não conscientiza ninguém de fato, muito 

menos aumenta o poder de percepção, análise, sensibilidade e criticidade desses alunos. 

Dessa forma, almejamos que a partir dos professores, estes se tornem mais capazes de 

trabalhar fontes iconográficas em sala de aula entendendo principalmente que toda 

imagem é dotada de sentidos e objetivos e que, assim como uma fonte, deve se buscar o 

período em que foi criada, o artista que a produziu e o seu contexto. 
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Esse trabalho surgiu a partir da observação de turmas da Escola Estadual Myriam 

Coelli e da percepção da dificuldade que os alunos têm com a leitura e bem se sabe que 

a falta de desta causa, consequentemente, uma deficiência na escrita e, por sua vez, no 

pensamento e criticidade do alunado. Pensei em desenvolver um projeto no qual 

pudesse trabalhar essas aptidões dos alunos e já que a disciplina é História por que 

não trabalhar o uso de fontes escritas em sala-de aula? Dessa forma, meu objetivo 

geral é analisar como a utilização de fontes em classe pode desenvolver e facilitar o 

processo de aprendizagem, investigando como os alunos reagem ao exercício da 

prática de leitura e interpretação e textos, desenvolvendo a capacidade da leitura na 

área histórica e analisando a possibilidade da desconstrução dos fatos históricos na 

sala-de-aula.  Utilizei ao longo dos estágios supervisionados diversas metodologias, 

sendo os relatos de caráter etnográfico uma das que ganharam destaque, pois apliquei 

alguns deles nos alunos para poder conhecê-los melhor e também tomar conhecimento 

de suas reais necessidades e deficiências. Nas aulas do terceiro e quarto estágio 

procurei manter um trabalho documental com a utilização de fontes, incentivando os 

alunos com a leitura e escrita histórica, além de que sempre tentei fazer uma 

experiência conjunta, mantendo ao mesmo tempo que incentivando a base dialógica 

professor-aluno. Percebi que eles gostavam mais quando eu trabalhava textos 

complementares, pois a aula fugia do método clássico de aula expositiva que alguns 

professores só falam e copiam no quadro, e chamava a atenção daqueles fazendo com 

que tomassem gosto pela leitura e sua prática, e a partir dessa leitura a aula acontecia 

através da interpretação, nos fazendo enxergar de que é possível sim ensinar história 

apenas por meio de documentos. 

 

Palavras-chave: Leitura histórica, fontes escritas, ensino de História. 

 

HISTÓRIA E FONTES ESCRITAS: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 

ESTADUAL MYRIAM COELI 

É chegado o momento de mostrarmos mais explicitamente em que consiste 

nosso projeto, demonstrando, assim, nossa justificativa, nossos objetivos e nossos 

conceitos chaves. Também demonstramos nesse ensaio algumas análises de 

questionários de sondagem aplicados nos alunos em dois momentos específicos, a saber, 

no início e no fim do estágio, e também de algumas atividades respondidas pelos 
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alunos. Nesse ensaio também será demonstrado a dinâmica sócio estrutural da escola 

onde foi aplicada o projeto, com uma caracterização desta, bem como também das 

turmas com as quais trabalhamos. Também demonstramos o comportamento e postura 

docente perante os estagiários, nesse caso, nós, analisando suas ações e definindo se 

estas podem/devem ser realizadas e/ou aceitas. 

Introdução  

A prática de ensino é algo que percorre o tempo e as gerações, sendo em cada 

uma delas com uma característica marcante. Desde o século XIX a disciplina de 

História faz parte do currículo escolar em diferentes níveis do ensino básico, já tendo 

sofrido diversas transformações referentes a método, conteúdo e finalidade. Após várias 

transformações a disciplina de História continua não sendo a preferida dos alunos por 

vários motivos, sendo um deles o fato de apenas decorar nomes e datas e ser algo pouco 

prático, modo de ensino que vem sendo combatido nos últimos anos, já que o ensino de 

História tem se proposto a produzir conhecimento reflexivo para a formação do cidadão. 

O interesse pelo trabalho com fontes históricas escritas deu-se a partir de uma 

percepção que tive das principais dificuldades apresentadas pelos alunos, a saber, leitura 

e interpretação de textos. Por que essas suas principais dificuldades? Como o trabalho 

com fontes históricas pode contribuir para um melhor aprendizado no tocante à 

disciplina de História? Como essas leituras podem interferir no cotidiano dos alunos, 

desenvolvendo neles o gosto pela leitura e uma criticidade? 

Algumas hipóteses em relação a esses questionamentos já existiam. Acreditava 

que o ensino tradicional ainda encontrava-se sendo aplicado aos alunos, de maneira que 

esses acabavam por preferir as abordagens menos reflexivas do conhecimento histórico. 

Outra hipótese era a existência de uma empatia no que diz respeito à leitura, pois eu via 

como os alunos, em outros momentos de observação, faziam expressões de desgosto no 

momento em que a professora pedia que lessem os textos dos livros, tornando isso um 

martírio. 

Diante do exposto meu objetivo geral é analisar como a utilização de fontes em 

sala de aula pode desenvolver e facilitar o processo ensino-aprendizagem, sendo três os 

meus objetivos específicos: 1) Investigar como os alunos reagem ao exercício da prática 

de leitura e interpretação de textos; 2) desenvolver a capacidade de leitura na área de 

História, dando a estes alunos a capacidade de tornarem-se agentes ativos da produção 

histórica; 3) analisar a possibilidade da desconstrução dos fatos históricos na sala de 
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aula, partindo do texto presente no livro didático, mostrando que este é apenas mais 

uma interpretação do passado.  

Para a elaboração desse projeto defini alguns conceitos fundamentais, a saber, 

leitura histórica, verdade e fontes históricas. Quanto ao primeiro conceito, parti das 

teorias que vêm sendo desenvolvidas nos últimos 20 anos e que dizem respeito à 

formulação de leituras com características específicas de cada campo disciplinar, como 

por exemplo a utilização de conceitos que são específicos de cada campo disciplinar,  

no caso do projeto em questão, a leitura em História, sendo esta uma leitura que parte 

do questionamento do que é tido como verdade em relação ao passado. Quanto aos 

demais conceitos, ambos encontram-se no âmbito da Nova História, tendo como um de 

seus exponenciais Jacques Le Goff e a Escola dos Annales, a qual inaugura a ideia de 

uma história com novos problemas, temas e abordagens. Dessa maneira o que era tido 

como verdade passa a ser questionado e problematizado, não existindo mais uma única 

verdade apenas e sim várias verdades, interpretações construídas em um dado local e 

tempo histórico dotadas, pois, de subjetividade. No tocante ao conceito de fonte 

histórica será utilizado o conceito de Nova História e da Escola Marxista, que segundo 

Tânia Regina de Luca (2005) este passa por uma transformação e mudança em seu 

sentido, sendo antes da década de 70 pouco utilizado ou pouco conhecido a sua 

utilização, especialmente as fontes impressas, passando com a influência dessas 

correntes a terem maior utilização e reconhecimento. 

Das fontes escritas à sala de aula 

A experiência como docente foi algo bastante enriquecedor, tendo em vista que a 

escola proporcionou a realidade mais próxima do que realmente encontrarei, 

experiência pautada em um novo modelo de Estágio que vem sendo desenvolvido na 

UFRN, onde a pesquisa se torna parte do ensino, proporcionando ao estagiário e futuro 

docente a ampliação de suas reflexões sobre a sala de aula e o ambiente escolar. 

A Escola Estadual Myriam Coeli, palco dessa experiência, como anteriormente 

caracterizada possui uma boa estrutura, dispondo de salas ambientes, estas que apenas 

funcionam pela manhã em virtude da quantidade de turmas do turno vespertino e 

noturno serem maiores. A escola conta também com bibliotecas, laboratório de 

informática, de artes e de ciências e ainda sala de multimídias. A escola, conquanto, 

também possui defeitos em sua estrutura, como uma praça descoberta destinada ao lazer 

e a socialização dos alunos. Contudo, considero uma escola razoável. 
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As turmas nas quais apliquei o projeto foram os 7º anos A e C. Tais turmas não 

deram muitas dificuldades, apesar da primeira ser muito silenciosa, tendo, assim, 

exigido um pouco mais de mim para participarem das minhas aulas, as quais tentava 

forçar a base dialógica que Paulo Freire tanto elencou ao longo de suas produções, 

afinal, “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende  ensina ao aprender” 

(FREIRE, 2004. p.23), ficando, assim, claro o papel conjunto que docente e discente 

tem nesse processo de ensino-aprendizagem.  

O primeiro passo na execução do projeto foi aplicar questionários de sondagem, 

afinal, como as pesquisas em ensino têm sido embasadas nos métodos de cunho 

etnográfico era necessário compreender como o meu público via o ensino de História. 

Tal pesquisa constitui-se da introdução do pesquisador junto ao ambiente de pesquisa e 

dos sujeitos estudados, permitindo, assim, que as relações que se desenvolvem no 

ambiente estudado sejam vivenciadas e refletidas, promovendo, assim, uma 

investigação mais precisa, pois as experiências dos sujeitos se tornam partilhadas. 

Essa ferramenta foi de suma importância, pois permitiu através de um estudo 

comparativo perceber as mudanças de opinião a respeito do interesse desses alunos por 

História e da percepção de outra forma de aprender História, através da leitura. Outro 

elemento de suma importância para a realização dessa pesquisa foi a análise das 

atividades, as quais proporcionaram a reflexão de como o ensino da História vem sendo 

deficitário no que diz respeito à reflexão e às práticas de escrita. Tais elementos 

aparecerão mais adiante, assim como as análises a respeito destes. Estas ferramentas 

que auxiliaram na pesquisa fizeram emergir algumas contradições entre os resultados 

que vinham sendo obtidos pela turma, que aproveitou bem as aulas, e as palavras da 

professora da turma: “Os alunos não estão aprendendo nada, as notas deles estão muito 

baixas, as atividades que você passa estão muito difíceis, você precisa fazer exercícios 

mais fáceis. E não está executando o projeto.” Crítica feita pelo fato de acreditar na 

necessidade, de antes de trabalhar com a fonte diretamente, de expor o conteúdo, no 

caso, os fatos históricos, para que o alunado quando chegar a fonte compreenda a sua 

tecitura através da historicidade. Tal procedimento, como não entendido pela professora 

que me acompanhava, acabou por gerar esse tipo de comentário que muito mais 

empobrece que enriquece o aprendizado. 

É esse tipo de comentário que é feito todos os dias para os alunos estagiários 

fora da universidade, pois são muitos os professores que desacreditaram do seu papel de 

mudar o mundo, fruto do cansaço e da falta de reconhecimento que a sociedade 
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brasileira os confere. No entanto, o que chama mais atenção em um comentário como 

esse é o desacreditar da aprendizagem e do potencial dos alunos, da falta de ética que 

muitos professores acabam por ter. Ver algo assim permite refletir sobre a minha futura 

prática que, com certeza, um dia, receberá estagiários e que esperarão uma postura 

correta, a qual implica o respeito pelo outro e a sua capacidade de aprender e de ver o 

mundo, acreditando que todo ser humano é um ser incompleto por natureza, mas que 

através do ensino desenvolve competências e habilidades que estão para além do 

simples saber, mas que se engendram na via cotidiana, como Paulo Freire (2004) 

mencionou ao longo de sua produção como pedagogo e modelo da nossa educação 

atual. Nivelar por baixo é castrar o potencial intelectual que os indivíduos do processo 

de ensino-aprendizagem possuem, fazendo do ensino em História a mera repetição de 

fatos, personagens e datas, não refletindo sobre as implicações desse passado sobre o 

presente e sua ligação com o futuro. 

No que diz respeito à execução do projeto tive algumas dificuldades, as quais, 

em sua maioria, estão voltadas para um problema que a professora Crislane de Azevedo 

(2010, p. 16) discute em seu artigo: a inexistência de um Colégio de Aplicação, 

elemento que ela coloca como dificultador da formação do professor-pesquisador, que 

nem sempre pode ser acompanhado da maneira recomendada. Sem esta instituição os 

estudantes da UFRN ficam a depender do sistema escolar público do Rio Grande do 

Norte, sistema este que nem sempre está preparado para receber os estagiários, como foi 

o caso da escola escolhida para esse estágio, a qual teve súbitas mudanças em seus 

horários e de maneira frequente, fato que implicou em mudanças constantes no plano de 

unidade e de trabalho, afinal não havia comunicação sobre essas mudanças e só eram 

comunicadas na hora da aula, assim como a necessidade de seguir o plano de conteúdos 

que o professor está trabalhando em sala de aula, fato que acaba por diminuir a 

autonomia do estagiário como docentes em formação. 

 Tal elemento permite pensar em dois aspectos: 1) A dificuldade de 

comunicação entre escola e estagiários, fato que poderia ser modificado se a escola 

visse o estagiário de uma forma séria, enxergando-o como um profissional em formação 

e que está ali com um propósito, uma meta: mudar a vida das pessoas através da 

educação, afinal ser professor é cultivar a esperança e refletir sobre a experiência; 2) As 

dificuldades administrativas que as escolas da rede pública passam, como a falta de 

funcionários e a violência que a escola tem buscado combater, mas que algumas vezes 

acaba aparecendo de forma latente. Ambos os casos vi ocorrer na escola em que estava, 
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onde uma professora teve que pedir transferência da escola por ter sido ameaçada por 

um aluno, um fato como este só pode ser resolvido através de uma cooperação mútua da 

comunidade escolar e de seus membros.  

 O projeto está diretamente ligado com o ensino de História através de fontes 

escritas. Como tive pouco tempo em sala de aula, posto que o estágio implicava em 20 

horas e acabei aplicando apenas 12, fruto da falta de comunicação entre direção, 

professores  e estagiários. Apliquei apenas uma atividade direcionada relacionada com a 

pesquisa, a qual foi antecedida de uma aula relacionada à temática tratada pelo 

documento, pois o principal questionamento era: Como trabalhar um documento quando 

o aluno, muitas vezes, não sabe do que ele se trata? Então decidi, como o professor 

Francisco Regis Ramos (2004) propõe ao trabalhar com o que ele denomina de objeto 

gerador
1
, elaborar uma aula de cunho expositivo que nos permitisse trazer uma 

orientação aos alunos, para que os olhares pudessem ser orientados de maneia a 

aproveitar os elementos históricos presentes no documento. Tal estratégia nos rendeu 

também exercícios que aqui cumprirão mostrar como as afirmações da professora 

estavam equivocadas. 

O primeiro elemento de análise são os questionários, realizados em dois 

momentos, um inicial e outro final, com características bem parecidas. O questionário 

inicial trazia as seguintes questões: “Você gosta de história?” e “Como você gosta de 

aprender história?”, tendo como alternativas: através da explicação do professor; através 

da leitura de textos; tirando as dúvidas com o professor ou através da escrita. O segundo 

questionário possuía essas mesmas questões, no entanto continha um espaço para que os 

alunos expressassem se achavam possível aprender história através das fontes escritas, 

as quais foram trabalhadas em minha intervenção. Escolhi tal metodologia, pois a via 

como uma maneira de me aproximar do meu público estudado, afinal como esta se trata 

de uma pesquisa de cunho etnográfico, “[...] o processo investigativo adquire sentido e 

significado no contexto em que ocorrem os fenômenos. O pesquisador é parte essencial 

de tal processo” (AZEVEDO, 2010, p.11).  Era necessário adentrar ao universo dos 

alunos e de suas experiências para que fosse possível compreender como estes viam a 

disciplina de História, como era sua aceitação em relação a esta e como preferiam que 

                                                           
 

1
Na obra a danação do objeto Francisco Regis se utiliza das reflexões de Paulo Freire sobre a palavra 

geradora, para pensar o objeto gerador, este que após ter um olhar direcionado acabaria por 
transformar a curiosidade dita ingênua em epistemológica. 
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lhes fosse ensinada. Ao mesmo tempo em que a sala de aula se transformava em objeto 

de pesquisa era estabelecida uma base ligada ao diálogo com o alunado, buscando no 

processo de ensino e aprendizagem uma troca de experiências e conhecimentos. Quando 

analisados os questionários resultaram dois quadros, estes que se constituem como 

principal elemento desta análise. Antes de apresentá-los cumpre mencionar que por se 

tratar de questionamentos de cunho pessoal, permiti que mais de uma opção fosse 

assinalada, já que gostaria que os alunos mencionassem seu gosto pela História e por 

qual maneira se agradavam mais de aprender tal conhecimento. 

 Essa amostragem foi feita com um grupo em média de 28 alunos das turmas de 

7° ano mencionadas anteriormente. Vale ressaltar que o projeto foi aplicado em duas 

turmas da escola em questão (7° ano A e 7° ano C), no entanto os questionários de 

sondagem analisados foram apenas os aplicados no 7º ano A, em virtude de ter 

aplicado-lhes já no fim da aula, sendo esses respondidos e entregues, já os alunos do 7° 

C não tiveram tempo de responderem na sala de aula alegando nos devolver 

respondidos na aula seguinte, porém não nos foi devolvido nenhum de tal turma. Tais 

questionários geraram o seguinte quadro:  

Questionário de sondagem 1 (tabulação) 

Como você aprende melhor História? 

O professor explica 12 

Lê e escreve 2 

Lê 3 

Tira dúvidas 13 

Nesse primeiro quadro fica facilmente perceptível que os alunos têm uma maior 

afinidade pelas práticas de ensino oral, onde são as exposições do professor que 

predominam, deixando muito pouco para o exercício da leitura. É a leitura responsável 

por desenvolver no aluno a capacidade de interpretar o mundo, está muito além do 

simples fato de decifrar as letras e formular palavras, se liga à percepção da realidade. 

Veja que escrever aparece com uma cotação tão ruim como ler, tal fato apareceu como 

deficiente em nossas atividades, pois, como vemos em Bittencourt, deve ser a escrita 

uma atividade fim do ensino de História. Minhas atividades se ligavam a esse âmbito, 

pois sempre ao fim de toda aula, seja ela de orientação, seja ela de trabalho direto com a 

fonte, sempre caminharam para uma atividade escrita como fim, valorizando, assim, a 

escrita, sempre buscando deixar o aluno utilizar-se de suas palavras para poder 

respondê-los, pois era prezada a visão que eles estavam tendo sobre a temática tentando 
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tornar as atividades reflexivas, estando para além da História factual, embora esta 

também fosse necessária no momento de responder tais questões. 

Tal quadro serviu de motivação para refletir como seria empreendido o trabalho 

com as fontes, tendo em vista que a turma não se interessava muito pela leitura, 

constituindo-se, assim, como um desafio a ser superado, esperando que ao fim o 

interesse pela leitura no campo da História nesses alunos tivesse sido aguçado. Vieram 

então as primeiras perguntas: como utilizar-se da leitura para ensinar História? As ideias 

de Beatriz Aisemberg (acesso em 2010) foram de suma importância nesse ponto, pois 

contribuíram para pensar em dois pontos: 1) Como abordar os textos? 2) Como as 

atividades se relacionariam com o texto? Segundo ela, a leitura em grupo teria um 

importante papel, pois permite, com a orientação adequada, o surgimento de 

questionamentos, os quais podem ser trabalhados pelo professor, além de promover o 

trabalho em equipe: 

“Sabemos que os trabalhos de interpretação coletiva de um texto 

constituem situações especialmente propícias para ‘ensinar ler em 

sociais’ porque fazem com que os alunos realizem e expressem suas 

interpretações dos textos, manifestando tanto suas conquistas como 

seus problemas de compreensão;” (AISEMBERG, op.cit. p. 3).  

Dessa forma fica clara a importância que o professor possui nesse processo que, 

assim como toda atividade de aprendizagem, necessita de orientação. 

Como a temática proposta pela professora foi o Absolutismo e sua formação, 

fato que ficou acordado ao começo do estágio, que era dar continuidade ao calendário 

que a professora havia elaborado para o ano letivo de 2011 e que já encontrava-se 

prejudicado em virtude de uma greve que acabara de ser processada, então pensei em 

como articular essa proposta a minha pesquisa. 

Procedi, então, com uma aula expositiva, na qual falei sobre o tema em questão e 

lançei uma atividade, que visava à utilização de dicionário para a aprendizagem dos 

conceitos que trabalhamos em sala de aula, assim como uma explicação pessoal sobre o 

que eles tinham entendido, afinal o objetivo mesmo era sentir como os alunos tinham 

entendido o que fora explicado, por isso insistir nesse quesito de escrita com suas 

palavras. Tudo isso com o intuito de formular um caminho que ajudaria na leitura da 

fonte, pois como trata Francisco Regis em sua obra A danação do objeto (2004), quando 

se utiliza a orientação antes do adentramento ao objeto de estudo permite-se que o aluno 

direcione o olhar de maneira a tentar enxergar os elementos que foram postos 
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anteriormente em questão, permitindo uma abordagem mais incisiva ao objeto gerador, 

no caso dessa pesquisa, a fonte escrita.  

Utilizei então trechos de um texto clássico moderno: O Príncipe, de Nicolau 

Maquiavel. Nesse texto busquei trabalhar as características do Absolutismo e como esta 

apreciação apresentava rupturas quanto a determinados elementos do presente. Utilizei a 

leitura oral em grupo e logo percebi um problema que teria que ser trabalhado: a 

inibição que os alunos têm em se pronunciar, fruto ainda do modelo de escola 

tradicional que se imbricou no campo da educação e que hoje temos como missão ir 

extraindo-o aos poucos, fato que vi acontecer à medida que os alunos foram sendo 

motivados a participar, embora muitos ainda se prenderam a fazer outras atividades 

enquanto havia uma tentativa de despertar o interesse, este que, a meu ver, se constituiu 

como principal ferramenta de avaliação, junto às atividades, tornando a avaliação 

contínua. Para pensa um pouco em como os alunos entenderam essa problemática trago 

aqui trechos de algumas das atividades que se constituíram em sua maioria em 80% de 

repetição de trechos do texto, fazendo emergir, assim, mais uma característica do ensino 

tradicional: o de simplesmente repetir trechos de textos sem nenhuma reflexão, apenas 

procurar no texto o trecho que melhor se encaixa como resposta. 

 As respostas, em sua maioria, são de cunho de decomposição, segundo Beatriz 

Aisemberg (acesso em 2010), as quais diminuem o trabalho intelectual, que fica 

remetido a “[...] identificação e a reprodução de informação, com ele o propósito da 

leitura dos alunos fica reduzido à busca de extração de somente o necessário para 

responder as perguntas” (op.cit. p.2), como pode ser visto na resposta a seguir da aluna 

EAC quando se perguntou a respeito de como o príncipe deveria agir na monarquia 

segundo Maquiavél “[...] que o príncipe procure [...] evitar tudo o que o torne odiado ou 

desprezado: sempre que evitar isso terá cumprido a sua parte e não encontrara perigo 

algum em outros.” Veja que a aluna repete até mesmo as aspas que se encontram no 

texto, uma resposta desse tipo fecha as possibilidades de discussão em sala, pois ela 

simplesmente reproduz, há apenas um pequeno exercício mental que se liga a 

capacidade de distinguir e selecionar. No entanto, para atualidade essas competências e 

habilidades não são mais suficientes para o ensino de História. Busquei, então, em todo 

o tempo incentivar para que esse tipo de resposta fosse evitado, sempre incentivando a 

escrita com a concepção pessoal, a qual só poderia ser elaborada com a internalização 

dos conceitos e conteúdos que estavam sendo trabalhados. Por esse motivo também 

trabalhei com questionamentos de ordem geral, os quais só poderiam ser entendidos se 
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pensados em uma totalidade. Vale ressaltar que foi o primeiro tipo de resposta que 

predominou ao longo das atividades. Tal fato permite constatar que é esse tipo de 

exercício, caracterizado como Responda, o qual oferece muito pouca reflexão, que tem 

estado presente nas salas de aula de História ainda, reduzindo, assim, o potencial 

reflexivo e analítico que este campo do conhecimento tanto oferece. 

Embora muitas tenham sido as respostas de caráter apenas repetitivo houveram 

também repostas que permitiram reflexões mais aprofundadas, como por exemplo, a 

resposta da aluna VH da S “os reis e príncipes podiam mais do que a igreja, ele 

representava Deus e o que ele mandasse seria feito. Os príncipes tinham muitas terras, 

exércitos eles lutam pelo príncipe e atacam outros reinos em busca de mais terras”. 

Embora a resposta não esteja totalmente correta, uma resposta como esta permite uma 

série de apontamentos em relação à realidade do aluno, como, por exemplo, pensar 

quem legitima os governos na atualidade, tendo em vista que os conceitos de 

representação e legitimação estão começando a ser internalizados. A História, assim, 

começa a colaborar com o desenvolvimento das competências reflexivas do alunado, 

pois permite que o aluno utilize-se dessa leitura que ele empreendeu no texto em 

História para ler o mundo, afinal Paulo Freire sempre mencionou que toda leitura é uma 

leitura do mundo. 

Era esperado que ao longo da aplicação do nosso projeto o primeiro tipo de 

resposta fosse sendo substituído pelo segundo, pois tal fato indicaria que a intervenção 

estava produzindo frutos, ao colaborar com a elevação da consciência histórica dos 

alunos, permitindo que estes estabelecessem ligação entre o passado, presente e futuro 

através de uma abordagem crítica em relação ao presente, permitindo a esse aluno se 

posicionar e se colocar como sujeito da História, colaborando para o desenvolvimento 

das competências que a atualidade tem pedido para a formação do sujeito crítico. 

Infelizmente tal objetivo não conseguiu ser cumprido, pois as atividades foram 

encerradas mais cedo, ficando eu impossibilitada de continuar exercitar com os alunos a 

leitura, que, como toda leitura só obtém respostas favoráveis quando exercitada diversas 

vezes. Era esperado ter pelo menos mais cinco aulas práticas com documentos, as quais 

permitiriam deixar os alunos aos poucos irem desenvolvendo autonomia. A ideia era, 

com o tempo, deixá-los interpretar a seu bel-prazer, cumprindo o estagiário um papel 

apenas de orientação. Todas as cinco intervenções que planejei tinham como fim uma 

atividade escrita, similar a que fiz com o texto de Maquiavel, estas cumpririam muito 

mais que a função de verificar os conhecimentos desenvolvidos pelos alunos, tratava-se 
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também de um instrumento auto avaliativo, onde através de uma auto reflexão os pontos 

de acertos e de erros de nossas metodologias seriam observados. Como tive apenas uma 

atividade pude tirar algumas conclusões destas: Teria sido melhor utilizar-se de 

exercícios em sala, os quais permitiriam um acompanhamento mais apurado, pois 

alguns alunos acabaram por copiar as respostas de outros, fato este que seria refletido 

com a turma se houvesse tido tempo suficiente para aplicar a segunda intervenção, 

afinal é papel do educador promover uma educação cidadã, pautado no respeito e na 

ética, deslocando assim o eixo do ensino somente do cunho funcional do saber. Contudo 

a escola só dispunha de uma única aula de História por dia em cada turma e de forma 

nenhuma daria tempo de explicar a atividade e em seguida dar um tempo para os alunos 

respondê-la, em virtude de nosso estágio ser feito através de uma constante mutualidade 

entre professor-aluno, de forma tal que sempre explicávamos a atividade antes deles 

iniciarem sua resolução. 

Infelizmente acabei sendo mal interpretada pela professora que me monitorava, a 

qual não assistiu nenhuma dessas aulas práticas que tentei ministrar, observando apenas 

as aulas direcionadoras para orientação, chegando a me acusar de estar dando uma mera 

aula expositiva, não tratando de projeto nenhum, embora minhas ações estivessem todas 

bem mapeadas nos planos de aula.  Quando percebi que a professora da escola iria 

encerrar minhas atividades realizei então um segundo questionário de sondagem, no 

qual busquei perceber como a opinião dos alunos havia se alterado. Este tinha as 

mesmas características que o primeiro e resultou no seguinte quadro comparativo: 

Questionário 1 Questionário 2 Resultado 

O professor explica 12 21 +9 

Lê e escreve 2 20 +18 

Escreve 3 ------- -3 

Faz exercício no 

caderno 

13 8 -5 

 

No segundo questionário percebi que houve alterações que considero positivas 

em relação ao primeiro, mostrado no início desse texto.  Ficou claro que os alunos 

passaram a ver a leitura como um elemento interessante no aprendizado da História, 

com uma diferença de 18 votos em relação ao primeiro quadro. Embora a forma 

explicativa também tenha ficado com grande número de preferências, a entendo aqui 

como as orientações que foram ministradas antes de partir ao documento propriamente 
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dito, ou como se pode ver nas palavras da aluna VN da S, ao falar sobre a possibilidade 

de aprender História através das fontes escritas: “Acho que sim mais só se tivermos bem 

concentrados e se perguntarmos o que não entendemos”, ficando claro, assim, o papel 

de orientador que o professor tem diante da docência e de uma atividade como essa que 

se utiliza das fontes escritas para aguçar a curiosidade dos alunos. Tal elemento 

colabora pra traçar uma afirmação: a leitura em História não se desenvolve de maneira 

autônoma, é necessário que haja orientação, para que a consciência histórica se 

desenvolva, conceito este entendido segundo Jörn Rüsen como a capacidade de se 

articular os três tempos: passado, como dotado de experiências; futuro, como entendido 

como horizonte de expectativas; e presente como articulador dos dois outros tempos; 

elegendo o detentor dessas competências e habilidades como sujeito da História. Assim, 

cabe ao professor, ao trabalhar com um elemento do passado, auxiliar o seu alunado. 

Por isso, desenvolvi minha prática utilizando a leitura oral, trazendo ao grupo as 

grandes discussões, cumprindo com o papel de orientadora no processo de ensino-

aprendizagem, sempre tentando gerar a alteridade e traçando as relações com os 

aspectos da vida prática atual do alunado. 

Outro importante elemento de análise que aparece nesse mesmo questionário é 

uma pergunta: “Você acha possível aprender História por meio de uso de fontes 

escritas? Explique.” Tal pergunta resultou em muitas respostas positivas e justificativas 

que considero como respostas aos meus objetivos, como a resposta da aluna CIMS, do 

7º ano A: “Por meio dela conseguimos aprender sobre outras pessoas do passado e 

como vivenciam antigamente”. Veja que a aluna compreende que pode perceber como 

as pessoas viviam no passado, fato que só pode ser percebido quando se faz relação com 

o presente, uma atividade desse cunho proporciona a geração de alteridade no aluno que 

consegue enxergar o presente como diferente do passado, percebendo como as coisas 

são passiveis de transformação. Outra resposta que apoia minhas afirmações é a de LG 

da SM, também do 7º ano A: “Por que ao longo do tempo que você vai lendo vai 

entendendo”, ficando claro, assim, que a leitura em História é um processo prático, que 

vai se aprimorando segundo o uso. Dessa forma, fica claro que seria impossível alcançar 

todos os objetivos com apenas uma aula prática. 

A leitura histórica acaba por aumentar o potencial reflexivo dos alunos, os quais 

chegam a mencionar que “essas fontes elas nós fazem refleti e pensar algo mais sobre 

História” (NMS, 7º ano A). Era ao processo reflexivo que tal intervenção se voltava, era 

o potencial interpretativo que eu pretendia aguçar, buscando nas fontes os elementos 
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geradores de alteridade, ao mesmo tempo em que colaborava-se com a possibilidade de 

novas leituras e interpretações de mundo, teria sido cumprido essas metas se houvesse 

mais tempo. 

Considerações finais 

É possível ver como a leitura em História oferece grande colaboração para a 

formação do sujeito crítico, o qual se tornou a principal meta do século XXI, 

proporcionando o desenvolvimento de competências e habilidades que permitem 

estabelecer uma nova leitura de mundo, baseada no entendimento dos conceitos e do 

desenvolvimento da alteridade.  

Percebi que a não existência de um Colégio de Prática acaba por dificultar os 

trabalhos do estágio, os quais visam dar autonomia ao novo profissional que está por se 

formar, mas que ao chegar às escolas da rede pública de nosso estado acabam sendo, 

muitas vezes impedidos de desenvolver essa autonomia, assim como ser atacados por 

profissionais que perderam o gosto pela profissão e que tentam desmotivar o espírito de 

mudança que os futuros docentes tanto alimentam, associado à dificuldade de 

acompanhamento e superlotação dos estágios. Com uma escola de estágio poderia haver 

uma melhor avaliação. 

Percebi que o trabalho com as fontes históricas exige uma orientação, mais 

incisiva do professor, já que essa deve ser compreendida à luz de sua historicidade, de 

maneira que somente um exercício prolongado permite o desenvolvimento dessas 

competências nos alunos, embora no pouco tempo que trabalhei com essa ferramenta já 

percebi alterações consideráveis quanto ao pensar de alguns alunos que compreenderam 

melhor minha proposta. 

Não alcancei todos os meus objetivos, mas pude incentivar meus alunos à 

leitura, à novas possibilidades de aprender História, e de compreender o passado, 

mostrando que esse foi dotado de homens iguais a nós, os quais, com o tempo, 

mudaram deixando marcas para os homens de hoje. Somos, assim, sujeitos da História, 

homens que tem o potencial de mudar o mundo, e isso foi o que ficou claro em todos os 

meus trabalhos.  
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PRAÇAS: FRONTEIRAS SIMBÓLICAS DA CIDADE1. 

 
José Maria Almeida Neto

2
 

 

Ao longo da História ocidental, a vida no espaço urbano tem recebido uma 

avaliação diferenciada e heterogênea. Ora é espaço do progresso, ao mesmo tempo é 

também espaço da desordem; nesse interstício se pensou ainda a cidade como local de 

moderno e ‘civilizado’ diante da vida no campo, construindo uma oposição ao mundo 

rural (estigmatizado por essa concepção atrasada). A cidade com isso passou a ser 

identificada como o espaço de atuação da racionalidade, do planejamento e, 

simultaneamente, como fonte de fragmentação do individualismo, de deflagração do 

anonimato e de aviltamento.   

A cidade como organismo vivo e de constante transformação é objeto de estudo 

de variadas áreas (História, Arquitetura, Geografia, Sociologia, Urbanismo - entre 

outras), o que podemos acrescentar é não existir qualquer possibilidade de interpretação 

única da história da cidade ou na história cidade. Com o intuito de enriquecer cada vez 

mais as abrangentes questões que perpassam estas áreas propõe-se aqui uma 

investigação sobre as praças, especificamente a Praça Visconde de Pelotas, enquanto 

espaço da ação de sujeitos dentro das cidades. A partir das praças é possível entender a 

construção dos mecanismos de apropriação dos espaços públicos por parte de uma nova 

elite dirigente que remodela não apenas as cidades no aspecto físico e os ambientes de 

convívio coletivo, mas a postura nas ruas e logradouros. 

Entende-se neste trabalho a cidade como local de trocas, interações, formações 

de práticas sociais que caracterizam o tecido urbano de um lugar. Raquel Rolnik, 

arquiteta e especialista em História Urbana, apresenta em seu trabalho um conceito que 

ajuda a entender a relação dos sujeitos com o lugar: o território. No qual, diferentemente 

dos espaços cujas marcas são deixadas por uma exterioridade, o território (não está na 

dimensão espacial das praças, dos parques, das ruas ou calçadas) este é identificado 

como marcas, símbolos de um fator intrínseco, que incorpora a ideia de subjetividade, 

                                                           
 

1
Este texto faz parte de um capítulo da dissertação desenvolvida pelo autor.  

2
Aluno do Programa de Pós-Graduação em História Social pela Universidade Federal do Ceará e bolsista 

pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP. 
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fazendo-se necessário à existência de um sujeito enquanto agente daquele local. É o 

caso do cronista que se derrama de amores pela praça, mesmo sem saber o motivo. Em 

contrapartida, o espaço independe da aparição do sujeito, não seria então marcado por 

uma subjetividade tanto quanto o território, mas parte dele. Por fim, Rolnik finaliza suas 

ideias na defesa que o espaço real vivido é o território. (ROLNIK, 1992, p. 28) 

Porém, para este trabalho o conceito de espaço mais pertinente, não 

secundarizando os trabalhos acima citados, pois dentro de sua devida necessidade será 

utilizado cada um durante a feitura deste capítulo, o espaço como o lugar praticado 

sintetiza as colaborações de Michel de Certeau, esta definição permite problematizar e 

entender diversos aspectos do cotidiano de Fortaleza no começo do século XX, 

emergindo possibilidades para além do lugar físico da Praça de Pelotas, mas entender as 

práticas sociais, culturais que entravam em conflito e moldando-se e/ou aniquilando-se 

na constante experiência da prática do espaço doando usos ao espaço da praça. 

(CERTEAU, 1998)  

A Praça Clóvis Beviláqua, principal objeto de estudo desse trabalho, estar 

localizada no Centro da cidade de Fortaleza, Ceará. Muito dessa praça, está relacionado 

com a questão da água na cidade, apesar de não me deter nessa questão por completo. 

Contudo é válido perceber como inúmeros elementos podem ser relacionados com a 

obtenção de água junto àquele espaço em sua história. O primeiro nome popularmente 

registrado para aquele espaço é justamente Praça do Encanamento ainda do século XIX 

na segunda metade quando por lá passavam as águas vindas do Benfica, um chafariz o 

qual não pode mais ser identificado hoje no local, porém um dia fora ponto recorrente 

de frequentadores que para ele se dirigiam em busca de satisfazer suas necessidades 

mais básicas, as caixas de água - símbolo de referência daquele lugar, a estação de 

controle da atual companhia de água e esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), 

reservatórios subterrâneos, desconhecidos de boa parte da população, porém 

permanecem desativados no subsolo da praça, impedindo assim que grandes eventos 

ocorram, sob o risco de um incidente mais grave; estes são alguns dos exemplos que 

ligam aquele espaço da cidade com a questão da obtenção desse bem natural. 

 Conhecida por diversos nomes, populares ou oficiais (Praça do Chafariz ou/e do 

Encanamento (século XIX), Praça do Visconde de Pelotas, Pelotas, somente, e depois 

Praça da Bandeira e por fim o atual nome) esta praça consagrou-se na memória dos 

sujeitos da cidade de Fortaleza como a Praça das caixas da água, ou como a Praça da 

Bandeira, nome anterior do espaço antes de ser realizada a homenagem ao jurista 
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cearense de reconhecimento nacional. Talvez, pelo distanciamento da população em 

reconhecer tal sujeito é que o nome oficial da praça atualmente não é utilizado pela 

maior parte da população, ou quando assim o faz, sente a necessidade de explicar com a 

referência ao antigo nome. “Na Praça Clóvis Beviláqua, antiga Praça da Bandeira”.  

Tratar da história dos nomes da Praça Clóvis Beviláqua é perceber outras 

possibilidades de enxergar a cidade de Fortaleza, os sujeitos e seu cotidiano através do 

espaço da praça, trazendo para esta relação (espaços-sujeitos) a ambiguidade própria 

dos espaços urbanos. Ora, entende-se que as transformações ocorridas na capital 

cearense desencadeavam conflitos tomados no espaço da Praça Visconde de Pelotas.  

Com seus significados que perpassam a lei escrita e que se inscrevem na prática 

do cotidiano o embate muitas vezes não precisa de uma ordem para a deflagração do 

mesmo, simplesmente a proibição, a norma, a alteração do horário de determinada 

atividade ou aparelhos que funcionam como dispositivos iniciadores já são suficientes 

para entender o que a população considerava um lazer moderno, uma prática civilizada 

ou uma total desordem. Em diálogo com a historiografia da cidade de Fortaleza, 

largamente produzida nos espaços acadêmicos e com a escrita da história que envolve a 

temática da cidade, o moderno, o urbanismo; busca-se construir uma imagem que 

poucos fortalezes identificam no espaço da Praça atualmente, aquela que interpreta o 

espaço como o lugar de múltiplas experiências. Através da Praça é possível perceber as 

transformações nesses meios, indagando como o espaço público é apropriado, 

remodelado e pensado à medida dos interesses postos ao seu tempo.  

As mudanças que, nas primeiras décadas do século XX, afloraram com maior 

intensidade no que diz respeito à utilização dos espaços da cidade como locais de 

convivência, lazer e devotados ao momento de fruição não são restritas às grandes 

capitais da República.  As transformações dos espaços físicos e das práticas cotidianas 

resultaram nas modificações dos aparelhos sensoriais dos citadinos e produziram uma 

nova forma de experimentar e de olhar a cidade. Essas novas experimentações eram 

registradas nos relatos de periódicos que circulavam pela cidade ou por cronistas que 

tempos depois rememorando suas vivências traduziram para a palavra escrita.    
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Era Fortaleza, no ano de 1900, uma cidade com pouco mais de 48 mil 

habitantes
3
, segundo o recenseamento oficial; pequena, se comparada com outras 

cidades como a antiga capital Salvador e Recife, e muito diferente quanto ao Rio de 

Janeiro, principal cidade na época e principal exemplo de intervenção pública nos 

espaços da cidade; porém o pequeno número demográfico não impediu um crescimento 

constante nos números da população fortalezense. Muito devido as constantes secas ou 

pela própria noção que começa a ser formada como um espaço de melhor 

sobrevivência, muitos migraram do meio rural para o urbano, cooperando para que em 

1920 existissem quase 78 mil moradores na cidade ou nos bairros mais afastados do 

Centro e em 1930 os números chegam aos 126 mil habitantes. 
4
 

Porém, não é o objetivo desse artigo analisar demograficamente as mudanças da 

cidade, contudo ao perceber estas transformações, aguçar a sensibilidade para entender 

que os significados dos percursos urbanos passam por uma sensível transformação. Os 

bondes elétricos introduzidos na cidade em substituição aos velhos bondes puxados por 

animais, assim como a sensação de deslocamento mais rápido pelos espaços a partir da 

introdução do automóvel
5
, a consolidação dos espaços destinados aos espetáculos 

fechados como o Teatro José de Alencar (1910), e os vários cinemas espalhados pela 

cidade e os bairros
6
 modificavam sensivelmente a percepção de estar no espaço público. 

Entretanto, a transformação na vida da cidade não fica restrita apenas ao aspecto físico, 

pois esta organização e desorganização, dependendo da abordagem, influenciaram 

mudanças de usos sociais do espaço e nos sentidos deste uso. Estes aparatos doavam 

sintomas para uma cidade em transformação; porém, nas palavras de Otacílo de 

Azevedo, enquanto narra sua chegada à Fortaleza este cronista relata a primeira 

sensação de forma romântica, contudo de útil sensibilidade para entender os conflitos 

dessa mudança: “era linda, Fortaleza, não obstante ser tão pobre e andar, ainda, 

descalça
7
”; principalmente para uma burguesia burocrática para a qual as mudanças 

serviam com maior valor. Ainda de modo tímido a capital cearense experimentava 

                                                           
 

3
 AZEVEDO, M. A. (Nirez). Cronologia ilustrada de Fortaleza: roteiro para um turismo histórico e cultural. 

Fortaleza: Banco do Nordeste, 2001. p. 71.  
4
 Idem, Ibidem p. 99, 135.  

5
 Ver. BEVILÁQUA, L. I. O automóvel e o ideário moderno em Fortaleza nas décadas de 1920 e 1930. In: 

Revista de História. Vol 4. Nº 01, 2012. 
6
 Ver. SILVA, Marcio Inácio Da. Nas telas da cidade: salas de cinemas e vida urbana na Fortaleza dos anos 

de 1920. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação. UFC, 2007. 
7
 AZEVEDO, Otácilio de. Fortaleza descalça. Fortaleza: Casa José de Alencar, 1992.   
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novos hábitos do cotidiano trazidos pelos ares do século XX, mas é preciso enfatizar 

que havia, em contraste, os costumes e rotinas comuns ao meio rural. Dentro da mesma 

cidade é possível encontrar interesses pelo progresso e outros pela manutenção de 

velhos hábitos, que por vezes eram interrompidos por esse discurso do novo e em outros 

casos a imbricação desses múltiplos interesses. É o caso da matéria publicada no Jornal 

do Ceará no dia 10 de novembro de 1911, quando moradores reclamam na redação do 

jornal à municipalidade por conta de um “inqualificável abuso; logo às 7 horas da noite 

começa naqueles quarteirões o varrimento das ruas de maneira que não há quem 

suporte a poeira”. As ruas em questão eram: Senador Pompeu, S. Bernardo, D. Pedro 

até a Praça de Pelotas. Continuando a matéria diz:  

Não só não podem as famílias estar nas calçadas, mas é preciso 

mesmo conservar fechadas as portas para se poder respirar mais à 

vontade. Esse serviço sempre se fez depois das 10 horas, quando as 

famílias se acham recolhidas. (Jornal do Ceará – 10/11/1911 – p.2) 

A reclamação, estendida ao Intendente Guilherme Rocha, nos indaga para além 

das recentes noções de convivência no espaço público ou privado sem a poeira e o 

constante areal, tão comum na cidade antes do calçamento de paralelepípedos; porém, a 

reinvindicação por um serviço de direito, a limpeza urbana, poderia confluir com 

choque de interesses, interesses estes como a conversa na calçada ao cair da tarde e 

início da noite, costume interiorano diríamos até hoje, mas compartilhado por muitos 

moradores da cidade que sentia em cada novo elemento a necessidade de ser ‘urbano’.    

Práticas corriqueiras que muitas vezes passaram a ser combatidas com o intuito 

de doar uma ‘civilidade’, em texto de crônicas encontramos outra Fortaleza, pouco 

incomum com o ‘padrão’ proposto, aparece o contrario – e a pilhéria no famoso 

Cajueiro botador
8
, a Praça dos Coelhos e Pelotas, que serviam a população com 

cacimbão e chafariz, respectivamente, os carregadores de quimoas, os tipos populares 

que tinham nas praças palco ideal de suas deambulações.
9
 

Esta perspectiva de múltiplas temporalidades é sensível em diversos trabalhos da 

historiografia recente sobre a cidade; são muitas as dissertações defendidas no próprio 

                                                           
 

8
 Sobre o cajueiro botador, conferir importante trabalho de Carlos Eduardo Vasconcelos Nogueira, 

especialmente o primeiro capítulo – Tempo, Progresso e Memória: um olhar para o passado dos anos 
trinta. Dissertação de Mestrado pela Universidade Federal do Ceará – 2006. 
9
 AZEVEDO, Otácilio de. Op. Cit. p. 34, 45, 67. 
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Programa de Pós-graduação em História Social – UFC que problematizam a 

ambiguidade dos hábitos no espaço urbano.  E talvez seja esse nosso objetivo até aqui: 

perceber que estudar esse espaço aberto, público, mas que ao reclamar diversas normas 

homogêneas é lugar de conflito, de tensões e que em cada medida reverbera a intensão 

de muitos grupos; caminhar pela cidade, já disse M. de Certeau, era uma possibilidade 

de leitura das múltiplas experiências
10

.  

Sobre os trabalhos dissertativos
11

 que contribuem para pensar esse espaço 

público da cidade como a rua e a praça podem ser citadas a dissertação de Raul Max 

Lucas da Costa – Tensões sociais no consumo de bebidas alcoólicas em Fortaleza 

(1915-1935): trabalhadores, boêmios, ébrios e alcoólatras, na qual o autor analisa as 

tensões sociais na cidade em torno do consumo, constatando que beber em Fortaleza é 

um modo de distinção social, referenciada no tipo de bebida e nos diferentes espaços de 

consumo da cidade. Considerando que beber na cidade era uma prática paradoxal, pois 

contrapunha os novos ideais urbanos às referências populares. O trabalho - As mulheres 

na expansão material de fortaleza nos anos de 1920 e 1930 – de Mário Martins Júnior 

acrescenta importante análise aos espaços da cidade destacando o papel da mulher, 

nesse processo de crescimento material da cidade, não perdendo de vista as inflexões 

contraditórias dessas mulheres. Por fim, a dissertação de Carlos Henrique Moura 

Barbosa – A cidade das máscaras: carnavais na Fortaleza das décadas de 1920 e 1930; 

este estudo sobre o crescimento do carnaval na cidade no final da década de 20 lança 

problemática para os conflitos entre grupos mais abonados que passavam a valorizar as 

festas luxuosas nos clubes e outros mais pobres e populares que invadiam as ruas da 

cidade durante os dias de brincadeira.  

Mas o que é espaço público? Em síntese, é a transformação dos sentidos dessa 

categoria que pode ser historicizado através dessa primeira discussão; perceber que estar 

na praça não significa apenas um momento de passagem ou de lazer, mas entender que 

aquele espaço cumpre uma função social.   

                                                           
 

10
 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano, 1998. p. 169 (especialmente o cap. Caminhadas pela 

cidade). 
11

 Conferir. COSTA, Raul Max Lucas da. Tensões sociais no consumo de bebidas alcoólicas em Fortaleza 
(1915-1935): trabalhadores, boêmios, ébrios e alcoólatras. Dissertação de Mestrado, UFC. 2009; VIANA 
JUNIOR, Mario Martins. As mulheres na expansão material de Fortaleza nos anos de 1920 e 1930. 
Dissertação de Mestrado, UFC, 2009. BARBOSA, Carlos Henrique Moura. A cidade das máscaras: 
carnavais na Fortaleza das décadas de 1920 e 1930. Dissertação de Mestrado, UFC. 2009.  
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Espaço público é uma categoria definida primeiramente pelas ciências políticas, 

contudo vem sendo usado recentemente em maior escala pelas ciências humanas e o 

urbanismo e pelo menos três autores me ajudam a discutir a historicidade da categoria: 

Arendt, Habermas e Sennet
12

. Este conjunto de autores, cada um à sua maneira, 

formularam, tomando tempos e divisões históricas, diferentes respostas que ajudam a 

elucidar nossas problemáticas.  

O que constrói o sentido de analisar o espaço público é saber que este não se 

dissocia da categoria que parece ser antagônica, mas não se confirma assim, que seria 

justamente o espaço privado, acrescento entender, a partir de outros trabalhos de área de 

História, o espaço público como aquela esfera pública, usando as palavras de 

Habermas, onde a questão da cidadania está intimamente relacionada com a construção 

de sentido. O início da República no Brasil no começo do século XX é um momento 

fecundo de afirmação dessas cidadanias
13

.   

São nesses espaços comuns, de usos irrequietos das cidades, das ruas e das 

praças, que se formam cotidianamente as ‘fronteiras simbólicas’  as quais separam, 

aproximam e ordenam os diversos agentes que desenvolvem grupos das mais diversas 

experiências em suas mútuas relações as quais se constroem coletivamente.  

Entende-se isto como um processo em construção permanente, onde os espaços 

públicos de usos coletivos se transformam em locais de significação e lembranças 

compartilhadas, que são constituídos a partir dessas construções simbólicas, de espaços 

e de pertencimentos, guardando em suas dimensões um entrecruzado de sentidos, não 

de forma harmoniosa, mas formando zonas de tensão entre essas fronteiras simbólicas 

de transição.  

Percebendo isto, se evidencia uma necessidade de analisar o que a Praça 

Visconde de Pelotas representava enquanto espaço público de uso coletivo para a cidade 

de Fortaleza. Onde se localizavam essas fronteiras simbólicas e como a praça era 

construída simbolicamente enquanto espaços de ‘fronteiras’ sociais em usos diversos 

                                                           
 

12
 ARENDT, Hannah. A condição humana. 6º ed, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993. HABERMAS, 

Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. SENNET, Richard. 
O declínio do homem público. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  
13

 Os direitos advindos ainda do final do século XIX como o fim do trabalho escravo, início do período 
republicano, Constituição de 1891, federalismo e autonomia dos poderes municipais proporcionou o 
alargamento do termo cidadão. Ver. BRESCIANI, M. S. M. Nas ruas, os caminhos da cidade. In: Cadernos 
de História de São Paulo nº 2 JAN-DEZ 1993. P. 26-38. ROLNIK. R. São Paulo na virada do século: 
território e poder. In: Cadernos de História de São Paulo nº 2 JAN-DEZ 1993. p. 39-45.  
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através de sujeitos que integravam a formação daqueles diversos substratos sociais? 

Sabendo das alterações urbanas pelos processos históricos e a força do crescimento das 

cidades principalmente com as inflexões apresentadas pelas mudanças políticas com o 

advento da Primeira República, quando o poder público teve uma maior liberdade de 

intervenção no espaço público e a iniciativa privada passou a regular cada vez mais o 

crescimento da materialidade construída na cidade, faz-se necessário organizar as 

experiências sociais constituídas nesse espaço que passa por continua mudança. 

Particularmente, este trabalho que se desenvolve com a Praça V. de Pelotas traz para si 

inquietações que passam por um processo de remodelação da Praça a qual adquire 

novas dimensões físicas a partir desse prolongamento da cidade e pelos novos tratados 

urbanísticos do começo do século XX que requerem o uso dos espaços privilegiando a 

circulação. As tentativas de controle ou simplesmente de erradicar ‘problemas sociais’ é 

também uma inquietação; a remodelação total da praça não deixa de ser, por alguns 

autores, uma tentativa de flagrante de combate político ou de controle por parte dos 

órgãos sociais, pois os espaços ‘periféricos’ são estigmatizados como locais de 

desordeiros. Lembram-se aqui as estratégias de dá novos usos a espaços antes 

construídos fora das normas de regulamentação.  
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O CONQUISTADOR TEODÓSIO DA ROCHA: CONQUISTA E 

POVOAMENTO DA RIBEIRA DO MOSSORÓ NO INICIO DO SÉCULO 

XVIII 

 

Patrícia de Oliveira Dias
1
 

 

Introdução: o povoamento do Mossoró 

O conflito entre indígenas e colonos ainda estava em andamento quando 

Bernardo Vieira de Melo assumiu o comando da capitania do Rio Grande. Era o ano de 

1695 quando este sargento-mor foi nomeado capitão-mor da capitania. Foi nesse ano 

que Vieira de Melo lançou um bando
2
 solicitando 30 negros para seguir para a ribeira 

do Assú. O Governador Geral de Pernambuco atendeu seu pedido e o capitão-mor 

seguiu para a ribeira para fundar o Arraial de Nossa Senhora dos Prazeres. Durante dois 

meses o capitão-mor permaneceu no arraial do Assú, quando precisou se ausentar e 

deixou no seu cargo um capitão
3
. Teodósio da Rocha foi o capitão nomeado por 

Bernardo Vieira de Melo, em 1695, para ser o capitão da forte do arraial de Nossa 

Senhora dos Prazeres do Assú
4
. 

Até o momento não se sabe muitas informações sobre as ligações de Teodósio 

da Rocha com a ribeira do Assú, se já era morador na localidade, se era da capitania do 

Rio Grande, se era mulato ou mameluco. O que se sabe, até o momento, é que Teodósio 

                                                           
 

1
Bacharel em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aluna do mestrado do Programa 

de Pós Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
patriciadeoliveiradias@outlook.com  
2
Segundo o dicionário de português arcaico de Raphael Bluteau, bando seria uma lei decretada em 

público, ao som de caixa. A lei decretada em bando poderia ser de âmbito geral ou apenas militar. 
Disponível em  <http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/edicao/1>. 
3
Tanto o capitão-mor quanto o contingente militar levado com este para a ribeira do Assú foram 

sustentados pelos moradores do local até que uma decisão da Coroa resolvesse a questão do 
abastecimento destes homens. LEMOS, Vicente. Capitães-móres e governadores do Rio Grande do 
Norte. V. 1. Typographia do Jornal do Comércio: Rio de Janeiro, 1912. P. 69-71. 
4
CASCUDO, Luiz da Câmara. História da Cidade do Natal. P. 56. Olavo de Medeiros Filhos, em um dos 

volumes da Coleção Mossoroense, apresenta um documento apontando Teodósio da Rocha como 
possuidor de uma fazenda na ribeira do Mossoró e indica que esta não estava sendo povoada. 
MEDEIROS FILHO, Olavo de. Notícia sobre a fazenda do Monxotó, em 1712. Coleção Mossoroense, Série 
B, n. 477. 1987. 

mailto:patriciadeoliveiradias@outlook.com
http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/edicao/1
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da Rocha tornou-se oficial do Terço dos Paulistas e ocupou, na câmara municipal de 

Natal, os cargos de vereador em 1680, almotacé em 1681 e juiz ordinário nos anos de 

1677, 1682, 1685, 1691 e 1698
5
. Era filho de Damião da Rocha e foi casado com Dona 

Antônia de Oliveira, teve oito filhos: Mariana, Tereza, João da Rocha Vieira, Margarida 

da Rocha, Antônio Vaz Gondim
6
, Damião da Rocha, Teodósia de Oliveira e Bonifácio 

da Rocha Vieira
7
. Bonifácio da Rocha Vieira, Antônio Vaz Gondim e Damião da 

Rocha, assim como o pai, também eram oficiais do terço dos paulistas. 

Não há indícios também sobre sua situação na ribeira do Assú. Por ausência de 

documentos, até hoje ainda não encontrados, não há como saber se possuía terras na 

região, se fazia parte do primeiro grupo de pessoas a chegarem na região, que aqui, 

utilizando as conceituações de João Fragoso
8
, serão chamados de conquistadores, e 

tornado povoador da região, ou se chegou juntamente com os terços, considerados aqui 

como a segunda leva de conquistadores e que pretendiam, em alguns caso, tornarem-se 

povoadores. O primeiro indício da presença de Teodósio da Rocha e de sua família no 

sertão da capitania foi encontrado em uma sesmaria, doada a este e a um grupo de 

pessoas em 1695. 

Não foi possível encontrar a carta de sesmaria original doada a Teodósio da 

Rocha e demais companheiros, mas em um traslado desta carta, muito fragmentado, 

pode-se constatar que Teodósio da Rocha, no ano de 1695, recebeu do capitão-mor 

Antônio Vaz Gondim, seu tio
9
, uma sesmaria juntamente com Teodósia de Oliveira, 

João Leite de Oliveira, Domingos Rodrigues Correa, Clara da Costa e Maria da 

Conceição. O capitão-mor Antônio Vaz Gondim era pai de João Leite de Oliveira, que 

casou com Damasia Morais e teve como filhos Tereza, José Martins de Oliveira, 

Bonifácio e Clara, que muito provavelmente fosse Clara Costa, que pediu a sesmaria 

                                                           
 

5
LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros dos Termos de Vereação da Câmara do Natal. No prelo. 

6
Este não era Antônio Vaz Gondim, primeiro capitão-mor da capitania do Rio Grande que governou após 

o período holandês entre os anos de 1656 a 1663, e que governou pela segunda vez entre 1672 e 1677. 
Provavelmente, o filho de Teodósio da Rocha tenha recebido esse nome como uma espécie de 
homenagem ao capitão-mor. LEMOS, Vicente. Capitães-móres e governadores do Rio Grande do Norte. 
V. 1. Typographia do Jornal do Comércio: Rio de Janeiro, 1912. p. 21. 
7
TRINDADE, João Felipe. Notícias genealógicas do Rio Grande do Norte, p. 306-8. 

8
FRAGOSO, João. A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial 

(século XVI e XVIII). IN: BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo 
Regime nos Trópicos. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2010. 
9
IHGRN, Fundo Sesmarias, Livro V, n° 455, fls 181-181v. 
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junto com João Leite de Oliveira
10

. Parte desta sesmaria não foi povoada totalmente e 

assim foi considerada devoluta e doada para outros sesmeiros.  

Durante o governo de Bernardo Vieira, o provedor da Fazenda Real
11

 

percebendo o prejuízo dos dízimos reais que não estavam sendo pagos, devido ao 

grande número de sesmarias incultas, faz uma reclamação ao rei, juntamente com o 

ouvidor-geral Cristóvão Soares Reimão, solicitando uma chamada a esses sesmeiros 

para que povoassem as terras recebidas, muitas delas doadas a pessoas que moram na 

Bahia, em Pernambuco e no rio São Francisco e que por isso não tinham condições de 

povoar todas as terras que possuíam e que ultrapassavam dez léguas chegando até 

trinta
12

.  

Em resposta, um edital de 18 de março de 1698, confirmado em 7 de dezembro, 

foi enviado ao capitão-mor indicando que apenas sesmarias de três léguas por uma 

deveria ser doadas e as terras deveriam ser demarcadas, sendo consideradas devolutas e 

doadas a outros que se interessam aquelas que não haviam sido povoadas dentro do 

prazo de um ano, determinado por esta ordem régia
13

. 

Assim, foi iniciado o processo de demarcação destas terras e, para a capitania do 

Rio Grande o responsável por tal demarcação foi Cristóvão Soares Reimão, ouvidor-

geral da Paraíba
14

. Nenhum processo de demarcação, até o momento, foi encontrado 

para este período estudado, mas alguns vestígios da atuação deste desembargador 

podem ser percebidos em algumas cartas de sesmarias. 

Em 1709 uma sesmaria foi concedida à Ignácio Pereira de Albuquerque, 

Teodósia de Oliveira e Manoel Rodrigues. Estes suplicantes, sob a justificativa de que 

possuía gados, porém não possuíam um local para cria-los, suplicam ao rei para que este 

lhes conceda, em forma de mercê, uma sesmaria que alguns anos antes fora doada à 

Clara da Costa e a Maria da Conceição. Esta sesmaria havia sido considerada devoluta, 

                                                           
 

10
TRINDADE, João Felipe. Notícias genealógicas do Rio Grande do Norte. EDUFRN: Natal, 2011. p. 375. 

11
Não foi possível encontrar o nome deste provedor. 

12
LEMOS, Vicente. Capitães-móres e governadores do Rio Grande do Norte. V. 1. Typographia do Jornal 

do Comércio: Rio de Janeiro, 1912.  p. 73 
13

Ibidem. P. 73. 
14

As capitanias do Rio Grande e do Ceará estavam sob a jurisdição da comarca da Paraíba, por este 
motivo a ouvidoria geral da Paraíba atendia a essas duas capitanias. DIAS, Patrícia de Oliveira. As 
tentativas de construção da ordem de um espaço colonial em formação: o caso de Cristóvão Soares 
Reimão. Monografia – UFRN: Natal, 2011. P. 61. 
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por Soares Reimão no momento da demarcação, pois não havia sido povoada, portanto 

poderia ser doada a outro suplicante disposto em levar a cabo tal tarefa
15

. 

Esta sesmaria foi doada na região da ribeira do Mossoró, um local úmido no 

verão e alagadiça no inverno
16

, portanto muito propício para a criação do gado. Se 

alguma terra, neste local de tão boas condições geoclimáticas, fosse considerada 

devoluta por abandono, logo outro criador de gado viria em busca de sua posse. Mas 

Inácio Pereira de Albuquerque, Teodósia de Oliveira e Manoel Rodrigues saberiam tão 

tardiamente que as terras estavam novamente livres se não tivessem nenhum vínculo 

naquela região?  

A sesmaria de Clara da Costa e Maria da Conceição, originalmente, não foi 

concedida apenas a essas duas sesmeiras. Esta sesmaria foi doada à Maria da 

Conceição, Clara da Costa, Domingos Rodrigues Correa, Teodósio da Rocha, João 

Leite de Oliveira e a própria Teodósia de Oliveira, atual suplicante e filha de Teodósio 

da Rocha. Era comum, até 1700, grandes faixas de terra serem doadas para um grupo 

grande de sesmeiros
17

. Mas esta prática não obrigava a todos os sesmeiros a povoarem 

as terras completamente. As sesmarias eram doadas conjuntamente, mas eram povoadas 

de forma separada, como se pode perceber neste caso, uma vez que a parte que cabia a 

Teodósio da Rocha estava sendo ocupada
18

.  

Na solicitação de Teodósia de Oliveira, Inácio Pereira de Albuquerque e Manoel 

Rodrigues há uma justificativa interessante e que merece um certo destaque: “não tem 

terra algua por sesmaria em que eles possão criar [gado]”
19

. Se Teodósia já havia 

solicitado e conseguido a concessão de terras vizinhas a estas, seria este novo pedido 

uma forma de aumentar suas posses, anexando à sua sesmaria a porção de terras não 

povoada por Clara da Costa e Maria da Conceição?  

Na mesma data de 6 de novembro de 1709, dona Rosa Maria solicita as terras 

que um dia foram de Domingos Correa, alegando que tal terra havia sido considerada 

                                                           
 

15
IHGRN, Fundo Sesmarias, Livro II, n° 78 e n° 79, fls 32-35. 

16
Segundo o sesmeiro João do Valle Bezerra, esta região era muito boa para a criação de gado devido as 

boas condições do logo e boa quantidade de água tato no inverno quanto no verão, estação mais 
preocupante para um local de clima seco. IHGRN, Fundo Sesmarias, Livro IV, n° 275, fls 32-35. 
17

No banco de dados da Plataforma SILB, foi possível perceber que grande parte dos pedidos de 
concessão de sesmarias até o início do século XVIII, muitos grupos de sesmeiros solicitavam terras 
conjuntamente, como no caso aqui citado. PLATAFORMA SLB <www.silb.cchla.ufrn.br >visitado em 07 
de outubro de 2013. 
18

IHGRN, Fundo Sesmarias, Livro II, n° 78 e n° 79, fls 32-35. 
19

IHGRN, Fundo Sesmarias, Livro II, n° 78, fls 32-33. 

http://www.silb.cchla.ufrn.br/
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devoluta durante a demarcação e que a solicitava, pois criava seus gados nas terras 

alheias. Percebe-se que Domingos Correa também não povoa as terras, ratificando a 

hipótese de que apenas Teodósio da Rocha e Teodósia de Oliveira tenha cumprido seu 

papel de povoador das terras
20

. 

No ano de 1713, Antônio Dias Pereira solicitou terras na ribeira do Mossoró, no 

rio conhecido também como Upanema Grande. Segundo o suplicante as terras 

solicitadas para criar seus gados, que estavam sendo criados em terras alheias, pareciam 

não ter sido concedidas a ninguém anteriormente, uma vez que o desembargador 

Cristóvão soares Reimão não as havia consideradas devolutas por abandono. Pede terras 

para ele e seus herdeiros nas confrontações do curral da viúva de Gregório do Valle
21

. 

Em 1713, Antônio Vaz Gondim e Damião da Rocha, filhos de Teodósio da 

Rocha pedem uma sesmaria. Na petição, a justificativa principal é que possuem gado, 

mas não possuem terras próprias para cria-los, uma vez que suas terras foram 

consideradas devolutas por Cristóvão Soares Reimão, pois não estavam presente no 

momento da demarcação e foram repartidas e doadas a outras pessoas. A sesmaria é 

concedida e faz confrontação com as terras de seu pai. Não forma mencionadas as 

pessoas que receberam as terras quando estas foram repartidas pelo desembargador e 

doadas novamente. Este fato leva-se a alguns questionamentos: será que a terra 

solicitada por Teodósia da Rocha, irmã destes suplicantes, seria uma tentativa de manter 

as terras dos irmãos em segurança na posse de alguém da família? Se sim, porque 

Damião da Rocha e Antônio Vaz Gondim pedem o título dessas terras sabendo que 

poderiam não conseguir este, uma vez que já pertenciam a outra pessoa? Estariam 

pedindo o título, pois sabiam que a irmã passaria as terras sem conflito para eles? E os 

dois sesmeiros que solicitaram as terras com Teodósia, Inácio Pereira de Albuquerque e 

Manoel Rodrigues, eles não se importariam com essa possível negociação? São 

perguntas que não serão respondidas neste artigo, mas que podem servir como reflexão 

para uma pesquisa futura. 

No ano de 1739, João do Vale Bezerra, um morador da capitania do Rio Grande, 

utilizando a sua própria fazenda, encontrou 
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IHGRN, Fundo Sesmarias, Livro II, n° 80, fls 36. 
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hu lugar alagadiço de Inverno e humido de verão com distancia pouco 

menos de meya Legoa de comprimento e mesmas de largo na qual em 

tempo de Inverno destila algua agoa para hú corgo chamado grande, o 

qual vem desagoar em o Rio Chamado Mossorô a que chamão Saco 

grande junto de Santo Luzia”  

Nesta sesmaria não há nenhuma menção a Teodósio da Rocha ou algum membro 

de sua família, mas cita uma importante indicação sobre o inicio da povoação do 

Mossoró, onde hoje se encontra a cidade de mesmo nome: o sítio Santa Luzia. Segundo 

Nestor Lima, a partir de 1750, o sargento-mor Antônio de Souza Machado fixou-se na 

ribeira do Mossoró, no sítio chamado Santa Luzia e deu início a colonização efetiva da 

região. Mas antes deste houve outros povoadores destas terras:  

Há noticia também de terem tido fazenda em “Santa Luzia”, 

anteriormente a Souza Machado, o referido capitão-mor José de 

Oliveira Leite, comandante da Ribeirda do Apodi, em 1754, e seu 

irmão João Marques Moreira. (livro 1; n. 304, do Instituto Hist.) A 

fazenda Santa Luzia ficava à margem direita do rio Mossoró, havendo 

de permeio uma lagoa dagua potável, onde se fazia parada, e foi 

terrada em 1878. Daí irradiou todo o desenvolvimento da Ribeira, 

onde vinha, a principio, passar o inverno e depois estabeleceu-se 

definitivamente o dito sargento-mor
22

.  

No ano de 1754, os irmãos João de Oliveira Leite e João Marques Moreira 

pedem uma sesmaria na região do Mossoró, alegando que as terras que já possuem não 

é o suficiente para criar o seu gado. Nesta sesmaria, pela primeira vez, é vista a 

denominação de Sítio Santa Luzia para as terras de Teodósio da Rocha. Não fica claro 

qual o tamanho dessas terras, pois fica confusa explicação sobre os limites deste sítio. 

Segundo esta carta, Damião da Rocha e Antônio Vaz Gondim possui terras de cinco 

léguas por uma ao lado do sítio Santa Luzia, de seu pai Teodósio da Rocha e que as 

terras dos suplicantes deveriam estar nas confrontações das terras deste capitão
23

. 

Baltazar Gonçalves dos Reis, morador do Jaguaribe, em 1763, pede o título de 

sesmaria de uma terra na ribeira do Mossoró conhecida como “lagoa do Gois”, ou sítio 

do Gois. Esta terra havia sido passada como herança para o suplicante pelo seu tio, 

Jerônimo Silva. Este, por sua vez, havia comprado tais terras de Bonifácio da Rocha 
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LIMA, Nestor. Municípios do Rio Grande do Norte: Macaíba, Macau, Martins e Mossoró. P. 276 
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Bezerra, que por sua vez, havia recebido o sítio como dote de casamento. Bonifácio da 

Rocha Bezerra era genro de Teodósio da Rocha
24

. 

Neste pequeno histórico de algumas doações de terras na ribeira do Mossoró, 

pode-se perceber que a família de Teodósio da Rocha estava presente na maioria das 

doações, fossem citados como possuidores da terra ou como confrontantes. Após essas 

indicações, surgem questionamentos como: porque alguém que parece ter um certo 

prestígio na capitania procura manter em suas mãos a posse de terras em um lugar tão 

distante do centro decisório político da capital, que era Natal? Teodósio da rocha por 

muitos anos foi oficial da Câmara de Natal, porque estar em um local tão longe? Este 

não possuía bases fixas no litoral? A criação e gado era a única motivação para esta 

mudança? 

A capitania do Rio Grande era uma das fornecedoras de gado para a feitura de 

carne seca que abastecia as capitanias do Norte. No momento em que a Guerra dos 

Bárbaros estava sendo travada, o Assú era um palco de disputas de poder e manter-se, 

fixar-se e conseguir mostrar aos indígenas que os conquistadores tinham o interesse de 

povoar a região poderia ser considerado um ato de grande importância para esse 

conquistador que pretendia mostrar que está interessado nos assuntos da Coroa e assim 

ganhar benesses com isso. Pensando nisso, Teodósio da Rocha investiria em estratégia 

para se manter na região, não perder suas terras e conseguir alguns benefícios com isso. 

Esta estratégia poderia ser a montagem de uma rede de reciprocidade. Como se percebe 

nesses pedidos de terras aqui apresentados, grande parte da família de Teodósio está 

envolvida, mas além de filhos e filhas, o capitão constrói uma teia de matrimônios que 

são importantes para manter um possível poder em suas mãos. 

Formação de redes como estratégia para manutenção de terras 

Uma característica comum existente nas solicitações de sesmarias utilizadas 

neste artigo era o pedido de terras para a criação de gado e a garantia de povoamento 

das terras. Quando Cristóvão Soares Reimão iniciou a demarcação destas terras, em 

1706, percebeu que a principal exigência feita pela Coroa, o povoamento, não estava 

sendo efetivado. Assim o desembargador considerou tais terras como devolutas, 

possibilitando que outras pessoas pudessem solicita-las e efetivar seu povoamento. Para 
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conseguir manter estas terras na posse da mesma família, parentes dos antigos 

possuidores pediram as terras e conseguiram a concessão. Neste movimento de perda e 

recebimento de terras foi possível perceber que ligações entre diversas famílias estavam 

sendo estabelecidas. A montagem dessa rede de reciprocidade entre os sesmeiros da 

ribeira do Mossoró poderia ser uma alternativa interessante para manter no seu poder a 

posse dessas terras. 

Durante a análise destas cartas de sesmarias, se percebeu a presença de um 

grupo de familiares solicitando terras. Cruzando tais cartas com genealogias, foi 

possível perceber o desenvolvimento de uma rede, formada por casamentos e 

apadrinhamentos, tendo como participantes oficiais da câmara de Natal, os quais alguns 

destes oficias faziam parte do Terço dos Paulistas e ex-governadores e capitães-mores 

do Rio Grande, desenvolvendo esta estratégia para conseguir manter em seu poder as 

terras da ribeira do Mossoró
25

. A principal família aqui trabalhada é a de Teodósio da 

Rocha. 

Gráfico - Família de Teodósio da Rocha26 
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DIAS, Patrícia. As tentativas de construção da ordem em um espaço colonial em formação: o caso de 

Cristóvão Soares Reimão. Monografia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de 
História. 2011. P. 75 
26
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Neste gráfico, há algumas ligações matrimoniais dos Filhos de Teodósio da 

Rocha. Chama-se a atenção para dois desses enlaces. O primeiro é o de Margarida da 

Rocha, casada, desde o dia primeiro de março de 1707, com José Porrate de Moraes 

Castro
27

. O outro enlace a ser destacado é o de Bonifácio da Rocha Vieira, que se casou 

com dona Inácia Gomes Freire, filha de Antônio Dias Pereira. 

José Porrate de Moraes Castro era oficial do Terço dos Paulistas e chegou à 

capitania junto com o terço comandado por seu primo, Manuel Alvares de Moraes 

Navarro
28

. Quando este oficia chegou na ribeira do Assú, Teodósio da Rocha já estava 

exercendo sua função de capitão do Arraial de Bossa Senhora dos Prazeres, Assú. Não 

se sabe quando, mas foi com após chegada do Terço dos Paulistas à esta ribeira que 

Teodósio da Rocha tornou-se oficial deste. 

Antônio Dias Pereira Foi vereador da Câmara de Natal em 1696, almotacé em 

1695, juiz ordinário em 1709 e almotacé novamente em 1710
29

. Possuía sesmarias 
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confrontantes com Teodósio da Rocha e foi padrinho de Teresa, uma das filhas de João 

Leite de Oliveira, outro sesmeiro desta ribeira, que pediu e povoou as terras do Mossoró 

em conjunto. Teodósio da Rocha era sobrinhos de Antônio Vaz Gondim, que por sua 

vez, era pai de João Leite de Oliveira
30

. 

Outro importante laço a ser lembrado ainda com relação a esta família é o de 

apadrinhamento. Teodósia de Oliveira, filha de Teodósio da Rocha, teve como padrinho 

Bernardo Vieira de Melo, capitão-mor da Capitania do Rio Grande entre 1695 e 1701
31

. 

Nas ligações existentes entre essas famílias, foi possível detectar uma 

colaboração entre seus membros, chegando à conclusão de que uma rede ali estava 

formada. Pode-se perceber a formação de uma rede de reciprocidade que abrange uma 

ligação entre as famílias possibilitando uma elasticidade no organismo familiar, que 

proporcionava uma segurança para a família que participasse desta rede. Esta segurança 

poderia garantir continuidade de uma estirpe em um quinhão de terra ou a oportunidade 

de um membro de uma família em uma posição social elevada, possibilitando também a 

construção de trajetórias políticas
32

.  

Esta ligação entre famílias pode ser considerada como estratégia desenvolvida 

com o objetivo de mostrar que para conseguir manter a perpetuação de uma estirpe ao 

longo das gerações era necessária a tessitura de uma rede, baseada em interesses. Estes 

interesses poderiam estar ligados ao poder político de uma localidade e/ou a 

manutenção de terras valiosas nas mãos dos membros dessa rede. As ligações entre 

famílias também estariam sendo desenvolvidas baseadas na manutenção ou obtenção de 

um status dentro de uma sociedade. O local que os sesmeiros tentam manter a posse é 

caracterizado como seco, portanto para criar gado no oeste da capitania do Rio Grande 

seria necessário ter terras próximas a rios, possibilitando assim uma melhor alimentação 

e cuidado para com o gado. Não somente pelas características físicas estas terras eram 

importantes. Terras era uma mercê concedida pela Coroa e isso conferia um 

determinado status para uma pessoa, sobretudo se esta possuísse cargos na câmara ou 

pretendesse participar do quadro de oficiais desta instituição. 

                                                           
 

30
TRINDADE, João Felipe. Notas Genealógicas do Rio Grnade do Norte, p. 376. 

31
A genealogia completa da família de Teodósio da Rocha, Bernardo Vieira de Melo, Antônio Dias Pereira 

e José Porrate e as ligações entre tais famílias, pode ser consultada em DIAS, Patrícia de Oliveira. As 
tentativas de construção da ordem em um espaço colonial em formação: o caso de Cristóvão Soares 
Reimão. Monografia. UFRN, 2011. p.  
32

LEVI, Giovanni. A herança imaterial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 96. 



 

  1234 

 

Participar da câmara não traria apenas um status para um oficial, mas também 

muitas vantagens econômicas, como ganhos com emolumentos. As câmaras, além de 

serem responsáveis pela ordem na capitania, possuindo uma certa autonomia, também 

tinha o controle dos produtos que saiam e entravam na capitania
33

. Russell-Wood, em 

análises sobre o poder central e local, conclui que a metrópole era uma referência de 

centro para os colonos do Brasil, tanto para os nascidos em Portugal, quanto para 

aqueles nascidos na colônia. A referência de centro de Portugal surgia quando se 

percebe que a metrópole é um modelo social, cultural e econômico a ser seguido. No 

entanto, quando a Coroa passou a fragmentar sua administração, criando os senados da 

câmara e dando a estes a responsabilidade de gerir as vilas nas quais estavam instalados, 

essa relação de centro e periferia tornou-se ambígua. Lisboa ainda era considerada como 

uma centralidade e a colônia como uma periferia, no entanto o poder político que agora 

os oficiais das câmaras, membros das melhores famílias da região possuíam, 

possibilitavam que seus interesses próprios fossem cumpridos de maneira mais ágil, não 

precisando depender tão diretamente da Coroa
34

. 

Esta estratégia encontrada por estes sesmeiros, sobretudo Teodósio da Rocha, foi 

a prática de casamentos. Pierre Bourdieu estudou não a regra do casamento, o laço 

matrimonial ritualístico que une um homem e uma mulher, mas a estratégia de contrair 

um casamento, um laço matrimonial que não se limita apenas aos passos estabelecidos 

pelas regras do ritual, mas sim variados sentidos e motivos que estão por trás disso. 

Assim, prefere utilizar o termo estratégia ao termo regra, pois entende regra como um 

conjunto jurídico, ou quase jurídico, que estabelece as formas de agir dos agentes 

envolvidos; ou entende por regra aquilo que pode ser considerado como regularidades 

objetivas que são impostas àqueles que pretendem participar de um determinado ritual, 

no caso o casamento; ou entende que há várias regras a serem seguidas como modelo
35

.  

Nenhum desses sentidos abrange o sentido de estratégia, preferível por 

Bourdieu, para aplicar ao caso do casamento. Estratégia seria o senso prático, algo que é 

colocado em prática de acordo com a lógica ou necessidade de um dado instante, 
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necessidade e lógica no agir que surgem por meio da experiência que se adquire em 

dadas circunstâncias. “Noções como a de habitus (ou sistema de disposição), de senso 

prático, de estratégia, estão ligadas ao esforço para sair do objetivismo estruturalista 

sem cair no subjetivismo”.
36

 Assim, deve-se considerar os matrimônios contraídos pelos 

participantes desta rede, formando assim a sua base, não apenas como o cumprimento 

de regras sociais, mas sim como estratégias matrimonias. 

As estratégias matrimoniais são produto não da obediência à regra, 

mas do sentido do jogo que se tem, isto é, os trunfos e as cartas ruins 

(as moças particularmente), e a arte de jogar que se possui; é a regra 

explícita do jogo – por exemplo, os interditos e as preferências em 

matéria de parentesco ou as leis sucessórias – que define o valor das 

cartas (rapazes e moças, primogênitos e caçulas). E as regularidades 

que se podem observar, graças à estatística, são o produto agregado de 

ações individuais na estrutura do jogo ou parcialmente objetivadas em 

regras) ou incorporadas (o sentido do jogo, ele próprio distribuído de 

modo desigual, porque em todos os grupos, existem graus de 

excelência)
37

. 

Em busca da posse da terra 

Para tratar da posse de terra no sistema de doações de sesmarias um fato, 

previsto em lei, deve ser considerado: a propriedade efetiva da terra não é do sesmeiro 

que recebe essa doação, mas sim da Coroa. A partir do momento que a Coroa 

portuguesa encontrou e edificou marcos nas terras do mundo recém descoberto, esta 

considerou todas as terras como suas por direito de conquista. Assim, a Coroa possuía o 

domínio efetivo desta terra, ou seja, somente ela tinha a “capacidade de podê-las 

‘vender, alhear e escambar livremente’ como se dela tivesse título” 
38

. Desta forma, a 

terra, doada em forma de sesmaria deveria ser considerada pelo sesmeiro como uma 

propriedade condicionada, ou seja, uma terra que era sua, mas mediantes certas 

condições impostas pela Coroa. Se tais exigências não fossem cumpridas, a terra 

poderia ser tomada do sesmeiro. 

                                                           
 

36
 Ibidem, p. 79. 

37
 Ibidem, p. 82. 

38
 MOTTA, Márcia.  Nas fronteiras do poder, 2008. p. 108.  



 

  1236 

 

Em Das Sesmarias à Propriedade Moderna: Um estudo de História do Direito 

Brasileiro, Laura Beck Varela, na primeira parte da obra, faz um estudo de como a Lei 

de Sesmarias, transplantada para a América portuguesa, foi aplicada. Por ser a mesma 

lei, o número de semelhanças na aplicação desta na colônia foi muito grande com 

relação a sua aplicação na metrópole, mas algumas adaptações tiveram que ser feitas 

para que a lei fosse encaixada no contexto colonial brasileiro. O principio do cultivo foi 

um deles. Este, que surgiu para servir de aporte à crise de abastecimento de Portugal, 

incentivava a produção de qualquer gênero alimentício. Na América portuguesa, o 

principio do cultivo estava presente nas cartas de doação de sesmaria, no entanto o 

povoamento das terras também era considerado um fator importante
39

.   

O sesmeiro possuía apenas o domínio útil da terra que recebia da Coroa, desta 

forma deveria estar claro que as terras não eram suas efetivamente, mas sim de um real 

proprietário, no caso o rei. Laura Beck Varela assinala ainda em sua obra que a 

obrigatoriedade do cultivo, ou a obrigatoriedade de utilizar a terra recebida, não apenas 

cultivando, mas também criando gado e povoando, imposta pela Lei de Sesmarias, 

possibilitava que o sesmeiro desenvolvesse uma “mentalidade possessória” pela terra 

que recebia. Baseada em Paolo Grossi, a autora utiliza o conceito de domínio útil para 

argumentar que o sesmeiro, cultivando, trabalhando a terra, passa a acreditar que já 

possui como propriedade sua, efetiva, as terras doadas, condicionalmente, pela Coroa
40

. 

No caso analisado neste artigo, pode-se perceber que as terras recebidas pelos 

oficiais do Terço dos Paulistas não haviam sido povoadas no tempo determinado, fato 

que contrariava uma das condições impostas aos sesmeiros, o povoamento, e resultou na 

devolução destas terras para a Coroa, comprovando-se assim a característica das 

sesmarias como propriedade condicionada. No entanto, tais sesmeiros pretendiam 

manter em suas famílias a posse de tais terras, o que não era possível pela lei de 

sesmarias, a qual não permitia a hereditariedade da posse das terras doadas diretamente. 

Percebe-se então que tais sesmeiros, apesar de não terem utilizado a terra por um longo 

período de tempo, já possuíam uma mentalidade possessória com relação a estas terras 

que consideravam serem possuidores, uma vez que receberam um documento forjado 

pelas próprias autoridades administrativas do reino, a carta de sesmaria, alegando a sua 

posse. 

                                                           
 

39
VARELA, Laura Beck. Das Sesmarias à Propriedade Moderna. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.81. 

40
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Assim, para conseguir alcançar seus objetivos não entrando em conflito com a 

Coroa e com os funcionários que fiscalizavam estas doações de terras, os sesmeiros da 

ribeira do rio Mossoró passaram a montar uma estratégia para conseguir alcançar suas 

metas. Nesta pesquisa considera-se como estratégia a formação de redes de 

reciprocidade formadas por laços matrimoniais e de apadrinhamentos envolvendo os 

oficiais do Terço dos Paulistas e oficiais da câmara de Natal. 

Esta estratégia foi uma alternativa buscada por este grupo para manter a 

pacificação a pouco estabelecida na região. Em 1712, Bernardo Vieira de Melo já havia 

estabelecido a paz e o conflito já havia cessado quando novas ameaças de levante 

surgiram. Os índios Paiacú, do aldeamento jesuítico de Apodi, tinham ligações de 

parentesco com os índios Janduí, que pretendiam atacar novamente os povoadores do 

sertão. A ida de Teodósio da Rocha e seu filho Bonifácio da Rocha para a fazenda do 

Mossoró tinha como objeto observar a movimentação dos indígenas da aldeia de Apodi 

e conter qualquer movimentação considerada perigosa
41

. Levando em consideração que 

“o consenso é geralmente acompanhado por um nível baixo de reações abertamente 

hostis acerca dos desacordos existentes no interior do círculo dos que partilham o 

consenso
42

”, fixar-se na região seria importante para manter esta pacificação, por isso 

deixar prevalecer um consenso entre os membros periféricos do reino, os sesmeiros, e o 

poder central, a Coroa, tornou-se relevante, deixando de lado então as possíveis 

complicações entre sesmeiros e demarcador na ribeira do Mossoró. 
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ENTRE A CONSANGUINIDADE E O IMAGINÁRIO: A 

TERRITORIALIDADE DA DISTROFIA MUSCULAR PROGRESSIVA NO 

ESPAÇO OUROBRANQUENSE 
 

Patrícia Lucena de Araújo
1
 

 

Resumo: Ao entrarmos no caminho de pesquisadores da História, vamos a encontro de 

inúmeros e variáveis objetos de pesquisa, os quais estão sendo possíveis de serem 

pesquisados graças à revolução proposta pela Escola dos Annales. Entre as novas 

pesquisas e conhecimentos que hoje são caros ao campo historiográfico está o campo 

de pesquisa da História das Ciências e da Saúde, e é sobre esse dito campo que 

enveredaremos no nosso trabalho. Em nosso trabalho, que resulta de investigação de 

final de curso na Graduação em História do CERES/UFRN, explicitamos o lugar 

ocupado pelas doenças na historiografia ocidental e brasileira, especificamente, 

aquelas resultantes de relações consanguíneas, que são mais silenciadas nos estudos 

feitos por historiadores. Nessa perspectiva abordaremos, especificamente, como recorte 

espacial, o município de Ouro Branco- RN e como sujeitos da história nesse dado 

espaço um grupo de pessoas afetadas patologicamente por uma doença consanguínea, 

denominada Distrofia Muscular Progressiva.  

 

Palavras-chave: História – Doença – Territorialidade 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a territorialidade do município de 

Ouro Branco/RN no que tange ao lugar ocupado pelas pessoas que são afetadas pela 

Distrofia Muscular Progressiva na referida localidade. O território do atual município de 

Ouro Branco/RN está localizado no Sertão do Nordeste brasileiro, especificamente em 

terras Norte-Riograndeses, faz parte da região atualmente denominada de Seridó, cuja 

significação para esta palavra está no dicionário Houaiss “região de transição entre o 

campo e a caatinga nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, onde se fazem 

grandes culturas de uma variedade de algodão de fibra longa”
2
. 
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Município de Ouro Branco no mapa do RN
3
. 

 

Especificamente localizado nas proximidades da ribeira do rio Quipauá
4
, tal 

município foi instalado oficialmente no dia 16 de julho de 1905 recebendo neste ato o 

nome de povoação do Espírito Santo. A toponímia de Espírito Santo fazia referência a 

antiga fazenda Espírito Santo, pertencente aos senhores Serafim de Souza Marques e 

Antônio Carvalho de Aguiar e suas famílias, esta referida fazenda inicialmente foi a 

responsável por dar origem ao aglomerado populacional que hoje constitui o atual 

município de Ouro Branco/RN, 

Povoado Espírito Santo, fundado em 1904 pelos Srs. Cirilo de Sousa e 

Silva (o velho Cirilo, do “Poção”) e Manuel Correia, do “Cubiçado”. 

Fica à margem do rio do mesmo nome, num vale propício aos 

plantios, notadamente algodoais, cana-de-açúcar, cereais. Instalado 

oficialmente em 16 de julho de 1905 pelo presidente da Intendência de 

                                                           
 

3
 ABREU, Raphael Lorenzeto de. Map locator of Rio Grande do Norte’s Ouro Branco city. 2006. 1 mapa. 

Escala desconhecida. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro: 
RioGrandesoNorte_Municip_OuroBranco.svg>. Acesso em: 28 nov. 2013. 
4
 Rio Quipauá é a denominação do rio seridoense que nasce nas terras paraibanas, especificamente no 

município de Santa Luzia/PB, desaguando em territórios da cidade de Ouro Branco/RN e se estendendo 
até o município de Caicó/RN, onde recebe o nome de rio Barra Nova. In: AZEVEDO, Lenilson Silva de. A 
(re) Invenção da Festa da Colheita em Ouro Branco/RN. 2005. 110 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia) – Curso de História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES/CAICÓ, Caicó, 
2005. p. 22. 
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Jardim do Seridó, Felinto Elísio de Oliveira Azevedo (1852-1944), 

data da primeira feira
5
. 

Especificamente localizado nas proximidades da ribeira do rio 

Quipauá6, tal município foi instalado oficialmente no dia 16 de julho de 1905 

recebendo neste ato o nome de povoação do Espírito Santo. A toponímia de 

Espírito Santo fazia referência a antiga fazenda Espírito Santo, pertencente aos 

senhores Serafim de Souza Marques e Antônio Carvalho de Aguiar e suas 

famílias, esta referida fazenda inicialmente foi a responsável por dar origem ao 

aglomerado populacional que hoje constitui o atual município de Ouro 

Branco/RN, 

Povoado Espírito Santo, fundado em 1904 pelos Srs. Cirilo de Sousa e 

Silva (o velho Cirilo, do “Poção”) e Manuel Correia, do “Cubiçado”. 

Fica à margem do rio do mesmo nome, num vale propício aos 

plantios, notadamente algodoais, cana-de-açúcar, cereais. Instalado 

oficialmente em 16 de julho de 1905 pelo presidente da Intendência de 

Jardim do Seridó, Felinto Elísio de Oliveira Azevedo (1852-1944), 

data da primeira feira
7
. 

Na ocasião da 1ª feira que marcou a origem ao município, esta por sua vez foi 

realizada pelos moradores do então aglomerado habitacional que ora se formava nas 

proximidades do Quipauá, estes se reuniram para comercializarem produtos 

alimentícios. 

Posteriormente a povoação do Espírito Santo teve seu nome alterado, entre os 

nomes que recebeu está o de Ouro Branco e Manaírama, contudo prevaleceu o nome de 

Ouro Branco, este foi pensado para referenciar a produção do algodão, tendo em vista 

que a respectiva localidade demonstrava nos idos dos anos 1900 ser um local bastante 

                                                           
 

5
 CASCUDO, Luís da Câmara. Nomes da terra: Geografia, História e Toponímia do Rio Grande do Norte. 

Natal: Fundação José Augusto, 1968. p. 222.  
6
 Rio Quipauá é a denominação do rio seridoense que nasce nas terras paraibanas, especificamente no 

município de Santa Luzia/PB, desaguando em territórios da cidade de Ouro Branco/RN e se estendendo 
até o município de Caicó/RN, onde recebe o nome de rio Barra Nova. In: AZEVEDO, Lenilson Silva de. A 
(re) Invenção da Festa da Colheita em Ouro Branco/RN. 2005. 110 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia) – Curso de História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES/CAICÓ, Caicó, 
2005. p. 22. 
7
 CASCUDO, Luís da Câmara. Nomes da terra: Geografia, História e Toponímia do Rio Grande do Norte. 

Natal: Fundação José Augusto, 1968. p. 222.  
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fértil para a produção deste produto. No entanto esta localidade foi desmembrada 

institucionalmente do município de Jardim do Seridó a quem pertencia como povoação, 

na data de 21 de novembro de 1953, passando assim a ser considerado município, 

porém ainda dependente de Jardim do Seridó no que se refere à jurisdição da comarca 

judicial. 

O território de instalação deste município é datado ainda do século XVIII, com a 

instalação da fazenda Espírito Santo, a partir da exploração e desbravação das terras 

desconhecidas do atual Seridó que começaram a ser demarcada nesse período para o 

desenvolvimento de atividades pecuaristas, com ênfase para as ribeiras dos rios. Os 

homens que adentraram pelo sertão habitaram e construíram suas moradias 

especificamente nas antigas fazendas de gado localizadas nas proximidades dos 

concursos, ou leitos de água espalhados pela região e através destas localidades 

originaram-se várias povoações que consequentemente resultam nos municípios que 

conhecemos hoje. 

É valido ressaltar que antes mesmo de a região ser conhecida como Seridó, 

palavra que segundo o dicionário Houaiss passou a ser contextualmente e 

historicamente utilizada para denominar a região que ora estudamos a partir do século 

XX. Seridó corresponde a porção centro-sul do sertão do Rio Grande do Norte, sendo 

um lugar de destaque para o seu povo que demonstram possuir bastante representação e 

identidade e um profundo sentimento de pertença a criação sócio histórica da região, 

bem como relação de pertencimento com as gerações que povoaram esta região
8
. 

A organização destes territórios eram historicamente pertencente e organizados 

com base na criação da Freguesia
9
 da Gloriosa Santa Ana do Seridó. Segundo Helder 

Macedo esta freguesia foi criada nos últimos anos do século XVII e avançando os anos 

1700, mais precisamente sua fundação ocorreu em 1748, desde então este território 

acompanhou o ritmo de povoamento e territórios pertencentes a localidade, as fronteiras 

desta freguesia estavam circunscritas a parte do território Norte-Riograndense, hoje 

                                                           
 

8
MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de: “Fregueses da Freguezia da Vila Nova do Príncipe, d’onde 

sempre foram”: identidades territoriais no Seridó. In: MACEDO, Helder Alexandre Medeiros; SANTOS, 
Rosenilson da Silva. (Org.). Capitania do Rio Grande: histórias e colonização na América portuguesa. 
João Pessoa: Ideia; Natal: Edufrn, 2013. p. 265. 
9
Segundo o dicionário Houaiss Freguesia é o nome dado a “agrupamento, conjunto de fregueses de uma 

determinada paróquia ou freguesia”. In: INSTITUTO ANTONIO HOUAISS. freguesia. In: Id. Houaiss 
Eletrônico: edição eletrônica do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. Versão monousuário 3.0. 1 CD-ROM. 
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denominado de Seridó chegando ainda a extensão de partes do território da Paraíba que 

faz fronteira com o RN
10

.  

Macedo continua a explicitar no artigo “Fregueses da Freguezia da Vila Nova 

do Príncipe, d’onde sempre foram”: identidades territoriais no Seridó. Nos anos 1788, 

tal freguesia sofre fragmentações e perde parte dos seus territórios com a instalação de 

uma nova freguesia denominada de Freguesia da Nossa Senhora dos Patos, nesta 

ocasião a fazenda Espírito Santo atual território do município de Ouro Branco passou a 

pertencer a Freguesia de Nossa Senhora dos Patos, contudo as pessoas habitantes do 

Espírito Santo pediram declaração ao Bispado de Olinda para voltarem a pertencer a 

Freguesia da Gloriosa Santa Ana do Seridó
11

 e posteriormente foram atendidos.  

Com o recorte espacial deste trabalho apresentado acima, dando ênfase ao 

município de Ouro Branco/RN nos interessa tratar agora da temática da doença 

apresentada no resumo deste trabalho que está inserida no recorte geográfico deste 

município. 

Trata-se da patologia Distrofia Muscular Progressiva que é caracterizada por ser 

uma patologia hereditária que causa fraqueza progressiva e degeneração nos músculos 

do indivíduo afetado, os músculos vão atrofiando com o tempo e perdendo a facilidade 

de movimentação. Este grupo de doenças abrange um grupo com mais de trinta formas 

de caracteristicas diferentes de distrofias musculares, identificadas pelo instituto de 

Ciência que estudam os genes humanos (GENOMA HUMANO)
12

. As distrofias 

musculares progressivas constituem um grupo de doenças, caracterizadas por uma 

degeneração progressiva e irreversível da musculatura esquelética, e que tem sido 

objeto de muitas pesquisas [...]
13

. 

                                                           
 

10
MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de: “Fregueses da Freguezia da Vila Nova do Príncipe, d’onde 

sempre foram”: identidades territoriais no Seridó. In: MACEDO, Helder Alexandre Medeiros; SANTOS, 
Rosenilson da Silva. (Org.). Capitania do Rio Grande: histórias e colonização na América portuguesa. 
João Pessoa: Ideia; Natal: Edufrn, 2013. p. 266-7. 
11

Ibidem, p. 267-9. É válido ressaltar que o historiador Helder Macedo teve acesso aos livros de Tombo 
da Paróquia de SantAna de Caicó e nestes mesmos livros estão inclusos os livros de Tombo que datam 
desde a criação e desenvolvimento da Freguesia do Seridó. 
12

Disponível no Centro de Pesquisa Sobre o Genoma Humano e Células-tronco. In: 
<http://genoma.ib.usp.br/>. Acesso em 05 dez. 2013. 
13

  ZATZ, Mayana. A biologia molecular contribuindo para a compreensão e a prevenção das doenças 
hereditárias. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, 2002. p.84. 
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A doença denominada Distrofia Muscular Progressiva
14

 faz parte do grupo das 

doenças genéticas, Genética que é a parte da Ciência responsável especialmente por 

estudar a estrutura dos genes humanos atentando para as questões de hereditariedade. O 

campo genético passou a ser conhecida com profundidade e estudado de maneira 

bastante específica e singular no mundo inteiro com as inserções e revolução da Ciência 

no século XXI. Neste período muitas doenças estão sendo alvo de estudos e de 

conhecimento de geneticistas em todo o mundo. 

Entre estas doenças podemos especificar a DMP, que é uma doença genética, 

hereditária, onde as pessoas afetadas por tal patologia herdaram a carga material 

genética defeituosa, a qual possibilitou o surgimento da doença a partir de antepassados 

comuns. De pessoas que num passado contrairam relações, casamentos entre parentes 

próximos e desde os primórdios da história relações consanguíneas são sempre 

comentadas pelas possíveis anomalias ou “defeitos” que podem ocasionar em seus 

descendentes. No município de Ouro Branco/RN é possível encontrar essa realidade. 

Temos o conhecimento de um grupo de pessoas que são afetadas 

patologicamente pela doença DMP e consequentemente estas pessoas apresentam 

ligações familiares entre si. A referida cidade é apontada como referencial local 

contando com um elevado número de pessoas acometidas por esta patologia, levando 

em consideração um pequeno recorte territorial e um número alto de doentes que são 

originários e residem nesta localidade.  

As pessoas que são afetadas pela doença, nascem com aspecto normal, no 

entanto já trazem consigo o estabelecimento ou não da patologia, uma vez que se dá por 

defeitos ou ausências nos genes que posteriormente possibilita o surgimento e 

desenvolvimento da doença
15

.  

Um detalhe de especificidade das doenças genéticas é que para muita delas não 

foi ainda possível para a área médica encontrar a cura, ou possível tratamento. Inclusive 

                                                           
 

14
 Para denominarmos ou mesmo usarmos a doença Distrofia Muscular Progressiva, podemos fazer uso 

de maneira resumida da sua sigla DMP. 
15

 Para se aprofundar mais na temática da doença e no referido recorte geográfico ver o seguinte 
trabalho histórico acadêmico – ARAÚJO, Patrícia Lucena. Entre a consanguinidade e o imaginário: o 
silêncio em torno da Distrofia Muscular Progressiva no município de Ouro Branco/RN. 2013, 84 f. 
(Graduação em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, 2013. 
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para a DMP, doença a qual os médicos ainda não conseguiram encontrar um possível 

benefício, ou mesmo cura para aqueles que são doentes. A esperança da Ciência para 

que estas doenças possam algum dia vir a serem tratadas e consequentemente curadas 

está no tratamento com células-tronco, mas este vem sendo alvo de discussões e debates 

no mundo inteiro a cerca da sua utilização. O que vem ao caso que ainda gerará muitos 

debates e discussões e muito ainda tem que ser conhecido sobre essas células, muitas 

abordagens ainda serão criada sobre essas doenças e tratamentos. 

Sobre os conhecimentos históricos, a cerca do Campo das Ciências e da Saúde, o 

qual abordamos neste trabalho fazendo referência a doença e ao doente, percebe-se que 

estes objetos agora são apreendidos pelo campo histórico. Não mais ficando restrito aos 

estudos da área da Ciência, mas o historiador agora se debruça sobre tais estudos e 

realmente demonstra preocupação com esses objetos. 

Essa inserção de objetos no campo historiográfico se deu com a revolução 

proposta pela Escola dos Annales e seus seguidores, especificamente na Terceira 

Geração. Estes historiadores criticavam a História tradicional, ora preocupada apenas a 

fatos documentados, ou oficiais, como por exemplo acontecimentos relacionados a 

grandes guerras, ou ainda ligados a elite, estes fatos por si eram considerados verdade. 

O conhecimento histórico produzido nessa ocasião era um conhecimento “fechado”, 

sem aberturas para novas pesquisas ou possibilidades de novos estudos para o 

historiador. 

Os Annales propunham uma abertura, com novas problematizações, que 

envolvessem ainda a interdisciplinaridade de outras áreas que pudessem estar ligadas as 

produções históricas dos novos objetos, onde o historiador pudesse olhar e captar mais 

atentamente as especificidades de um dado objeto e através deste fosse capaz de 

produzir o conhecimento histórico. Destaca-se e atrai para o campo histórico, objetos e 

personagens como: mulheres, crianças, loucos, festas, e ainda a doença e 

consequentemente o doente foi captado e lançado a ter olhares históricos
16

. 

A doença e os doentes passaram a ser estudados pelos historiadores, com 

diferentes perspectivas. Diversas particularidades das doenças são estudadas, não 

fazendo apenas menção a origem, mas a doença que às vezes é remetida de forma 

singular, ao corpo que sente e passa a ter no seu cotidiano diário os sintomas e 
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Nilo Odalia, São Paulo: fundação editora da Unesp,1997. 



 

  1247 

 

manifestação da doença. Enfim a doença e o doente é uma das provas contundentes de 

que o leque de observação histórica pode ser alargado e aberto para imensas e múltiplas 

leituras e indagações por parte daqueles que se propõem estuda-los
17

.  

O campo temático da Saúde e doenças realmente é pesquisado e compõe um 

campo temático que vem ganhando novos pesquisadores e adeptos que se preocupam 

em estuda-los. Inicialmente a preocupação de estudo para com este campo se deu mais 

ou menos nos anos de 1970, segundo um grande nome da área da história, trata-se do 

historiador Jacques Le Goff que também se deteve nos estudos acerca da doença e do 

doente, este historiador foi responsável por organizar o livro As doenças tem história
18

. 

Tal livro é considerado um dos expoentes historiográficos bastante utilizado para fazer 

contextualizações sobre o tratamento das doenças e doentes ao longo dos tempos 

(especificamente antiguidade e período medieval). 

As doenças genéticas também conhecidas como doenças hereditárias encontram-

se de certa forma silenciada pelos estudos historiográficos, tais estudos estão atentos a 

pesquisar as doenças epidémicas e infecciosas, a exemplo temos produções históricas 

dos seguintes pesquisadores: Muirakytan Mâcedo, Rosinéia Silva, Alcineia Santos, 

entre outros Avohanne Araújo
19

.  

Especificamente aqui no Seridó temos uma produção ampla no que se refere a 

essas doenças, em contraponto a isso apesar da região seridoense apresentar com 

particularidade a presença de patologias consanguíneas, doenças que ainda não foi 

possível encontrar possibilidades de cura, especificamente falando da Distrofia 

Muscular Progressiva. Estas por sua vez não são muito referenciadas em estudos 

                                                           
 

17
 LE GOFF, Jacques. História: novos objetos. Direção de Jacques Le Goff e Pierre Nora; tradução de 

Terezinha Marinho, rev. Técnica de Gadiel Perruci. RJ, f. Alves, 1988.  
18

 LE GOFF, Jacques. (Org.). As doenças tem história. Tradução de Laurinda Bom. 2. ed. Lisboa, Portugal: 
Terramar, 1985. 
19

 MÂCEDO, Muirakytan Kennedy de. Rústicos Cabedais: cotidiano e patrimônio familiar nos sertões do 
Seridó (Século XVIII), (tese). Natal – RN, 2007.  
SILVA, Rosinéia Ribeiro de Almeida. O Seridó em tempos de cólera: doenças e epidemias na segunda 
metade do século XIX. 2003. 64 f. Monografia (Graduação em História) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Caicó, 2003. 
SANTOS, Alcineia Rodrigues dos. O processo de dessacralização da morte e a instalação de cemitérios 
no Seridó, séculos XIX e XX. 2011. 300 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2011. 
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acadêmicos específicos na área de História não encontramos nenhuma produção 

historiográfica acerca desta temática. É possível encontrar trabalhos a nível local que 

engloba doenças consanguíneas na área da Geografia, Enfermagem e Educação Física
20

. 

A partir do nosso trabalho de cunho histórico estaremos dando visibilidade para 

o Campo temático da História das Ciências e da Saúde na singularidade da região do 

Seridó. Especificamente tratando das doenças genéticas, com ênfase para a Distrofia 

Muscular Progressiva, discutindo sua problemática com atenção voltada para o tempo 

presente, tempo este em que vivemos e onde também estão presentes os afetados pela 

referida patologia, desta forma estaremos dando a oportunidade de que os próprios 

doentes através da História Oral falem, tracem suas imagens a partir do lugar que estão 

inseridos, falem ainda das imagens que estão sendo produzidas cotidianamente por eles 

a partir do desenvolvimento e adaptação a esta doença. Dessa forma estaremos 

rompendo um pouco com o ar de silêncio que perpassa a patologia e os doentes no 

Seridó. 
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MEMÓRIA SOCIAL E AFIRMAÇÃO ÉTNICA NA TRADIÇÃO ORAL DOS 

TREMEMBÉ DE ALMOFALA (1980-2012). 
 

*Francisca Paula Machado
1
 

 

Tremembés de Almofala: memórias, narrativas e trajetórias históricas em análise. 

“A terra é nossa. Meu bisavô morava aqui. Eu nasci e fui criada aqui. 

Eu tenho neto, eu já tenho bisneto. Agora não tem onde um neto faça 

uma casa. Essa nossa terra é essa dos índio velho, dessa nossa aldeia. 

Hoje os índios não tem direito a nada, pois quem manda é o pessoal de 

fora”. 
2
 

A partir da fala da Senhora Joana Henrique, concedida ao Grupo Técnico da 

Funai em 1992, podemos pensar muitas questões relevantes para compreender a 

organização política dos Tremembé, a partir da década de 1980. Questões importantes 

como memória, oralidade, ancestralidade, território, espaço, e fronteiras étnicas, são 

possíveis de ser percebidas neste depoimento. Vale ressaltar que os pontos levantados 

neste depoimento, são bastante comum e recorrentes na fala dos outros membros da 

comunidade tanto no período em questão, como nos dias atuais.  

Para compreendermos a luta pela a firmação da identidade étnica dos Tremembé 

e as reivindicações do grupo pela posse da terra que ocupam tradicionalmente, é 

importante analisarmos os antecedentes históricos das relações dos Tremembé com a 

terra reivindicada. 

Nas últimas décadas importantes mudanças teórico-metodológicas, ligadas a 

pesquisas empíricas, proporcionaram o nascimento de novas abordagens sobre as 

populações nativas. Vale ressaltar que até muito recentemente, os índios praticamente 

não estavam presentes em nossa historiografia. Vistos como vítimas passivas dos 

processos de conquista e colonização, seu destino implacável era esvaecer à medida que 

a sociedade envolvente crescia. As relações entre índios e conquistadores, passaram a 
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ser percebidas sob novas perspectivas, os índios passaram a ser vistos como sujeitos e 

não mais somente como vítimas passivas. 

Neste sentido os Tremembé também foram (e são) sujeitos de sua história e 

como tal devem ser percebidos. De acordo com a análise das fontes até aqui estudadas, 

existem referências da presença e atuação dos Tremembé no litoral do Ceará desde o 

início da chegada dos Europeus. O espanhol Pedro Mártir d’ Anglería ([1511] 1989, p. 

76) ao apresentar os episódios ocorridos em Janeiro e Fevereiro de 1500, contou que os 

navegadores espanhóis teriam visto fogueiras nas praias do Ceará e concluiu que eram 

feitas por gente que “dormia ao relento”.
3
 Em 1614, Yves D’Evreux ([ 1615] 2002, p. 

179), capuchinho francês,  integrantes da comitiva que fundou a França Equinocial se 

referiu aos Tremembé que habitavam do Ceará ao Maranhão e que dormiam sobre as 

dunas.
 4 

De acordo com Stuart Filho (1962), várias tentativas foram feitas com o intuito 

de pacificá-los e catequizá-los no século XVII. Algumas Cartas Régias do final do 

referido Século se referem aos Tremembé do Ceará. A carta de 26 de Novembro de 

1687 fala dos dos “Índios da nação Taramanbezes que forão a Cidade de São Luiz do 

Maranhão para ajustarem convosco as pases”. A carta de 21 de Março de 1688, trata da 

redução dos “Taramanbezes” da costa do Maranhão e Ceará.
 5 

Um dos espaços principais para inserir os índios na sociedade colonial e para 

redefinição de suas identidades e culturas eram os aldeamentos. Segundo Pompeu 

Sobrinho (1951) e Studart Filho (1965), os Tremembé foram aldeados em Almofala na 

foz do rio Aracati Mirim em 1702, tendo por missionário o padre José Borges de 

Novais. 

Pela Carta Régia de 8.1.1697 ao governador do Maranhão, a coroa portuguesa 

determinou a concessão de Sesmarias aos vários grupos de índios da região costeira, do 

Ceará ao Maranhão, entre eles estavam os Tremembé de Almofala pois a área da 

Sesmaria cobria seu território, e o documento também se refere as aldeias que estão nas 
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terras próximas a barra do Aracati Mirin, apesar do grupo não está explicitamente citado 

no documento em questão. 

[...] 

E por que o Padre Ascenso Gago aviza ser conveniente situarem-se os 

Índios em aldeas pela costa que dista do Ciará ao Maranhão duzentas 

legoas se lhe dem de sesmarias as terras que ficão desde a Barra do 

Rio Aracaty Merim athe a Barra do Rio Themona cortando desde as 

Barras dos ditos Rios a rumo direto para a Serra da Ibiapaba entrando 

na sesmaria tudo que os rumos apanharem da Serra athé entestar com 

os campos geraes [...].
6
  

O documento revela a atuação homogeneizadora que procurava assegurar terras 

para os índios, afim de “pacificá- los”, e aldeá- los em espaços comuns. De acordo com 

Maria Regina Celestino Almeida (2010), as aldeias coloniais foi um dos meios da 

política de catequese indígena exercida pela Companhia de Jesus no Brasil. Os índios 

eram instituídos pelos missionários como aliados para facilitar o trabalho de conversão 

e, ao mesmo tempo, contribuir com o processo de colonização por meio do provimento 

de mão-de-obra para os colonos, e ainda compunham as tropas militares para defender 

seus territórios dos ataques estrangeiros e de índios hostis.  

A ocupação do território cearense foi impulsionada a partir do Século XVIII, 

com o estabelecimento das fazendas de criação de gado. Deste modo, as atividades dos 

missionários estavam voltados para a catequese e também para a ocupação territorial e 

econômica. Os índios através de seu trabalho, deveriam ser responsáveis pelo sustento 

das missões. O trabalho nas lavouras era um dos objetivos da distribuição de sesmarias 

as aldeias, para que os índios tivessem terras asseguradas juridicamente onde pudessem 

trabalhar. 

Ao analisar algumas datas de sesmarias, do período que vai de 1724 a 1744, 

período de grande impulso na economia pastoril, é possível encontrar cinco datas de 

sesmarias, em áreas próximas da Missão dos Tremembé, designadas para criação de 

gado. Essas sesmarias foram doadas a padres seculares e oficiais. Elas pediam 

informações para o “Provedor da Missam dos Tremembés”, e nas sesmarias de número 

172 e 132 há referências a localidades ocupadas hoje pelos Tremembé, como a 
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localidade de Panã, e a áreas próximas a Almofala como “Ilhargas de Yurihanga”, que 

se refere a localidade de Juritianha, pertencente ao município de Acaraú, a 25Km de 

Almofala
7
. 

De acordo com Cunha (1987) os Aldeamentos missionários dependiam de 

decisões reguladoras, tanto da Coroa portuguesa como do governo imperial brasileiro. 

Assim como todos os outros aldeamentos, Almofala estava subordinada às decisões 

políticas dessas duas instancias. 

Na primeira metade do Século XIX, muitas mudanças aconteceram em relação à 

terra, nas formas de adquiri-la e legitimá-la. E passou-se a discutir as questões 

referentes a doação de sesmarias. Em 1850, se concretizou legalmente uma nova forma 

de controle da terra, a Lei nº 601 de 18 de Setembro de 1850, a chamada Lei de Terras. 

O Livro de Registro de Terras da Freguesia da Barra do Acaracú, que abrange o 

período que vai de 1855 a 1857, datado de 18 de março de 1857, portanto depois da 

promulgação da Lei de Terras,  inclui 22 registros de terras para índios de Almofala, 

além do registro de “uma légoa de terra quadrada para residência e subsistência dos 

índios” da povoação(Gomes, 1992).  

De acordo com Manuela Carneiro da Cunha (1992) a Lei de Terras de 1850, 

inaugura uma política agressiva em relação às terras das aldeias: um mês após sua 

promulgação o império manda incorporar às aldeias “descendentes de índios que vivem 

dispersos e confundidos na massa da população civilizada”. E em 1863 o Presidente da 

Província do Ceará, José Bento da Cunha Figueiredo, declara não haver mais índios no 

Estado. 

[...]Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. Das antigas tribos 

de Tabajaras, Cariris e Pitaguaris, que abtavam a província, uma parte 

foi destruída, outra emigrou, e o resto constitui os aldeamentos da 

serra da Ibiapaba [...]
8
   

                                                           
 

7
Datas de sesmarias do Estado do Ceará, vols: 11(datas nº 121, e 132) e 14(datas nº 172, 219, 233). 

APEC(Arquivo Público do Estado do Ceará) 

  
8
Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial pelo Presidente da Província do Ceará José 

Bento da Cunha Figueiredo Júnior em 09/10/1863- Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, 

Setor de microfilmes. 
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Os problemas dos Tremembé referentes à posse da terra, são acentuados quando 

na última década do Século XIX uma duna soterrou o povoado de Almofala causando a 

dispersão dos índios para outras áreas do município de Itarema. O jornal A República do 

dia 09 de Novembro de 1898, publicou uma matéria sobre o soterramento da igreja: 

Parte do povoado só voltou a ficar descoberto, a partir da década de 40 do 

Século XX, depois de meio século soterrado.  Fato este que veio a contribuir para a 

invasão das “terras do Aldeamento” por posseiros e grandes empresas agroindustriais 

que há muito tempo desejavam se fixar nessas terras. Tais antecedentes históricos 

revelam aspectos importantes que possibilitarão a reflexão, além de um melhor 

entendimento da problemática indígena em Almofala. 

A organização política e afirmação da identidade étnica respaldada pela memória 

coletiva. 

A partir da década de 1980, após o longo “silêncio” que incidiu sobre os 

Tremembé, o grupo aciona a memória coletiva e passa a se organizar, a afirmar suas 

identidades étnicas, e a reivindicar o direito pela posse da terra que ocupam 

tradicionalmente. Também vale salientar que durante estes anos de “silêncio”, no seio 

da comunidade os Tremembé, mantinham suas tradições e através da memória coletiva 

e da oralidade eram repassadas para os mais novos.  

Neste sentido, uma das questões principais desta pesquisa é a problemática da 

memória.  Para Jacques Le Goff (1996) os fenômenos da memória são os resultados de 

processos dinâmicos de organização e só existem se esta organização os mantém ou os 

re-significa de acordo com a mobilidade histórica. Neste sentido, Ulpiano T. Bezerra de 

Menezes, afirma que a memória está sujeita à dinâmica social, ela se organiza, 

reorganiza, passa por processos de negociações, reapropriações,  e adaptações. Ela se 

reelabora no presente e por ser dinâmica e heterogênea, o seu resgate não é possível. 

Ela (a memória) é um processo permanente de construção e 

reconstrução, um trabalho. Esforço ingente com que costumam 

investir grupos e sociedades, para fixa-la e assegurar-lhe estabilidade, 

é por si, indício de seu caráter fluido e mutável.
 9

   

                                                           
 

9
Ulpiano Menezes - História Cativa Da Memória. Para um mapeamento da memória no campo das 

Ciências Sociais. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. SP.1992. p. 9 
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Estas reflexões de Ulpiano T. Bezerra de Menezes, me ajudaram a refletir o 

processo de reelaboração cultural dos Tremembé e como este trabalho da memória é 

exercido e negociado no momento da organização política do grupo pela afirmação da 

sua identidade étnica e na luta pela posse da terra, onde recorrem à memória coletiva e a 

ancestralidade.  

As ideias do referido autor me levaram a refletir que a memória não dá conta do 

passado em seus múltiplos aspectos. E que a elaboração da memória se dá no presente, e 

a partir das necessidades do presente.   Neste sentido vale pensar o espaço social, como 

um lugar de reelaboração da memória. E que a memória contém as marcas do passado e 

as indagações do tempo presente. Assim, os Tremembé recorrem ao passado para 

legitimar suas reivindicações do presente.  

Sobre a memória coletiva, o autor apoiado nas contribuições de Halbwachs, 

afirma que esta é um sistema organizado de lembranças cujo suporte são redes de inter-

relações estruturadas, imbricadas em circuitos de comunicação. Essa memória assegura 

a coesão grupal e ganha relevância nos momentos de tensão.  

Ao trabalhar com a memória de grupos que reivindicam identidades e a posse da 

terra, torna-se pertinente analisar as suas relações com o espaço que reivindicam. Milton 

Santos em seu trabalho intitulado “Espaço do Cidadão”, me ajudou a problematizar as 

relações dos Tremembé com o espaço onde vivem tradicionalmente e com o próprio 

tempo das experiências vividas, e de que modo essas experiências são reelaboradas a 

partir das questões e necessidades atuais. Neste texto o autor fala das relações entre os 

cidadãos e a cidade, onde se inclui os direitos aos serviços, aos bens culturais, ou seja, a 

cidadania. E mesmo os Tremembé não habitando o espaço urbano, o texto ajuda 

também a pensar o espaço de modo geral.  

Neste sentido vale pensar o espaço social, como um lugar de negociações, 

reapropriações e reelaborações da memória. E que a memória contém as marcas do 

passado e as indagações do tempo presente. Assim, os Tremembé recorrem ao passado 

para legitimar suas reivindicações do presente. E uma das formas de fazer isso é através 

da manutenção das fronteiras étnicas. 

Ainda sobre as questões referentes a espaço e território, Santos (1987) explica 

que a existência social do território, ou seja, sua existência real, somente é dada pelas 
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relações sociais. De acordo com Certeau (2008) o espaço é um lugar praticado onde são 

efetivadas as práticas culturais, sociais, políticas, dentre outras. O espaço é o resultado 

das ações que nele acontecem. Assim tanto Santos(2006) quanto Certeau (2008) 

sugerem que são as relações sociais que dão vida ao espaço. 

Pensar no espaço como o lugar das relações sociais, nos leva também a pensar 

nas fronteiras que permeiam estas relações sociais. Deste modo tiveram importância 

para esta pesquisa as contribuições de Fredrik Barth (1976), através do trabalho 

intitulado “Teorias da Etnicidade- seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik 

Barth” de Philippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart, em sua abordagem ele substitui 

uma concepção estática da identidade étnica por uma concepção dinâmica.  

A manutenção das fronteiras baseia-se no reconhecimento e na 

validação das distinções étnicas no decurso das interações sociais. 

Como acentua Barth, a pressão exercida no interior de um grupo para 

a manutenção ativa da fronteira é máxima nas situações políticas em 

que a violência e a insegurança dominam as relações interénicas.
10

 

O trabalho de Barth nos ajudou a trabalhar a hipótese defendida por nós de que 

as diferenças culturais dos Tremembé em relação à comunidade circundante são 

visíveis. No entanto vale ressaltar que segundo nosso ponto de vista estas diferenças 

vem à tona no âmbito da reelaboração cultural. 

Podemos perceber que os índios se identificam como “os filhos do lugar” e se 

referem à sociedade envolvente como o “pessoal de fora”, ou seja, o grupo aciona a 

memória coletiva e procura estabelecer uma fronteira entre o “nós” e os “outros” (Barth, 

1976). O autor afirma que as fronteiras étnicas são manipuláveis pelos atores, ou seja, 

elas se estendem ou se contraem de acordo com as necessidades do grupo, com o 

objetivo de estabelecer uma distinção entre Nós/ Eles. 

Nessa distinção entre “nós” e os “outros” pode-se pensar também sobre o realce. 

Para ou autores o realce da identidade étnica, é expressado inicialmente através de um 

rótulo étnico, e depois os comportamentos e os traços culturais são designados como 

étnicos.    

Ainda sobre as fronteiras, José de Souza Martins, afirma que fronteira é o espaço 

próprio do encontro de sociedades e culturas diferentes entre, os povos indígenas e a 
                                                           
 

10
POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-FENART,Jocelyne.Teorias da Etnicidade. São Paulo: UNESP, 1998.p.158 
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sociedade dita 'civilizada', e também as várias e diferentes facções da sociedade de 

brancos e mestiços. O lugar do genocídio dos povos indígenas, no mínimo o lugar de 

sua redução aos valores, concepções e modos de viver da sociedade que os domina. É o 

lugar da indefinição e do conflito. 

Para o autor, dizer apenas que fronteira e limite não possuem o mesmo 

significação não é o bastante, é preciso aponta- los. Afirma-se que limite é algo que foi 

determinado, uma linha divisória que conserva-se como um empecilho fixo, 

independente da existência ou não de fatores físico-geográficos ou culturais, enquanto a 

fronteira é fluida, tem vida própria e não se prende ao limite. Nesse sentido, o chamado 

“marco de fronteira” é, na verdade, um símbolo concreto do limite. 

Partindo da afirmativa de que toda identidade é cultural e que por ser cultural é 

uma “construção”, ou uma “negociação” social-histórica, refletimos que o ambiente de 

fronteira é favorável para estabelecer uma discussão acerca do assunto, pois é neste 

“entre-lugar” que o indivíduo busca se distinguir frente à alteridade. 

Assim, o ambiente fronteiriço tem reforço importante na composição de 

identidades, é nele que os diferentes se encontram, ou seja, é o lugar da alteridade. José 

de Souza Martins em sua obra “Fronteira: a degradação do outro nos confins do 

humano” investiga fronteira a partir de uma dimensão propriamente sociológica e 

antropológica, a qual acaba discutindo fronteira a partir do humano, da alteridade, do 

humano no seu limite histórico: 

[...] fronteira de modo algum se reduz e se resume à fronteira 

geográfica. Ela é fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da 

civilização (demarcada pela barbárie que nela se oculta), fronteira 

espacial, fronteira de culturas e visões de mundo, fronteira de etnias, 

fronteira da História e da historicidade do homem. E, sobretudo, 

fronteira do humano. (MARTINS, 1997, p. 13).
 11 

Martins, deixa claro seu entendimento a respeito da particularidade da fronteira, 

devido a esta ser em sua essência o lugar da alteridade, pois nela há encontro de 

temporalidades diversas. 

                                                           
 

11
MARTINS, José de Souza. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São Paulo: Hucitec, 

1997, p.13.  
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Deste modo foi possível traçar um diálogo entre o trabalho de José de Souza 

Martins e o trabalho de Philippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart. Estes últimos 

falam de uma questão importante para se compreender as delimitações das fronteiras e 

levantam questões sobre a origem comum que os grupos evocam nos momentos de 

tensão. Essas abordagens também me ajudaram a problematizar questões sobre a 

ancestralidade e também sobre as relações dos Tremembé com a igreja de Nossa 

Senhora da Conceição de Almofala, que falarei mais a frente. 

É possível perceber que os Tremembé, na tentativa de legitimar suas 

reivindicações, se utilizam das transmissões orais repassadas por seus antepassados e 

consequentemente na suposta crença em uma origem comum. 

Segundo o grupo ou as circunstâncias, a filiação pode ser mais ou 

menos adiantada para determinar a pertença, e além disso, ela nunca 

atua sozinha na identificação étnica, baseando- se esta 

simultaneamente no reconhecimento da origem e na identidade 

manifestada..
12

 

Deste modo, a consciência de uma origem comum é a base que norteia a auto-

identificação étnica, tendo por fundamento dois elementos: o parentesco e o território. É 

possível observar, através de alguns depoimentos, que uma das formas do grupo afirmar 

a identidade étnica é através da evocação da memória de uma velha índia conhecida por 

todos como “Tia Chica”. Segundo os membros da comunidade, “Tia Chica” conhecia as 

crenças, os costumes, os limites das terras do antigo aldeamento e gostava de narrar as 

histórias dos antigos. Faleceu na década de 1970 com quase cem anos. É válido ressaltar 

que a cultura e a tradição oral dos Tremembé não morre com “Tia Chica”. 

“A ‘Tia Chica’ falava que as nossas terra ia desde o Camucim até a 

banda da Lagoinha e daqui da Lagoa Seca até a serra da Ibiapaba. Era 

muita terra, muita terra mesmo. A ‘Tia Chica’ sabia do tamanho das 

nossa terra, ela contava essas história para minha mãe, para minha vó 

e elas contava para mim”.
13

 

                                                           
 

12
POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-FENART,Jocelyne.Teorias da Etnicidade. São Paulo: UNESP, 1998.p.162  

 
13

João Venâncio, Fev, 2008 (entrevista concedida a Francisca Paula Machado, Almofala). 

 



 

  1261 

 

Nas narrativas dos Tremembé, os acontecimentos passados, vividos por seus 

ancestrais se atualizam a cada repetição e é fácil perceber uma espécie de saudosismo de 

um passado que eles não viveram, mas que se mantém vivo no cotidiano da comunidade 

através da tradição oral  

Atualmente, até mesmo na fala das crianças é feito referências à “Tia Chica”, 

elas falam de um tempo que não viveram, mas que do qual elas se recordam através da 

tradição oral do grupo.  

 Sobre estas questões entre o vivido e o recordado, entre o que se viveu e o que 

se recorda, Janaína Amado(1995) nos alerta que estas questões, embora tão próximas, se 

constituem em categorias diferentes, e que devem ser pensadas, analisadas e 

problematizadas visando suas especificidades. 

Analisando Alessandro Portelli(1997), este autor não percebe a história oral 

somente como ferramenta para fornecer informações sobre o passado, o que lhe 

interessa é a subjetividade de seus narradores, e a recuperação do vivido, segundo a 

concepção de quem o viveu. Nesta valorização da subjetividade se desencadeiam outras 

problematizações, onde se priorizam e analisam as ações, o ser, as experiências e os 

discursos. As múltiplas possibilidades dos debates acerca da memória e suas relações 

com a história pode oferecer chaves para uma nova inteligibilidade do passado e para 

compreensão dos embates entre a memória oficial e a memória de grupos minoritários.  

Através da forma como a fala circula na comunidade, é possível perceber a 

presença de marcos físicos e simbólicos que permeiam a memória coletiva do grupo. E 

um destes marcos é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala. É pertinente 

esclarecer que a igreja de Almofala conhecida também como “igreja dos índios” faz 

parte do contexto da vida dos Tremembé e se constitui elemento de referência na luta 

pelas terras do antigo aldeamento missionário. 

A igreja representa para o referido grupo uma espécie de marco do local do 

antigo aldeamento indígena. A denominação “terra do Aldeamento” ou “terra da Santa”, 

utilizada pelos índios, refere-se à terra onde viveram seus antepassados e na qual foi 

construída a igreja dedicada a nossa Senhora da Conceição, cuja história simbólica 

reforça a identidade étnica do grupo, no sentido do pertencimento. 

A relação dos Tremembé com a igreja de Almofala é muito antiga e antecede a 

fundação do Aldeamento missionário. Contam os Tremembé, que seus antepassados 

acharam uma santa de ouro e no local construíram a primeira igreja, coberta de palha 

para abriga-la e festeja-la dançando o Torém. A Rainha de Portugal em troca desta santa 
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teria lhes dado uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, material para construir a 

igreja de alvenaria e um quadro de légua de terra para eles viverem. Posteriormente em 

1702 foi fundado o Aldeamento Missionário. 

“Essa minha avó contava, que a avó dela contava, que ainda não tinha 

essa igreja aí de Almofala. Parece que eles cavando uma cacimba 

descobriram enterrada uma coisa amarelinha. Foram cavando e 

descobriram que era uma pessoa, era a santa, pois é, a santa. Aí 

arrancaram, fizeram um cálculo que fosse um santo e fizeram uma 

casa de tauba e ramo pra ela. Saiu pro meio do mundo uma notícia pro 

lado onde a rainha mora, esse Portugal. Por lá noticiaram esse 

negócio. Aí chegou por aí e disse: eu vou mandar fazer uma igreja pra 

vocês, Vocês tem vontade de orar? Era uma santa de ouro, minha avó 

dizia. Mandou o material todo de lá. Parece que o material veio todo 

da Bahia. Veio sim. Aí fizeram a igreja e na hora da igreja feita, ela 

fez um jogo. Ficou com a santa lá e trouxe outra. Levaram-se embora 

a santa”.
14

 

Pode-se perceber que a igreja representa para os Tremembé, um marco externo e 

edificado do local da terra do aldeamento, mas também tem significados simbólicos 

referentes a memória e a origem da comunidade, sendo ainda uma espécie de marco do 

próprio tempo da memória dos Tremembé, que em muitos momentos se referem “ao 

tempo da construção da igreja”, “ao tempo do soterramento da igreja”, “ao tempo que 

retiraram a areia da igreja” ao “tempo que dançavam o Torém em frente à igreja”. 

O artigo Entre Memória e História: Tempo Múltiplos de um discurso a Muitas 

Vozes de Tânia Risério d’Almeida Gandon, muitos nos ajudou na busca de compreender 

a relação dos Tremembé com o tempo. A autora estuda uma comunidade de pescadores 

na Bahia e analisa a forma como o tempo da experiência vivida se reflete na maneira 

como a comunidade fala do tempo. 

Essas abordagens nos ajudam a compreender como, a partir de uma 

historiografia preocupada em articular temporalidades diversas, o historiador pode 

operar uma intervenção intelectual em seu próprio tempo, situando-se e pensando o 

presente. É inegável que o passado não chega ao presente apenas na expressão pura de 

                                                           
 

14
José Alves Ribeiro (Zé Galina) In: GOMES,Jussara V.(coord)Relatório do Grupo Técnico crido pela 

Portaria do Presidente, nº1366,de 4/9/1992.Rio de Janeiro.Museu  do índio/Funai(GT Tremembé).p.21-
22 
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uma herança herdada. Ele é igualmente constituído enquanto tal a posteriori, por opções 

voluntárias ou por escolhas traumáticas, não importa, o que aqui se leva em 

consideração é a comprovação de que há condições de possibilidade para se falar isto ou 

aquilo, deste ou daquele passado, que não obedecem senão a demandas do tempo 

presente. 
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NATALIE ZEMON DAVIS E A CONSOLIDAÇÃO DA NOVA HISTÓRIA 

CULTURAL AMERICANA 

 

Paulo Montini de Assis  Sousa Júnior
1
 

Rafael Porto Ribeiro
2
 

Resumo: Neste artigo, procuraremos apresentar como a historiadora estadunidense 

Natalie Zemon Davis, conhecida e admirada por conseguir projetar suas obras além do 

círculo acadêmico, marcou profundamente a Historiografia atual ao remodelar no 

início dos anos 1980 o que era conhecido até então como História Cultural. 

Mostraremos também como as teorias antropológicas de Clifford Geertz, com seus 

conceitos de descrição densa e antropologia interpretativa, contribuiu para este 

processo, vindo a dar início a uma promissora interdisciplinaridade entre os campos da 

História e da Antropologia, mostrando-se fundamental para os novos horizontes 

abertos neste campo historiográfico e que possibilitou aos historiadores a ampliação de 

suas temáticas, com suporte no simbolismo e nas significações da chamada 

Antropologia Cultural Simbólica. 

 

Para explorar ainda mais a influência dos estudos antropológicos de Clifford Geertz e 

seu consequente impacto na historiografia contemporânea, analisaremos também a 

obra de Stephen Greenblatt e Catherine Gallagher, A prática do novo historicismo 

(2000), onde os autores exploram a importância dos estudos de Geertz para a 

historiografia, a partir do momento em que este contribui para tornar ainda mais 

complexa definições de termos que serão utilizados pela história. 

 

Por fim, abordaremos a obra mais conhecida de Davis, O Retorno de Martin Guerre 

(1983), sempre com o intuito de expor as influências antropológicas de Geertz sob a 

autora, além de ressaltar as características que fizeram dela o maior nome atualmente 

no campo de História Cultural. De tal modo, procuraremos ressaltar também o objeto 

da História Cultural Americana que, por meio de um estudo do comportamento e da 

vida cotidiana, traduz o espírito desse ‘’romance’’ entre os campos da História e da 

Antropologia. 

 

Palavras-chaves: Virada Antropológica, Simbolismo, Significações.  

 

INTRODUÇÃO: 

O positivismo foi uma corrente historiográfica elaborada por Augusto Comte no 

século XIX, na qual era exigido que o pesquisador devesse ir em “busca da verdade”,só 
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sendo a mesma possível através dos documentos governamentais.Assim,é excluído tudo 

o que se refere a crenças, superstições ou qualquer outro assunto que não contenha nas 

fontes. 

Em 1920, Marc Bloch e Lucien Febvre sentiram a necessidade de uma nova 

forma de abordar a historia, visto a insuficiência pela qual o positivismo a tratava. Foi 

então que nasceu a Escola dos Annales, que acabaria por se caracterizar ao incorporar 

métodos das Ciências Sociais á historia. Os Annales era composto não só por 

historiadores, mas também por sociólogos, economistas e geógrafos, privilegiando, 

dessa maneira , os métodos pluridisciplinares. Assim,com a inovação promovida pela 

escoa dos Annales, vemos o início de uma abertura para temáticas relacionadas á 

cultura e a outros assuntos que os historiadores não estavam acostumados a lidar, sendo 

esse ramo considerado legitimo dos antropólogos. 

Atualmente, o debate entre Historia e Antropologia se configura na mais 

promíscua das experiências interdisciplinares. Hoje analisaremos o saber/fazer 

historiográfico entre Antropologia e História, onde vemos destacada a figura de Carlo 

Ginzburg com uma antropologia estrutural desenvolvida por Claude Levi Strauss e 

Zemon Davis se apropriando da antropologia simbólica formulada por Clifford Geertz, 

sendo esta ultima nosso enfoque. 

Geertz (1926-2006) foi um antropólogo estadunidense, professor emérito da 

Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Seu trabalho no 

"Institute for Advanced Study" de Princeton se destacou pela análise da prática 

simbólica no fato antropológico. Foi considerado, por três décadas, o antropólogo mais 

influente do país norte-americano por sua obra, “Interpretação das culturas”,  publicada 

em 1989. 

O que define a análise antropológica como forma de conhecimento não é uma 

questão de selecionar métodos, como estabelecer relações, selecionar informantes, 

transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos ou manter um diário, mas sim 

o tipo de força intelectual que ele apresenta: Um risco elaborado para “descrição densa”. 

Consiste na capacidade de diferenciar um reflexo insignificante, uma leve contração 

muscular ou um relance muscular de um recurso comunicativo empregado 
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conscientemente, a piscadela
3.Ele afirma que por definição apenas o nativo se faz de 

primeira ordem, pois é a cultura dele presente no inconsciente. 

 ‘’Os textos antropológicos são,eles próprios,interpretações e,ainda 

por cima,de segunda ou terceira ordens’’(GEERTZ,The interpretetion 

of Cultures, pp. 15-16) 

Nesse sentido, Davis tem esse caráter especial como experiência de interpretação 

na produção do roteiro do filme “O Retorno de Martin Guerre”, para logo depois partir 

rumo ao livro homônimo. É importante relatarmos o fato de que, na tentativa de recrirar 

todo o ‘’contexto’’ da época do caso relatado no filme/livro, Davis recebeu diversas 

críticas pelo fato de ter ‘’usado imaginação para construir as imagens dos sujeitos 

históricos’’ e as coisas que  estes imaginam nesse sentido “fictício”. 

“Através de outras fontes do período e do local, fiz o melhor que pude 

para descobrir o mundo que teriam visto e as relações que podiam ter 

tido. O que aqui lhes ofereço, é em parte, ainda que em rigorosa 

harmonia com as vozes do passado.” 

(DAVIS, Natalie, The Return of Martin Guerre, Cambridge, Mass., 

1983, PP. Vii, 5) 

Em seu livro, Geertz desenvolveu o capítulo “Um jogo absorvente: Notas sobre 

a briga de galos Balinesa”, onde utiliza seu método do uso do simbólico numa aldeia em 

1958 onde, ao estudar uma aldeia balinesa através dos jogos simbólicos que rodeiam em 

torno da briga de galos, compreende o significado simbólico dessa ‘’briga’’.  

“É apenas na aparência que os galos brigam ali- na verdade são os 

homens que se defrontam” (Geertz-  The interpretation of cultures PP. 

283). 

Assim, a briga de galos, mesmo proibidas pela elite, ainda era constantemente 

praticada pelos indivíduos, sendo estes, segundo Geertz, representados em tais brigas. 

Nesse sentido Geertz se distancia um pouco de Natalie Zemon pois ele rejeita a idéia de 

uma descrição superficial.Para ele,a etnografia consiste num aspecto importante,não 

                                                           
 

3’’Descrição Densa’’ :conceito formulado por Gilbert Ryle do qual Geertz se apropria. 
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sendo apenas ela mas sim a descrição densa o tipo de força intelectual que como já 

vimos anteriormente, sem a mesma a análise cultural fica vulnerável e inexata. 

“Em etnografia o dever da teoria é fornecer um vocabulário no qual 

possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo 

– isto é sobre o papel da cultura na vida humana.”  

(Geertz-  The interpretation of cultures PP. 38). 

Outro exemplo do impacto produzido por Geertz em Davis encontra-se no “The 

Return of Martin Guerre”, onde nota-se a influência do antropólogo na metodologia 

empregada pela autora, com uma série de incidentes da vida dos camponeses da França 

do século XVI sendo investigada, tais quais sentimentos, valores e concepções locais.³ 

Dessa maneira, nosso trabalho consiste em ver como houve a ‘’recepção’’ das 

teorias de Geertz na obra de Natalie Zemon Davis e, consequentemente, como esse até 

então início de relacionamento entre História e Antropologia contribuiu para a 

consolidação de um ‘’campo’’ historiográfico que vivia até então as margens: a História 

Cultural Americana. 

DESENVOLVIMENTO 

Natalie Zemon Davis é  atualmente, sem dúvidas, um dos maiores nomes da 

historiografia atual. Nas últimas décadas Davis tem adquirido grande atenção por sua 

facilidade de projetar-se para além do círculo acadêmico, tornando-se bastante 

‘’comercial’’ por meio de suas obras, muito em parte devido a todo o grande interesse 

midiático e historiográfico pela curiosa história do francês Martin Guerre. A história, 

contada inicialmente no filme O Retorno de Martin Guerre, produzido pelo diretor 

Daniel Vigne em 1982, atraiu bastante interesse do público e Davis, que havia atuado 

como roteirista na película, dedicou-se a produzir e lançar mais tarde a obra homônima 

que faria dela uma referência no campo da História Cultural. 

Uma característica marcante do perfil de tal historiadora é tomar uma história 

local como uma ocasião para levantar questões mais gerais. Em “O Retorno de Martin 

Guerre”, publicado em 1983, ela toma por base a fuga de um camponês de uma 

pequena aldeia, Artigar, para nos apresentar diversas características da época, e trazer a 

tona temas bastante importantes e recorrentes para a História, como a Reforma 

Protestante. 
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Poderíamos dizer que a escrita de Davis é, sobretudo, um dom, ter tal capacidade 

literária de aproximar o leitor do tempo estudado de maneira instigante e prazerosa é 

mais do que simplesmente um método de escrita. Podemos encontrar a partir de nossa 

leitura muitas aproximações entre o historicista alemão Dilthey e Natalie Zemon Davis, 

uma vez que ao defender que a reconstrução do vivido consiste em descobrir 

significações ele coloca que este é um método que depende do talento de quem o realiza 

(REIS, José Carlos, p.37). 

Para Davis, seu objetivo enquanto historiadora é atingir uma profunda 

compreensão do individuo que está por trás do grupo estudado, seu interesse é entendê-

lo, chegar até ele, tal qual fez com Martin Guerre e com as três protagonistas de seu 

livro “Nas Margens”, Glikl das Judah Leib, Marie de l’Incarnation e Maria Sybilla 

Merian, três mulheres diferentes, que não se “encontram” na obra, mas que são tomadas 

como objeto para tratar questões gerais, onde cada uma é vista a partir de suas visões de 

mundo e de seus lugares. Assim, uma judia, uma mística e a outra protestante, 

respectivamente, por meio de maneiras diferentes e possíveis buscam se mover em um 

universo que não lhes permite ação, colocando-as às margens. Dessa forma, Davis 

migra constantemente do mundo pessoal de cada uma deles para o mundo global, onde 

podemos perceber características de todo um quadro social e cultural. 

Davis concorda que, de fato, os historiadores não devem propor discussões 

apenas dentro do campo acadêmico, sem que haja uma interação com o sujeito. Dessa 

maneira, para ela, o trabalho do historiador deve extrapolar as barreiras institucionais: 

‘’Meu objetivo tem sido sempre atingir uma profunda compreensão 

das pessoas, dos indivíduos que estudo, mesmo quando me interesso 

pelo comportamento de grupos, como no caso dos ritos de violência e 

dos ritos carnavalescos. Por trás do grupo, meu principal foco é 

sempre o entendimento dos verdadeiros indivíduos. (As Muitas faces 

da História, p.96)’’ 

A aproximação entre Davis e Dilthey, anteriormente citada, pode ser claramente 

constatada a partir das seguintes citações, onde José Carlos Reis na terceira edição de 

“A História, entre a Filosofia e a Ciência” nos apresenta algumas informações da 

escrita e do método diltheyano: 

‘’Pondo-se no lugar do outro, o historiador o “compreende”: recria, 

reatualiza, revive a experiência vivida pelo outro – conhece-o por 

“dentro.Para Dilthey o indivíduo é a unidade concreta, real, é uma 
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“duração psicológica”. A consciência individual é devir, não se repete, 

é incessante novidade. O presente vivido constitui-se em um 

complexo de emoções, sentimentos e vontades: uma unidade na 

diversidade. A individualidade, que é o objeto do historiador, é uma 

“totalidade singular”, dotada de uma finalidade imanente que 

centraliza a pluralidade das partes que a constituem. (p. 36-37)’’ 

Sem dúvida o estudo da Antropologia, sobretudo a Antropologia Cultural 

Simbólica, ampliou de forma considerável seus quadros das referências, bem como suas 

preocupações com a dimensão simbólica. Seu ensaio “Ritos de Violência”, onde ela 

trata as práticas de violências religiosas na França do século XVI, deixa tal questão 

simbólica em evidência, onde vemos que para os envolvidos em tais práticas as mesmas 

tinham a simbologia de afirmação de suas crenças religiosas. Vemos então católicos e 

protestantes se afrontando violentamente, onde os primeiros matavam e jogavam os 

cadáveres de protestantes hereges em rios, a fim de purificar sua água, e estes, em 

contrapartida, destruíam símbolos de inestimável representação para os católicos, tais 

qual a hóstia sagrada (que era jogada aos cães), assavam-se os crucifixos, engraxavam-

se botas com o óleo santo, ou seja, tais atitudes estavam para além de questões 

puramente violentas. Dessa maneira, para ambos os lados elas representavam uma 

maneira de ridicularizar a fé do outro e, em contrapartida,  afirmar a sua. 

Ou seja, se analisarmos os trabalhos de Davis podemos observar que a História 

Cultural Americana tem por objeto justamente aquilo que podemos tratar como uma 

explicação do comportamento e da vida cotidiana. Analisar, entender e explicar os 

comportamentos cotidianos é o que traduz o espírito desse romance entre História e 

Antropologia, essa busca e apropriação por novas temáticas por parte dos historiadores 

e a apropriação de métodos antropológicos para tratá-las de maneiras diversas das que 

vinham sendo realizadas em momentos anteriores. Vale salientar que não devemos 

pensar tal relação interdisciplinar como algo que nos oferece uma completude 

definitiva, ou seja, não devemos ver uma História completamente antropológica ou 

vice-versa, uma vez que isto seria inviável pelo próprio trato que cada pesquisador dá ao 

seu objeto. Vejamos o antropólogo como aquele que vai a campo, que conversa com seu 

informante, já o historiador nem sempre, excetuando-se a História Oral, terá a 

oportunidade de contato com seu informante/objeto vivo, tendo assim que recorrer a 

fontes diversas, assim como fez Davis em seu livro “O Retorno de Martin Guerre”, por 

exemplo. 
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Ao escrever tal obra a historiadora foi alvo de muitas críticas. A mesma é 

considerada uma das mais importantes contribuições à Microhistória, embora Davis 

afirme não ter, ao escrevê-la, a noção de Micro-História em mente (As Muitas Faces da 

História, p.104). Não podemos omitir o aspecto ficcional e o grande apego á narrativa 

que as obras de Microhistória nos apresentam, e essas são, sem dúvida, as grandes 

vítimas de críticas direcionadas à mesma. No entanto, não devemos afirmar que exista 

entre àqueles que dedicam-se a escrever a Microhistória uma renúncia à busca de fontes 

que comprovem ou pelos nos aproxime de maneira verossimilhante à veracidade dos 

fatos. Davis, de fato, foi entre todos a mais criticada ao afirmar que por não encontrar a 

documentação primária do caso movido por Pierre Guerre contra Arnauld de Till e em 

alguns momentos não encontrar fontes diretas para preencher as “brechas da história” . 

Assim, ela teria “inventado” a partir de uma observação da personalidade das 

personagens o que elas teriam feito ou como teriam agido. Claro, o termo “invenção” 

soa de forma extremamente forte principalmente no campo da História, mesmo que 

“ancorado às vozes do passado”. Davis é considerada por alguns críticos o exemplo 

máximo de texto historiográfico ficcional, o que sem dúvida, não passa de um grande 

equívoco. 

Não podemos negar que a obra de Davis não é dotada de estratégias que 

consagram os grandes eruditos da História. É uma obra que está também para o povo, 

talvez devido seu caráter de falar pelos silenciados, que muito se aproxima do 

historiador francês Jules Michelet, já que para este  não foram as grandes 

personalidades, mas sim as massas populares os principais agentes das mudanças 

sociais (BOURDÉ, Guy e MARTIN, Hervé,). Não devemos, claro, associar entre eles a 

paixão que Michelet traz pelo povo, mas para Davis falar por aqueles que têm suas 

vozes caladas funciona como uma “missão de salvamento”. A escrita de Davis, não 

deixa de certa forma de ser sobre o outro, sua busca em falar das mulheres, negros, 

judeus, ameríndios, por exemplo, da “gente modesta” para utilizar os termos da própria, 

causa nela uma “excitação da descoberta”, acentuando seu olhar antropológico. 

Assim, Natalie Zemon Davis é uma historiadora que busca perceber a 

importância da Cultura nas mudanças e relações sociais cotidianas, trazendo consigo 

grande densidade etnográfica e aguda percepção sociológica, que a possibilita grande 

articulação de questões sem que sejam excluídas ou marginalizadas informações que 

são importantes para que nós leitores possamos nos aproximar do tempo, das 

personagens e da própria história narrada. A forma como ela faz história, apresentando-
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nos várias versões para um único fato na intenção não de encontrar a suposta verdadeira 

versão, mas de analisar diversos pontos de vistas e visões de mundo dentro de um 

mesmo lugar social, nos dá a liberdade de criar nossas próprias suposições e 

interpretações, o que sem dúvida, deixa a história mais instigante e prazerosa, e 

principalmente, longe do caráter positivista, que certamente “cansa” qualquer leitor. 

GEERTZ E A HISTORIOGRAFIA 

Em seu livro: “A prática do Novo Historicismo” (2000) GREENBLATT e 

GALLAGHER fazem um ensaio sobre o método historiográfico que passa a aderir à 

história cultural a crítica literária. Para endorsar a importância dessa prática, e ao 

mesmo tempo exemplificar a atuação do novo historicismo, os autores usam dos ensaios 

já famosos de Clifford Geertz, focando na revolução que estes ensaios trouxeram para 

todas as ciências sociais, bem como as anedotas trazidas pelo antropólogo para ilustrar 

sua própria teoria. 

Usando das “anedotas” passadas a Geertz, os autores argumentam a importância 

para a história cultural, logo no início de seu ensaio: 

“A anedota, no dizer de Geertz, ‘é citada de forma tosca, um bilhete 

numa garrafa’. Como tal, terá não apenas de veicular a idéia do 

‘empírico’ (em contraposição às histórias ‘artificiais’ dos filósofos), 

como também suscitar pasmo, curiosidade intensa e interesse, que são 

elementos necessários à interpretação das culturas.” 
4
 

Percebe-se também uma crítica à história “dos filósofos”,  quando os autores 

defendem a narrativa de tradição oral, transmitida entre gerações, chamadas de anedotas 

no ensaio. 

As críticas seguem no decorrer do texto, mas agora mais como um exercício 

autoavaliativo: Apontam os autores como Geertz via as falhas na então atual prática 

antropológica: Há muito mais explicação que observação, e esse “drama”, apontado 

pelo próprio Geertz, é o que faz causar a estranheza às anedotas contadas, como o caso 

do roubo das ovelhas, no Marrocos do começo do século XX. 

A partir de então, os autores do livro partem para a própria teoria: O uso da 

crítica literária como análise historiográfica, baseados na premissa de que as anedotas 
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GALLAGHER, Catherine e GREENBLATT, Stephen. A prática do novo historicismo. Tradução Gilson César 

Cardoso de Souza – Bauru, SP: Edusc, 2005. P. 33 
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não são mais do que literaturas – ficções produzidas conscientemente, como qualquer 

romance, e que a crítica literária também adiciona na escrita da história. 

De que modo, porém, seria útil a crítica literária (normalmente voltada para um 

público específico de intelectuais da literatura) à historiografia? Ainda que em um 

momento de relativização e abrangência de conceitos graças à popularização da escola 

cultural, originada no movimento dos Analles, a crítica literária ainda parecia distante 

da história. Tal distanciamento, porém, é de curta duração, e logo a prática da crítica 

literária atrelada à teoria da história se torna comum. A justificativa para a crítica 

literária entrar na teoria da história está logo nas primeiras páginas do livro de Gallagher 

e Greenblatt: 

“Nosso objetivo, respondendo a Geertz, não foi 

exatamente reverter a apropriação disciplinar, isto é, 

aplicar à análise literária termos e conceitos 

desenvolvidos por antropólogos. (...) O que 

queríamos não era ciência social mas sim realismo 

etnográfico, e isso principalmente por razões 

literárias.
5
 

Para Gallagher e Greenblatt, então, a crítica literária serve mais que o seu 

propósito (já novo) de descrição cultural, fazendo também o papel de descrever com 

verossimilhança a cultura que originou a obra a fim do que eles chamam de “razões 

literárias”. 

Por fim, os autores reforçam a tentativa de distanciamento do convencional tanto 

no campo do estudo literário quanto da teoria da história, e como Geertz, além de 

Auebarch e Ryle, contribuem para esse distanciamento. Geertz, como já vimos, 

contribui no fator de propiciar o “pontapé inicial” para uma proposta de análise de obras 

ficcionais, nesse caso, as anedotas como representantes da cultura de uma determinada 

população. Auebarch, por sua vez, contribui ao analisar em seu livro datado de 1946, as 

produções tradicionalmente consideradas mais históricas que fictícias: A ilíada e a 

bíblia, traçando inclusive um paralelo entre  as obras, comparando as duas narrativas e 

mostrando os pontos em comum: as duas obras aparentam uma narrativa linear, 

superficial e nivelada, mas ao passo em que começa a analisá-las mais cuidadosamente, 
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encontra-se motivos psicológicos profundos e obscuros, bem como parábolas e 

narrativas paralelas à história principal contada.
6
 

Em seguida, Auebarch discute os detalhes literários das duas obras, mostrando 

como se pode permutar entre a análise historiográfica e literária dentro de um mesmo 

ensaio. 

Ryle, por sua vez, é “fascinado pelas regressões”
7
, e tal fascínio o permite 

analisar os detalhes de uma anedota (ou prática cultural, no geral), com uma 

profundidade inesperada. Entra-se então na ideia do “jogo mental”, onde não se precisa 

necessariamente “querer” praticar a ação, basta fingir que quer. Apesar da 

complexidade, a teoria de Ryle se desenrola facilmente, e sua contribuição se resume 

em uma frase: “A descrição compacta é manifestamente uma característica da 

explicação e não da ação ou do texto explicado: o objeto não é compacto ou rarefeito, a 

descrição é que o é”
8
.  

CONCLUSÃO: 

Este artigo procurou dar a Natalie Zemon Davis (e, porque não, a História 

Cultural Americana) um trato que possibilitasse a qualquer leitor uma compreensão 

geral acerca da mesma. Percebemos uma aproximação entre os campos da Antropologia 

e da História em trabalhos pioneiros como “ Os Reis Taumarturgos” de Marc Bloch, 

que se efetivou decididamente com a Escola dos Annales, sobretudo a partir do final da 

década de 1970. Influenciados pela Antropologia Simbólica,os historiadores passaram a 

dar mais atenção a temáticas como os gestos, os mitos, as crenças mágicas e elementos 

do cotidiano, percebemos então, uma nova forma de conviver e escrever a História. 

Assim, nomes como o de Natalie Zemon Davis são indispensáveis para pensarmos esse 

“namoro” entre a História e Antropologia, onde juntamente com Darnton representam a 

História Cultural Americana (no entanto não podemos negligenciar a influência dos 

trabalhos de Ginzburg, na Itália e Peter Burke na Inglaterra). Percebe-se também que o 

grande sucesso editorial das obras dessa área (tais quais como O Grande Massacre dos 

Gatos, de Darnton, e principalmente de O Retorno de Martin Guerre de Davis) 

                                                           
 

6
Ibidem. p. 43  

7
Ibidem. p. 35 

8
Ver nota 4. 



 

  1275 

 

possibilitou a popularização das metodologias deste campo historiográfico pelas 

academias ao redor do mundo. 
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RESUMO: A partir do projeto de pesquisa “Labirintos da memória: os intelectuais e a 

construção da memória sobre o cangaço em Mossoró” este trabalho tem como 

principal objetivo compreender como o intelectual Raimundo Nonato da Silva em sua 

obra “Jesuíno Brilhante: O cangaceiro romântico (1844-1879)” construiu sobre um 

individuo a figura de um mito, de um herói, alguém que deve ser lembrado e jamais 

esquecido. Para isso, buscaremos analisar como se deu o dialogo entre o autor da obra 

(SILVA) e as obras de autores como Câmara Cascudo e Gustavo Barroso, que serviram 

de fonte e de inspiração para a construção da narrativa do livro que será analisado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Mito, Narrativa, Memória. 

 

O trabalho a seguir tem como objetivo compreender como o intelectual 

Raimundo Nonato da Silva (Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte 

(IHGRN) e o Instituto Cultural do Oeste Potiguar (ICOP)) em sua obra “Jesuíno 

Brilhante: O cangaceiro romântico (1844-1879)” construiu sobre um individuo a figura 

de um mito, de um herói, alguém que deve ser lembrado e jamais esquecido. Para isso, 

buscaremos analisar como se deu o dialogo entre o autor da obra (SILVA) e as obras de 

mailto:pglefou@gmail.com
mailto:lemuelrsilva@hotmail.com
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autores como Câmara Cascudo
1
 e Gustavo Barroso

2
, que serviram de fonte e de 

inspiração para a construção da narrativa do livro que será analisado. 

Quando se pensa em cangaço, imediatamente os nomes mais conhecidos e 

famosos nos vêm à cabeça: Lampião, Corisco, Antônio Silvino, Jararaca, não nos 

esquecendo das mulheres Maria Bonita e Dada. Com isso, muitas vezes acabamos 

deixando alguns indivíduos de lado, que em seu tempo fizeram algum sucesso e que, 

pelas mãos de intelectuais se tornaram objetos de estudo e ganharam visibilidade. É o 

caso de Jesuíno Brilhante, cangaceiro que no século XIX era considerado pela 

população, segundo Camara Cascudo, um justiceiro, um romântico. 

Jesuíno Brilhante nasceu em 1844, no sítio Tuiuíu, a sete quilômetros de Patu-

RN. Ele traçará sua jornada entre o Alto Oeste Potiguar e o sertão da Paraíba. Filho do 

fazendeiro José Alves de Melo Calado, Jesuíno possuía terras e gado. Seu tio materno 

José Brilhante, casado com dona Gertrudes Franklina de Azevedo, membro da poderosa 

família Feitosa do sertão de Inhamuns no Ceará.   

Fica evidente na obra de Nonato, que ele utiliza uma quantidade de fontes 

bastante relevantes em sua obra. Aparentemente, ele não utiliza nenhuma bibliografia (a 

não ser as de Barroso e de Cascudo). Ele irá se basear totalmente nos documentos e nas 

obras dos dois escritores. A partir de agora, buscaremos mostrar, como através da 

narrativa, Nonato constrói um herói, um mito, um cangaceiro romântico. 

O CANGAÇO PARA OS ESCRITORES 

Para compreendermos o processo de representações, usaremos os escritos de 

Roger Chartier
3
 em que, analisando as intencionalidades do conceito de representação, e 

consequentemente, sua importância, o autor nos mostra: 

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 

                                                           
 

1
CASCUDO, Luís da Câmara. Flor de Romances Trágicos. Livraria Editora Catedra – Rio de Janeiro em 

convênio com a Fundação José Augusto. Natal, 1982. 
2
BARROSO, Gustavo. Heróis e Bandidos: Os Cangaceiros do Nordeste. Rio – São Paulo – Fortaleza: ABC 

Editora, 2012. 
3
CHARTIER, Roger. A História Cultural – Entre Práticas e Representações. 2ª ed. DIFEL, 1988.  
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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 de denominação. As lutas 

de representações têm tanta importância como as lutas econômicas 

para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou 

tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os 

seus, e o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de 

delimitações não é, portanto, afastar-se do social – como julgou 

durante muito tempo uma história de vistas demasiado curtas -, muito 

pelo contrário, consiste em localizar os pontos de afrontamento tanto 

mais decisivos quanto menos imediatamente materiais. (CHARTIER, 

1988, p.17). 

Ou seja, apesar de autores defenderem que buscam escrever guiados pela 

neutralidade, na percepção de Chartier, é algo totalmente equivocado. Isso ocorre, pois 

somos guiados por emoções, por intencionalidades, pelo lugar social
4
, pelos teóricos 

que utilizamos. E as representações são onde acontecem as disputas dos discursos do 

poder e de denominação. A representação é um relacionamento “de uma imagem 

presente e de um objeto ausente, valendo aquela por este, por lhe estar conforme”. 

(Idem, p.21).  Desta forma, ainda para Chartier: 

[...] a distinção fundamental entre representação e representado, entre 

signo e significado, é pervertido pelas formas de teatralização da vida 

social de Antigo Regime. Todas elas têm em vista fazer com que a 

identidade do ser não seja outra coisa senão a aparência da 

representação, isto é, que a coisa não exista a não ser no signo que a 

exibe. (Idem, p.21). 

Desta forma, a identidade do objeto ausente, que tem a sua imagem presente, 

tem sua identidade na aparência que a representação lhe fornece. Essa imagem vai 

depender das intencionalidades daquele que está construindo a representatividade do 

objeto analisado/desejado. 

Ao falarmos do papel do intelectual na sociedade, imediatamente dois autores 

são basilares para a compreensão desta relação: Edward Said
5
 e Antonio Gramsci

6
. 

                                                           
 

4
O lugar social será o vínculo que liga o intelectual a determinada instituição. Para saber mais ler: 

CERTEAU, Michel de. A Escrita de História. 2ª edição, Rio de Janeiro. Forense Universitária, 2008.  
5
SAID, Edward W. Representações do Intelectual: As Conferências Reith de 1993. São Paulo, Companhia 

das Letras, 2005. 
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Usaremos o conceito de intelectual orgânico trabalhado por Gramsci. Segundo o autor, 

estes intelectuais “estavam diretamente ligados a classes ou empresas, que os usavam 

para organizar interesses, conquistas mais poder, obter mais controle” (2005, p. 146). 

Estes intelectuais estão ativamente envolvidos na sociedade, eles lutam constantemente 

para mudar mentalidades e expandir mercados. 

Segundo Said o intelectual, é um individuo que tem a vocação para representar, 

dar corpo e articular uma mensagem, um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou 

opinião para (e também por) um público (2005, p.25). 

No Dicionário do Folclore Brasileiro escrito por Câmara Cascudo, o autor da o 

seguinte conceito para o cangaceiro:  

Diz-se, no nordeste do Brasil, do criminoso errante, isolado ou em 

grupo, vivendo de assaltos e saques, perseguindo, até a prisão ou 

morte numa luta com tropa de Polícia ou com outro bando de 

cangaceiros. Os tipos de cangaceiros são os mais variados, e múltiplas 

as razões que os levaram ao crime. Há, desde uma tendência 

criminosa, a sugestão irradiante dos grandes cangaceiros, 

determinando a fugida de rapazes para juntar-se ao grupo, até o 

primeiro homicídio por motivo de honra privada, sempre julgado 

como punição justa. O outlaw passa a viver debaixo do cangaço, 

oculto pelos protetores políticos ou pessoas a quem paga para que o 

informem dos movimentos da Polícia, - os coiteiros – e chefiando a 

malta que lhe obedece especialmente nos momentos de luta. Há 

figuras de relativa nobreza, corajosos, incapazes de uma violência 

contra moças e crianças ou velhos, como Jesuíno Brilhante, e há os 

repugnantes, brutos, como Lampião, trucidado em Sergipe. 

(CASCUDO, 1972, p. 234).  

Essa explicação que Câmara Cascudo nos oferece em relação ao cangaceiro é 

muito interessante. As razões para ele (Cascudo) que levam o individuo para o cangaço, 

são os mais variados possíveis, que vão desde uma tendência criminosa inata no sujeito 

sertanejo, na admiração que os jovens sentem por figuras icônicas do cangaço, e até 

mesmo o primeiro homicídio, por motivo de honra, que leva o determinado sujeito a 

fugir para o cangaço, já que se ficasse no mesmo local, provavelmente seria morto – em 

                                                                                                                                                                          
 

6
GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. 3ª Edição, Civilização Brasileira, 1979.  

 



 

  1280 

 

um ciclo de vingança. Apesar disso tudo, para Cascudo, o cangaço ainda possuirá 

homens justos, honrados e de bom coração, os dois principais exemplos que ele utiliza 

são: Antônio Silvino e Jesuíno Brilhante. 

Cascudo desenvolverá principalmente em seu livro Flor de Romances Trágicos
7
 

o trajeto de homens que viveram determinados período de suas vidas como outlaws – 

foras da lei – se focando principalmente em Silvino e no Brilhante. Para Cascudo e para 

Gustavo Barroso, estes dois cangaceiros foram os principais expoentes do cangaço 

romântico, do honrado, onde os bandos de cangaceiros lutavam pelos oprimidos e 

contra a opressão do meio em que viviam. Para Cascudo, “Jesuíno Alves de Melo 

Calado foi cangaceiro gentilhomem, o bandoleiro romântico, espécie matuta de Robin 

Hood, adorado pela população pobre, defensor dos fracos, dos velhos oprimidos, das 

moças ultrajadas, das crianças agredidas” 
8
 (1982, p.113).  

Sua história, a entrada para o cangaço é relatada por Cascudo
9
, em que: 

A 25 de dezembro de 1871, Jesuíno fez sua primeira morte. Matou a 

punhal o negro Honorato Limão na Rua do Patu. A história era 

simples. Desaparecera uma cabra amarrada no pátio de Tuiuiú e 

Jesuíno rastejando descobrira o animal morto dentro de uma panela na 

casa dos Limões, família temida pelo número e agressividade dos seus 

membros. Os Limões juraram vingar-se e agrediram Lucas, irmão de 

Jesuíno que fora visitar a namorada no Patu. Jesuíno galopou até à rua, 

ouviu Honorato deblaterar, gabando-se da surra que dera no “amarelo 

do Tuiuiú”, convidando o povo para “beber à saúde do defunto”. 

Jesuíno apunhalou-o, ajudado pelo primo Manuel Monteiro”. (Idem, 

p. 115). 

A família dos Limões possuía proteção dos Lobatos do Brejo do Cruz e dos 

Lobos do Catolé do Rocha. Os Limões e os Calados de Tuiuiú entraram em conflito 

(esse conflito já existia, mas de forma silenciosa). Ambas as famílias se armam com os 

capangas que conseguem juntar. De toda forma, os Brilhantes passam a ser perseguidos 

                                                           
 

7
CASCUDO, Luís da Câmara. Flor de Romances Trágicos. Rio de Janeiro em convênio com a Fundação 

José Augusto. Natal, 1982. 
8
Frederico Pernambucano de Mello em seu livro “Guerreiros do Sol: Violência e Banditismo no Nordeste 

do Brasil” retrata muito bem como se da às relações (a questão da honra, por exemplo) dos indivíduos 
nos sertões do Nordeste. MELLO, Frederico Pernambucano de. Guerreiros do Sol: Violência e Banditismo 
no Nordeste do Brasil. 5ª ed. São Paulo: A Girafa, 2011. 
9
É posteriormente relatada (a entrada no cangaço) por Raimundo Nonato, que usa como principal fonte 

para narrar à vida do cangaceiro o livro de Cascudo.  
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pela Polícia a mando de membros da família Lobato. Sem alternativa, Jesuíno Brilhante 

se vê sem saída, sendo a única forma de se manter vivo e conseguir proteger sua 

família, era adentrar no cangaço. Segundo Cascudo, incontáveis foram as batalhas, 

sejam reais ou inventadas pela imaginação popular em que “Jesuíno se viu envolvido e 

escapou, matando e não sendo ferido. [...] A fama multiplicava seus recursos e era tido 

como figura de lenda, com poderes sobrenaturais” (Idem, p. 121). 

Para explicar essas relações que existem nos sertões, tanto Câmara Cascudo, 

quanto Raimundo Nonato, buscarão na obra de Gustavo Barroso, que tem grande 

influência de Sarmiento sobre a sociedade civilizada e rural na America Latina, para 

analisar do porque o Nordeste é um território – na concepção de Barroso -  com tanta 

violência, desordem, bandidos, atraso, e tanta miséria.  

Gustavo Barroso buscará vários argumentos para explicar o porquê o Nordeste é 

um espaço onde o banditismo é tão forte. O primeiro argumento será o da mistura das 

raças, defendido por Charteaubriend. Segundo ele, a ruína do sertão se deu pela mistura 

das três raças, com expansões, cultura e manifestações diferentes. A mistura do sangue 

trouxe, nas palavras de Charteaubriend, a ruína do sertão. 

Barroso aponta o clima como sendo uma das causas que mais influência o 

desenvolvimento do banditismo. O clima do sertão, marcado pelas secas, trás como 

consequência, para grande parte da população a fome e a miséria. 

MITOS 

Falar de uma construção de um mito se torna bastante complicado, pois não 

existem muitos trabalhos específicos da história em relação à temática. Para falar de 

mito, usaremos como base os trabalhos de dois autores: Durval Muniz com seu livro A 

Feira dos Mitos: A Fabricação do Folclore e da Cultura Popular (Nordeste 1920-1950) 

10
, e de duas obras do autor Joseph Campbell: O Herói de Mil Faces

11
 e O Poder do 

Mito
12

. 

Para Albuquerque Junior, em um sentido mais geral, o mito é uma fala, é um 

sistema de comunicação, é uma mensagem (2013, p. 25). Ou seja, não é algo concreto, 

                                                           
 

10
Albuquerque Júnior, Durval Muniz de. A Feira dos Mitos: A fabricação do Folclore e da Cultura Popular 

(Nordeste 1920-1950) – São Paulo: Intermeios, 2013. 
11

Campbell, Joseph. O Herói de Mil Faces – São Paulo, Cultrix/Pensamento. 
12

Campbell, Joseph. O Poder do Mito. Com Bill Moyers. (org) Betty Sue Flowers. São Paulo: Palas Athena. 
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materializado, não é conceito ou ideia, ele (o mito) será uma significação, uma forma. 

Desta forma, “o mito independe do conteúdo que veicula, não é a mensagem que 

transmite que o torna mítico, mas a maneira como é proferido, é a forma de seu 

discurso” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2013, p. 25). Ainda segundo Durval Muniz: 

O mito será uma significação que, da a partir de uma forma já 

conceituada, já significada, ele é um discurso que desloca o sentido 

das primeiras significações. A atividade fundamental do discurso 

mítico é a deformação, o deslocamento de lugar do sentido primeiro 

atribuído a uma dada forma. (Idem, p.28). 

A Construção do Herói 

No livro “O Poder do Mito” de Joseph Campbell, o autor nos apresenta uma 

série de sequências de ações que podem ser detectadas em todas as partes do mundo. 

Para o autor, a proeza do herói pode ser dividida em dois tipos: A proeza física seria 

aquela em que o herói prática um ato de coragem, salvando uma vida, ou vencendo uma 

batalha. O outro tipo seria a espiritual, na qual o individuo aprende a lidar com o nível 

superior da vida espiritual humana e retorna com uma mensagem. Desta forma, 

Campbell afirma que: 

A façanha convencional do herói começa com alguém a quem foi 

usurpada alguma coisa, ou que sente estar faltando algo entre as 

experiências normais franqueadas ou permitidas aos membros da 

sociedade. Essa pessoa então parte numa série de aventuras, que 

ultrapassam o usual, quer para recuperar o que tinha sido perdido, quer 

para descobrir algum elixir doador da vida. Normalmente, perfaz-se 

um círculo, com a partida e o retorno. (CAMPBELL, 1990, p.131-

132). 

Desenvolveremos melhor essa citação, quando adentrarmos na obra de 

Raimundo Nonato em si, mas é importante perceber, como Campbell desenvolve essa 

ideia de herói. O herói não surge do nada. Ele é motivado por algo. Seja uma busca por 

algo que lhe foi tirado e este a quer recuperar ou buscar algum objeto que lhe traga 

benefícios. É a aventura que chama o herói. Cabe a ele decidir se irá aceitar partir, ou se 

simplesmente ignorar esse chamado. 

Contudo, não é apenas o chamado e a aceitação da aventura ou não, que definirá 

o herói. Segundo Campbell, as provações, os desafios durante a jornada, é que dirão se 
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aquele individuo estará apto para se tornar um herói. As diferenças entre os mitos em 

diversas partes do globo, do tempo e do espaço, apresentam o mesmo, segundo 

Campbell, “esforço essencial”. O sujeito “deixa o mundo onde está e se encaminha na 

direção de algo mais profundo, mais distante e mais alto”. (Idem, p.137).  

JESUÍNO BRILHANTE – CANGACEIRO ROMANTICO 

A primeira representação de Jesuíno Brilhante na literatura ocorreu no livro de 

Rodolfo Teófilo: “Os Brilhantes”
13

, 16 anos após a morte do cangaceiro. Rodolfo 

Teófilo tinha como marca forte o Naturalismo, onde se enquadrava no regionalismo e se 

caracterizava pela temática da seca. As secas, a pobreza, o meio, está diretamente ligada 

ao cangaço, às lutas entre os grupos de bandoleiros. 

O livro “Os Brilhantes” é uma tentativa de análise psicológica, onde Rodolfo 

Teófilo busca construir as razões que levaram o cangaceiro Jesuíno Brilhante a se tornar 

um cangaceiro. O autor nos mostra que, por mais que Jesuíno buscasse não entrar na 

vida da criminalidade, existia em seu íntimo, o desejo da violência. O desejo de cometer 

crimes. E que era preciso apenas que esse desejo fosse despertado de alguma forma. O 

que se da, quando seu irmão é espancado e humilhado
14

. Esse desejo da violência era 

um produto da hereditariedade e da transmissão de alterações do sistema nervoso
15

. 

A obra de Raimundo Nonato da Silva vem justamente para combater essa visão 

de Rodolfo Teófilo. É uma encomenda de Câmara Cascudo
16

. Aparentemente uma 

tentativa de fortalecer a visão de Cascudo, já que: “a obra de Cascudo é, inegavelmente, 

a melhor documentada, e por isso, a de maior autenticidade e a mais exata sobre a vida e 

a morte do filho do fazendeiro João Alves de Melo” (SILVA, 1970, p.10). Ou seja, 

podemos perceber que para Nonato, quem deu a palavra sobre Jesuíno Brilhante, foi 

Câmara Cascudo.  

                                                           
 

13
TEÓFILO, Rodolfo Marcos. Os Brilhantes. 3ª ed. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1972. 

14
Tanto para Câmara Cascudo e Raimundo Nonato, as razões que levaram Jesuíno Brilhante para o 

cangaço, além da vontade de fazer justiça pelo espancamento e humilhação que seu irmão sofreu o 
roubo de uma cabra também foram fundamentais para que isso acontecesse. 
15

Para saber mais sobre essa construção de Rodolfo Teófilo sobre a criminalidade, ler: FONTELES NETO, 
Francisco Linhares. Uma Outra História do Banditismo Social: Jesuíno Brilhante e a Construção do 
Cangaceiro Romântico. In. Revista do Instituto Cultural do Oeste Potiguar. Nº 14, setembro de 2011, p. 
73 - 79. 
16Podemos perceber isso, a partir da leitura dos agradecimentos da edição digital do livro: 
SILVA, Raimundo Nonato. Jesuíno Brilhante – O Cangaceiro Romântico (1844-1879). 3ª ed. 
Edição especial para o acervo virtual Oswaldo Lamartine de Faria, 1970. 
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Essa afirmação fica ainda mais forte, quando percebemos como se deu o uso das 

fontes por Nonato para narrar os acontecimentos. Para construir sua obra, o autor 

utiliza-se de capítulos inteiros, onde se utiliza de trechos da obra tanto de Cascudo, 

quanto de Barroso. Os livros de ambos os autores são mais importantes na construção 

da obra, do que as fontes consideradas diretas
17

 - como relatórios do chefe da polícia e 

juízes de direito.  

Raimundo Nonato usará a obra de Barroso (Heróis e Bandidos) para 

compreender o que leva os indivíduos a entrar no cangaço e usará a obra de Cascudo 

(Flor de Romances Trágicos) para expor a vida de Jesuíno antes e depois de entrar na 

criminalidade. 

Nonato buscará em sua obra mostrar um cangaceiro de um período considerado 

romântico. Para todos os três autores (Nonato, Cascudo e Barroso), tanto Jesuíno 

Brilhante, quanto o cangaceiro Antônio Silvino, são cangaceiros que lutavam contra a 

opressão, contra a pobreza, contra os coronéis e sempre em busca de ajudar os mais 

pobres. Seriam esses cangaceiros os Robin Hoods do sertão.    

Podemos perceber, a partir da leitura das obras desses autores, a buscar por 

reconstruir uma nova história em volta de Jesuíno Brilhante. Não alguém que entrou no 

cangaço por conta da hereditariedade ou do sistema nervoso. Mas, alguém que entrou 

para a vida do crime, por conta das injustiças, da violência e da opressão das lutas de 

famílias do sertão. Para estes autores, o Brilhante foi um injustiçado, que apesar disso, 

não deixou de ajudar a população do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que foi os 

lugares que ele mais percorreu. 
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“O MUNDO INTEIRO ESTÁ MUDANDO [...] ELES NÃO VÃO ME 

CALAR”: LEITURA HISTÓRICA DO FILME CHICO REI (1985) 
 

Rafael da Silva Abreu*
 

 

A cinematografia, cada vez mais, é retirada das salas de exibição para 

problematizar os ambientes acadêmicos. Dessa forma, podemos pensar sua utilização 

como fonte histórica sobre variados aspectos, dentre alguns temos: a) leitura 

cinematográfica da história, onde nos interessamos em estudar a sociedade que produz e 

consome aquela produção audiovisual a partir dos vestígios e representações contidas na 

película conscientemente ou não por seus autores; b) Já na perspectiva de leitura 

histórica da cinematografia busca-se um estudo da história do cinema/filme a partir da 

produção cinematográfica de determinado período; c) o filme como representação 

histórica nos permite analisar a historiografia diante dos filmes épicos e históricos e, 

consequentemente, a memória coletiva sobre determinada narrativa do passado; d) os 

filmes como agente da história apresentam uma possibilidade de estudo mais ampla, 

onde podemos entender sua interferência na própria sociedade, diante de sua utilização 

por correntes ideológicas envolvidas em redes de poder ora dominantes ou dominados; 

e) ainda temos, a possibilidade de seu estudo como ferramenta para o ensino, onde as 

sensibilidades da visualização fomentariam as práticas educativas. (NÓVOA, 2009, 

2012; LANGY, 2009; BARROS, 2012; SANTIAGO JÚNIOR, 2012). Neste trabalho 

pretendemos utilizar o filme brasileiro Chico Rei (1985) como fonte histórica para o 

estudo da sociedade que o produz, num análise da leitura cinematográfica da história.  

Assim, pretendemos lançar um olhar sobre a película em busca de compreender 

a sociedade que a produziu e consumiu. A princípio partimos daquilo de Marc Ferro 

(1992) chamou de contra-análise da sociedade, onde a cinema apresenta vestígios de 

outrora que foram inseridos na película conscientemente ou não pelos autores. Não 

importando serem obras ficcionais surreais ou tentativas mais fies do real, pois como 

afirma José D’Assunção Barros “A mais fantasiosa obra cinematográfica de ficção tem 
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por trás de si ideologias, imaginários, relações de poder, padrões de cultura” (2012, p. 

68). Desta forma, o filme Chico Rei (1985) é uma importante fonte histórica para 

elucidar as problemáticas que envolveram o período dos entorno da década de 1980. 

Dessa forma, analisamos a sociedade brasileira em seus anseios e expectativas 

de abertura política do regime militar (1964-1985) a partir da película. Isto sendo 

possível, pois Chico Rei teve suas gravações iniciadas em 1979, porém devido a 

divergências entre produtores estrangeiros e nacionais seu lançamento ocorreu, apenas, 

em 1985. Assim sendo, temos sua produção em um período peculiar para o estudo, num 

movimento de abertura política, saindo de um regime autoritário e se dirigindo para 

outro sistema governamental, mas qual seria? São momentos de repensar a nação e 

situar os sujeitos neste movimento. 

Tendo isso em vista, pretendemos analisar as representações da película como 

vestígios de outrora possíveis de tradução histórica, interagindo e interpretando-as de 

forma a propor uma narrativa historiográfica. Para isto, nos balizamos em Roger 

Chartier (2002b) onde a história cultural se dedica ao estudo das estratégias simbólicas 

de determinado grupo, bem como seus meios de construção. Partindo do conceito de 

representação: que seria uma substituição de alguma ausência, dessa forma “fazem com 

que os homens percebam a realidade e pautem a sua existência” (PENSAVENTO, 

2003, p. 39). Na medida em que, pretendemos olhar para as formas, comportamentos e 

valores das representações da sociedade, partindo do conceito, segundo Roger Chartier 

(2002a), esta escrita da história dedica-se a entender como os sujeitos pensam e 

constroem sua realidade social. 

Por outro lado temos a problemática das representações, segundo Chartier 

(2002b) as representações só podem ser compreendidas dentro das práticas dos sujeitos 

da temporalidade pretendida, do contrário o historiador corre o risco de fazer uma 

leitura contemporânea das relações representacionais, deixando a historicidade se 

esvair. O mesmo alerta, ser um “trabalho capital”, pois envolvem as “estranhezas de 

práticas” de outrora e, ainda é possível, uma concepção diferente sobre a própria prática 

de leitura no período a estudado, ou seja, uma relação ente discurso e prática. Segundo 

análise de Francisco Santiago Júnior sobre as representações do cinema, “Queremos 

dizer que o que o filme representa depende do que os sujeitos indexam a nele” (2008, p. 

76). Assim sendo, o historiador tem um grande desafio a frente, tendo como 

possibilidade, um estudo das particularidades das visualizações para compreender como 

se deu a relações de consumo/produção na temporalidade pretendida.  
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Como recursos metodológicos para alcançar estas representações partimos de 

dois pontos de análise: a) O estudo da conjuntura contextual do filme, caminho aponta 

por Langy (2009, p. 124), “para começar a avaliar a significação do filme no seu 

contexto sócio-econômico [sic] e político, localizado, muito frequentemente no quadro 

nacional, e, é claro datado”, porém se distancia da análise contextual de Ferro (1992) 

que partia do contexto social e ideológico para o filme, buscando encontrar ali as 

confirmações do contexto amplo, Langy enriquece seu estudo ao propor uma análise do 

contexto do, próprio, filme. Dessa forma, buscar interpretar as representações da 

película a partir da similaridade com o contexto de sua produção/consumo e não o 

contrário; b) Já o estudo da materialidade da visualidade, apresentado por Barros (2012) 

e Santiago Júnior (2012), entendemos que “A representação não funciona sozinha, ela 

nasce da conflagração específica de agentes com interesses particulares sobre uma 

imagem que as confronta com uma perspectiva do mundo” (SANTIAGO JUNIOR, 

2008, p. 76), Barros defende uma metodologia “pluridiversificada”, tendo o filme como 

fonte primeira, mas interagindo com demais vestígios como audiência, roteiro, críticas, 

indústria cultural do período, ente outras coisas, numa confluência de dinâmicas com a 

película. 

Diante disso, nos dedicamos a entender o contexto apresentado pela película 

traduzido e elucidado pelo contexto vivenciado na década de 1980 e confrontando-os 

com a materialidade da visualidade. No que concerna a segunda, analisamos os 

periódicos O Globo, Jornal do Brasil e documentos institucionais
1
. 

Chico Rei é uma ficção de ambientação histórica do sistema escravista negro no 

Brasil do século XVIII, direção e roteiro de Walter Lima Júnior. Narra a História do de 

Galanga, Rei do Congo, que juntamente com seu povo são capturados e vendidos como 

escravos, todos são batizados de “Francisco” e “Maria”, não possuem mais sua 

condição de sujeitos livres, ele perde sua coroa e vira só mais um Chico no Brasil. Perde 

sua esposa e filha durante a viagem, pois o navio estava muito pesado e precisava se 

livrar das “coisas” menos valiosas e necessárias. Já em terras brasílicas, os homens são 

destinados a região mineradora no Brasil, cidade de Vila Rica, onde é separado do filho, 

Muzinga, que posteriormente foge para um quilombo. Porém, o que parecia um filme 

destinado apenas para narrar o drama da escravidão, se direciona para apresentar a 
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Estas fontes foram consultadas a partir do acervo do site Memória da Censura no Cinema Brasileiro 

1964-1988. Disponível em: <http://www.memoriacinebr.com.br/> Acesso 24 ago 2013. 
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reviravolta que Chico Rei realiza, ao ocultar a descoberta de ouro na Mina, consegue 

compara sua alforria, a mina Encardideira e, posteriormente, a liberdade de seu povo. 

Esta obra é enriquecedora para gerar uma discussão, pois a superação do 

protagonista ocorre de forma oculta em meio aos discursos dominantes, o mesmo recusa 

as práticas de uma resistência declarada na forma de quilombos, e opta por fazer sua 

luta nos entremeios do circulo social dos dominantes. Semelhante a postura que os 

brasileiros que pretendiam conviver dentro do sistema ditatorial de 1980 deveriam 

adotar, assumir posturas de resistências declaradas guerrilhas (no filme o quilombo) 

poderia ser ariscado, eram um momento em que o dissimulação era necessária. 

Na perspectiva de James C. Socott (2000), poderíamos chamar isto de resistência 

cotidiana: um conjunto de ações camufladas dos dominados que buscam tirar proveito 

de sua aparente passividade, como declara Marilda Menezes (2002, p. 33), seriam “lutas 

invisíveis” no cotidiano, individuais ou coletivas, que buscam sugar o poder dos 

dominantes. Onde as relações são vivenciadas com “máscaras” de teatralização, onde 

um gesto de submissão pode significar uma prática de resistência, mostrando que o 

poder dominante, pode ser atravessado por desvios cotidianos. Para estas ações, Scott 

demonima de discurso oculto, pois ele não é externado socialmente, permanece 

imperceptível, ao contrário das resistências declaradas: como guerrilhas, quilombos, 

manifestações, entre outros, chamados de discurso público.  

Porém, não pretendemos analisar os usos do filme como agente da história, ou 

seja, como instrumento de resistência dos diretores ou de suas plateias, até porque, 

agora, nos faltariam fontes para entender esta especificidade, nos interessa gerar 

discussões sobre a sociedade brasileira durante a produção do mesmo. Como podemos 

entender as sensações vivenciadas naquela temporalidade. 

Nas tramas da película: uma breve história do filme 

Em 1979, Walter Lima Júnior
2
 é convidado para dirigir e co-produzir um 

seriado, argumento de Mario Prata, inspirado no romance Chico Rei de Agripa 

Vasconcelos, para a televisão alemã, com financiamento da grupo alemão Pro-vobis. 

                                                           
 

2
Nascido em Niterói – RJ (26 nov 1938), formado em Direito pela UFF, inicia sua carreira como crítico 

para jornais diários, O Metropolitano, Correio da Manhã e Tribuna de Imprensa, na década de 60. 
Direcionou-se para o cinemas, em 1963, pelo convite de Glauber Rocha, depois disso não parou mais, 
produzindo obras para cinema, televisão e teatro. Fonte: http://caras.uol.com.br/perfil/walter-lima-jr. 
Acesso 27 ago 2013. 

http://caras.uol.com.br/perfil/walter-lima-jr
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Porém, em fevereiro de 1980, quando as filmagens já deveriam estar concluídas, 

segundo o cronograma, ocorrem conflitos, “porque houve desentendimento entre os 

produtores alemães e os brasileiros, acusados de desviarem os recursos que receberam 

para as filmagens. O diretor Walter Lima Jr. diz que a maior parte das notícias a esse 

respeito ‘são lendas’”
3
. As filmagens são interrompidas, o diretor num esforço, meio 

que pessoal, consegue concluir as filmes, os negativos são depositados na Embrafilme
4
, 

onde teriam sido entregues aos produtores alemães que exibem o seriado em 14 

episódios na televisão estrangeira
5
, os conflitos vão para em ação judicial, movida pelo 

credor do aluguel das câmaras e grua, a película vai para leilão em 19 de março de 

1982, em apelo publicado no Jornal do Brasil
6
, o diretor pede que a Embrafilme 

arremate os negativos, temendo que eles fossem comprados por estrangeiro e nunca 

mais voltassem para o país, pois segundo ele, a obra seria uma representação da própria 

cultura nacional e seria uma perca enorme para a cinematografia nacional. 

Com o financiamento da Embrafilme Walter Lima, e com o pagamento dos 

débitos pelos produtores brasileiros, conseguiu-se concluir a produção, que no cenário 

nacional vira um longa-metragem, tendo seu lançamento no ano de 1985 (SILVA 

NETO, 2002). Porém, aqui não objetivamos uma pesquisa da história do filme 

especificadamente, muito menos um julgamento entre ações de produtores brasileiros e 

alemães, o que será foco de estudo será a obra concluída de Walter Lima, ou seja, o 

longa-metragem exibido no Brasil em 1985 e, que até hoje, fomenta nosso imaginário. 

No que concerne as manipulações governamentais sobre a produção final a obra, 

já em 1987, não passa por censura, nas observações de análise são descritos cenas de 

violências, mortes e violência sexual, porém faz a assertiva que é leves são muitas 

vezes, apenas, insinuam os atos, considerando-as “moderadas para o veículo”. Tendo 

                                                           
 

3
TORRES, Maurício. Parador ainda tem problemas. Jornal do Brasil, sem paginação, data: 28/08/1987. 

Acervo online: http://www.memoriacinebr.com.br/. Acesso 26 ago. 2013. 
4
Criada em 12/09/1969, a Empresa Brasileira de Filmes (EMBRAFILME), existiu a década de 1990, 

quando é extinta no governo de Fernando Collor por suspeitas de corrupção, até lá figurou “iluminando 
as telas e as salas de cinema de todo o país com uma produção de centenas de filmes que mudaram 
estética, política e economicamente a história do audiovisual brasileiro.” Fonte: 
http://www.ctav.gov.br/2008/10/10/a-embrafilme/. Acesso: 27 ago 2013. 
5
Mesmo com toda polêmica ele assina a obra que é exibida, em formato de seriado, na Alemanha. 

Fonte: SALEM, Helena. Após quatro anos de luta, ‘Chico Rei’ chega às telas. O Globo, sem paginação, 
06/08/1984. Acervo online: http://www.memoriacinebr.com.br/. Acesso 26 ago. 2013. 
6
ALMEIDA, Maria Helena de. Walter Lima JR Pede à Embrafilme que arremate “xico-rei” em leilão 

judicial. Caderno B, Jornal do Brasil, sem paginação, 19/03/1982. Acervo online: 
http://www.memoriacinebr.com.br/. Acesso 26 ago. 2013. 

http://www.memoriacinebr.com.br/
http://www.ctav.gov.br/2008/10/10/a-embrafilme/
http://www.memoriacinebr.com.br/
http://www.memoriacinebr.com.br/
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isto em vista, liberam sua exibição no cinema sem restrição, e na televisão, a partir às 

20h
7
. Como destaca Eleonor Pinto (2006), de 1975 a 1988, a censura nacional se 

desloca para a televisão
8
, com caráter moralista, e começa a liberar as produções 

cinematográficas, apenas, com restrição de idade. Entretanto, podemos observar como 

no filme algumas cenas apenas insinuam acontecimentos deixando a plateia tirar suas 

conclusões, principalmente, atos de violência e estrupo. Acreditamos ser uma herança 

da censura ao longo do regime militar, quando já em 1964-1966 temos uma fase 

moralista, influenciando a própria forma de produção cinematográfica durante e após o 

regime militar. 

Um regime escravista e outro ditatorial: o sentido de liberdade 

A cena inicial apresenta um campo amplo e vemos três negros acorrentados 

entre si, pelo pescoço, correndo, parecem fugir, seriam escravos? Ouvimos o som do 

vento, que corre solto pela chapada, aparentemente isolada, porém somos interrompidos 

pelo bater de correntes e sons de tambores, cada vez mais próximos, uma pedra é 

erguida e chocada contra as correntes, e isso repete, até quebrarem: vemos a liberdade, 

representada com sorrisos, abraços e uma alegria que não se traduz em palavras. Como 

analisou Angeluccia Habert (2005), o filme mostra que a liberdade tem que ser 

conquistada e, no seguir das cenas, as pedras, depois de romperem a escravidão são 

usadas para erguer moradias, ali mesmo, na chapada vemos mais um negro, a câmara 

faz um movimento panorâmico e temos vários negros, casas já em pé, recurso utilizado 

para atribuir ideia de passagem de tempo, agora temos uma comunidade. 

O filme apresenta duas formas de conquistar a liberdade: a) Fuga/violência, 

exercida por alguns negros, inclusive por Muzinga o filho de Galanga, que veem numa 

luta declarada e conquistada a força o único meio de conquistar a liberdade, pois se 

reconhecem como sujeitos independentes da cultura branca e, portanto, não precisam de 

sua autorização para exercer a liberdade que já seria sua por natureza; b) 

                                                           
 

7
Documento de Exame de Filme, parecer 171/87. Divisão de Censura de Diversões públicas, 

departamento da Polícia Federal, Ministério da Justiça, Data: 29/01/1987. Acervo online: 
http://www.memoriacinebr.com.br/. Acesso 26 ago. 2013. 
8
Além de observarmos a restrição de horário, às 20h, apenas para televisão. Quando a Rede Globo faz 

um pedido, em 09 mai 1988, para exibição do filme no dia 13 de maio em comemoração ao aniversário 
da abolição da escravatura. Tem prontamente assinada a liberação pelo diretor da Divisão de Censura 
das Diversões Públicas, Raymundo Eustáquio de Mesquita, no dia 10 de maio. Entretanto pedisse o 
corte em partes de duas cenas, a que insinua um estrupo e na do enforcamento de Felipe. Acervo 
online: http://www.memoriacinebr.com.br/. Acesso: 26 ago 2013. 

http://www.memoriacinebr.com.br/
http://www.memoriacinebr.com.br/
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Cotidiano/dissimulação, seriam os escravos, como Galanga e a irmandade do rosário, 

que em meio ao sistema dominante insinuam uma postura de aparente passividade, 

quando na verdade, articulam estratégias e ações de resistência individual e coletiva 

dentro do aparato dominante, como busca de liberdade veem a compra da alforria como 

recurso eficaz, ou seja, não pretendem romper o sistema dominante, mas permanecer 

nele, porém como sujeitos livres (HABERT, 2005). Apesar do filme apresentar a 

dualidade de liberdade, observamos uma predileção pela resistência cotidiana, onde os 

negros são apresentados com posturas mais intelectuais que fogem aos estereótipos 

tradicionais.  

A opção por destacar esta forma de resistência cotidiano no filme parte de uma 

concepção do diretor, onde a liberdade “é prática dialética vivida no cotidiano – a mim 

me parece ser o verdadeiro sentido desta lenda na alma do povo. Foi assim que eu senti 

e é assim que eu tento me expressar a partir do filme”
9
, o autor nos fornecer um dado 

chave para compreensão de sua visão e de como ela se contextualizam a sociedade 

contemporânea do filme, o mesmo afirma, “foi assim que eu senti”, ou seja, a 

concepções de liberdade presentes na obra se relacionam bem mais com a 

contemporaneidade do diretor do que dos escravos do século XVIII, durante os regimes 

ditatoriais no Brasil (1937-1945; 1964-1985), o dominado que quisesse permanecer 

dentro do sistema dominante brasileiro, teve que adotar práticas ocultas temendo 

represarias de torturas, prisões, punições e, até mesmo, assassinatos, o filme nos fala 

tanto do século XVIII, quanto da segunda metade do XX. 

Ainda temos, numa das cenas finais, quando Galanga/Chico Rei já tinha 

conseguido sua alforria e comprado a mina encardideira auxiliado pela irmandade do 

rosário, pois ele ocultou de seu senhor, o Major Seichas, a descoberta de um novo veio 

de ouro da mina,  ele realiza a promessa de libertar seu povo e construir uma igreja para 

Nossa Senhora do Rosário, em seguida vemos caixões, provavelmente de ouro, serem 

retirados das entranhas da mina, que antes representava uma prisão, agora é apresentada 

como o caminho para liberdade. O Narrador, Quinderê, conta-nos: 

- Por muitos anos Chico trabalhou para libertar seu povo e todos 

foram livres e fizeram uma grande Nação, até que não existisse ouro 

                                                           
 

9
CUNHA, Wilson. A difícil luta de ‘Chico Rei’; uma bela vitória. Jornal do Brasil, sem paginação, 

27/08/1987. Acervo online: http://www.memoriacinebr.com.br/. Acesso 26 ago. 2013. 
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embaixo da terra e, quando isso aconteceu, esses negros se espalharam 

por todo Brasil, contaram a história de sua liberdade. Chico viveu 

muitos anos, mas não se sabe direito seu fim, se ficou por aqui ou se 

voltou para o Congo, tudo o que se sabe é que ele tornou a ser rei, rei 

de uma festa que conta sua glória, rei da congada, que os negros do 

Brasil, ainda hoje, cantam e dançam. 

Dessa forma, a concepção apresentada é de liberdade coletiva, na obra fílmica 

Chico Rei poderia ter alcançado sua liberdade e de sua família e já poderia ser 

considerado um herói, mas a empreitada é maior que isso. A preocupação gira em torno 

do seu povo, no sentido de nação, o filme quer promover um repensar da nação num 

sentido mais amplo, liberdade para a nação. 

Tendo em vista que, na chegada dos escravos a Vila Rica nos deparamos com 

uma execução, sem muitas informações, trata-se do enforcamento do Felipe condenado 

pelo governador de Minas Gerais. A população local assistiu passiva, uns condenam o 

atrevimento do sujeito, outros o admiraram por sonhar uma nação livre, sem mais 

explicações no roteiro, o alçapão do palanque abre, vemos os pés do condenado 

sustentados no ar, presos por uma corda que levou a vida em troca. Esta resistência faz 

alusão aos inconfidentes. Dai podemos deduzir: aqueles que contestam o governo do rei 

são condenados a morte, a liberdade não existe nem para os brancos, que são vigiados e 

disciplinados. Será que está se falando da sociedade brasileira do século XVIII ou 

estamos visualizando ações de um regime autoritário e repressor instalado em 1964 que 

ainda se faz presente na sociedade de 1979/80? Mattos (2002), destaca que no filme 

utilizam a expressão “um dos nossos caiu”, para falar da execução de Felipe, expressão 

utilizada durante a ditadura do militar para se referir a perda de um companheiro da 

resistência. 

Ainda temos a figura do padre que é introduzido no filme para reafirmar a 

cumplicidade da Igreja católica com a escravidão negra (HABERT, 2005), porém 

podemos observar uma maior potencialidade utilizada pelo filme. Durante a película ele 

apresenta diversas crises de consciência perante o sistema escravista, se arrependendo, 

inclusive, ajudando Muzinga a fugir para o quilombo e, posteriormente, auxiliando as 

estratégias de Galanga/Chico Rei e a irmandade do rosário. Interpretamos esta angústia 

e culpabilidade do padre com a sociedade contemporânea brasileira que, até hoje, 

carrega a mancha de uma história escravista, na prática, a culpa sentida pelo padre seria 

a nossa. 
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A negritude na tela: outra visualidade do negro 

Temos como mensagem introdutória da película: “Baseado em argumento de 

Mario Prata, na tradição oral mineira, na poesia de Cecília Meireles e na memória de 

negro brasileiro”. Desta forma, a história de Chico Rei narra um mito que permeou as 

camadas dominadas durante o período escravista, um Rei do congo transformado em 

escravo, que vira o jogo, e volta a ser Rei no Brasil, alforriando sua corte, tornando-se o 

Rei da Congada. Além de fugir de narrativas que dão conta de um negro passivo e 

ignorante ele apresenta, com toda sutiliza e astúcia, escravos que saberiam manipular 

seus opressores, com gestos sutis, como destacou Habert (2005) eles não possui o uso 

das gírias e outros estereótipos comuns nas representações do negro do cinema do 

período. Como o Walter Lima Jr, nos diz: “Eu queria que o Chico Rei fosse uma cara 

nova, uma imagem que a gente nunca tivesse visto no cinema”
10

, além de ser uma volta 

as raízes culturais do diretor, como ele afirma: “no sentido de rever os aspectos da 

minha negritude”
11

, bem como o mesmo contratou a consultoria do historiador negro 

José Ricardo D’Almeida,  o filme possuiu o maior cast de atores negro até então. 

(MATTOS, 2002) 

Chico Rei consegue se impor como uma figura iluminada na sua 

comunidade, consegue sobreviver a todas as artimanhas do 

colonizador de uma forma politicamente inteligente, habilidosa, sem 

ser um romântico e suicida como Zumbi ou um personagem trágico e 

meio grotesco como Chica da Silva.
12

 

Chico Rei é uma representação de liderança diferente, alguém que age com 

astúcia, diferentemente de outras representações de resistência negra como: a) Xica da 

Silva (1976), direção de Carlos Diegues, observamos a negra que consegue reverter sua 

condição de submissão, pelo menos por boa parte da história, porém ela realiza isto 

utilizando do seu corpo, sendo marcada por estereótipos, com gestos rudes, abusando da 

gíria “uia”; b) Em Quilombo (1984), direção também de Carlos Diegues, encontramos a 

liderança irredutível e tribal de Zumbi, diferente de Galanga que se infiltrou nas brechas 

da dominação dos brancos. Não pretendo afirmar que a resistência cotidiana 

                                                           
 

10 
SALEM, Helena. Após quatro anos de luta, ‘Chico Rei’ chega às telas. O Globo, sem paginação, 

06/08/1984. Acervo online: http://www.memoriacinebr.com.br/. Acesso 26 ago. 2013. 
11

 Ibidem. 
12

Ibidem. 
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representada por Galanga tenha sido a melhor opção para o período, tanto a fuga para 

quilombos quanto os usos sexuais do corpo foram estratégias eficazes de luta. Contudo, 

podemos entender que essa roupagem dada ao negro é uma tentativa de gerar uma 

identificação do povo brasileiro a Chico Rei, os quilombos no filme já são retratados de 

forma mais tribal, o brasileiro devia tomar aquela luta de Chico Rei como modelo para 

seus comportamentos e pensar seu cotidiano de forma diferente. 

Prisões e torturas: cenas de ficção e a história que se cruzam 

Para que pensemos a situação política e a ligação da obra com a sociedade 

contemporânea, temos duas cenas fundamentais que retratam aproximações entre 

prisões e torturas no período escravista e no ditatorial, nos faz pensar que estas relações 

não são meras coincidências. Na primeira, o governador se irrita e diz que o Major 

conspira contra o governo inflando a plateia do teatro, porém o Major afirma 

comemorar a descoberta de ouro na sua mina. No entanto, guardas, por ordem do 

governador, chegam ao teatro e o levaram detido para interrogatório, sem mais 

explicação, aparece no porão, do edifício governamental, onde está sendo torturado 

numa roda. Neste ponto, o filme retrata uma situação contemporânea a sua produção, os 

subversivos eram levados a força para dependência de instituições, muitas vezes, sem 

mandato judicial, onde eram torturados. Major Seixas só foi libertado quando sua 

esposa, afirma ao governador a descoberta de ouro para pagar os impostos devidos ao 

rei. Porém, Seixas tem que negar as torturas do cárcere, deve socialmente admitir uma 

queda acidental, semelhante ao regime ditatorial que sempre buscou disfarçar e negar 

suas atitudes arbitrárias, até mesmo os dominadores possui discursos secretos. 

Major Seixas nos fornece um pensamento, muito interessante: “o mundo inteiro 

está mudando [...] não, não eles não vão me calar”, o mundo da abolição da escravatura 

ou da abertura política do final da ditadura? Percebemos que ele tem um discurso 

engasgado na garganta, uma mensagem que nos é transmitida a partir do filme. 

Já no segundo momento, os negros elaboram um plano de comprar a mina 

Encardideira para Chico Rei, publicamente a Irmandade e ele pagarão a propriedade aos 

poucos. Assim, os escravos começam a ser alforriados a partir da exploração da mina. 

Todo esse poder agregado a um negro, não seria facilmente aceito. Na primeira 

oportunidade, Chico Rei é acusado de roubo pelo governo e preso. 

Porém, uma multidão de negros se prostram em frente ao palácio e aos gritos 

pedem a libertação de Chico Rei. Durante o interrogatório, Paranhos e o governador o 
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questionam pela origem do seu dinheiro, insinuando o roubo do ouro do rei, os gritos da 

multidão são ouvidos dentro da sala misturando-se as falas dos sujeitos. Paranhos, 

olhando pela janela, afirmando que os negros dali estão insolentes, assim como Seixas, 

Chico Rei é torturado, do lado de fora a tensão só aumenta ocorrendo confrontos entre 

negros e guardas. 

Mas a situação agora é diferente, a tensão impostas pelos negros merece 

cuidado. Analisemos a fala do governador:  

Preparando com mais atenção nessa antiga e continuada sucessão de 

perturbação que aqui se vê, sinto que a terra evapora com o ouro, o 

ouro toca desaforos, instiga a liberdade nos ares. Os negros brandindo 

por um líder, é preciso cautela no trato com esse Chico, reis negros, 

solta-lo e depois usa-lo como se faz normalmente com um negro, 

porque aqui a natureza anda inquieta consigo mesma e amotinada lá 

por dentro. 

Assim como os negros se insurgiram as campanhas de abertura polítca brasileira 

só aumentavam na década de 1980, a situação exigia novas posturas pois era um tempo 

de mudança. Em meio à comemoração pública, o Major Seixas propõe um brinde e 

acusa a administração governamental por ter roubado o ouro do rei português e tenta 

colocar a culpa e em Chico Rei, e ainda revela que foi preso e torturado no cárcere, as 

sevícias o teriam deixado manco e fragilizado. 

Enquanto isso, Paranhos vem se aproximando, cada vez mais e fala: “- Você fala 

demais. Seixas responde: - Falo demais?”. Paranhos atira em Seixas, no meio da 

multidão, que se dispersa em tumulto, inclusive o assassino foge em meio as pessoas. 

Esta cena, pode nos esclarecer, o motivo da opção pelo oculto, na medida, em que o 

discurso virou público seu portador foi assassinado pelos agentes da dominação 

autoritário, permanecer por traz da cortina não é, simplesmente, medo, mas uma 

estratégia de sobrevivência dentro do sistema opressor. A figura de Paranhos, que seria 

a princípio um capitão do mato, se inseriu como traidor dos inconfidentes, perseguidor 

de escravos fugidos e de qualquer um que ameaçasse a ordem governamental 

estabelecida, segundo Mattos (2002) o nome do personagem faz alusão a Sérgio 

Fernando Paranhos Fleury, um dos mais notórios torturadores do regime militar. 

O fim de Chico Rei é impreciso, pois heróis de resistência não devem morrer, 

ele permanece na memória dos negros, sem uma morte definida, como um símbolo que 

deve permear e inspirar novas práticas, promovendo continuamente um repensar seu 
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meio. Sua história passa a ser contada nas festividades da congada pelo Brasil. Ainda, 

segundo o diretor: o filme fornece “[...] a generosa visão da escravidão não apenas de 

uma raça, a negra, como de todo um povo emergente – o brasileiro”
13

, a tentativa é 

fazer o brasileiro se identificar com os dominados, estimulando suas resistências, numa 

situação de país emergente num cenário mundial, “Nós somos ainda escravos, não 

apenas, os negros daquela época. Nós ainda vivemos a pátria de nossa identidade, o 

comércio de nossas verdades culturais, econômicas, sociais e políticas para valores 

alienantes do colonizador. A metrópole continua além-mar, implacável”
14

, o mito de 

Chico Rei busca gerar um repensar sobre o Brasil em questões externas, como país 

emergente, é claro que ele não atacaria o regime militar publicamente em numa notícia 

publicado no Jornal do Brasil, deixando que essa segunda mensagem ficasse nas 

entrelinhas da película.  

Conclusões 

Podemos perceber que o mito de Chico Rei entre os escravos mineiros
15 

apresentava um mundo onde, o rei africano transformado em escravo, volta a ser rei no 

Brasil, possuidor de minas de ouro e libertador de seu povo. Mesmo no imaginário, ele 

contesta a ordem estabelecida e faz pensar em mudanças sociais, uma resistência “para 

describir las relaciones humanas hace posible uma lectura subversiva de esos grabados” 

(SCOTT, 2000, p. 202). Na atualidade, grupos étnicos, como o de Pontinha-MG
16

, o 

utilizam como elemento de resistência, perante as ameaças de desintegração cultural e 

social, buscam afirmação de uma identidade coletiva a partir de um mito de fundação. 

Desta forma, a epopeia de Chico Rei não se limitaria para pensarmos formas de 

resistências, exercidas por escravos no Brasil no século XVIII, “mas aludiria a situações 

vividas no passado recente do país, captaria os sentimentos do presente e projetaria para 

                                                           
 

13
CUNHA, Wilson. A difícil luta de ‘Chico Rei’; uma bela vitória. Jornal do Brasil, sem paginação, 

27/08/1987. Acervo online: http://www.memoriacinebr.com.br/. Acesso 26 ago. 2013. 
14 

Ibidem. 
15

Já numa litografia de Rugendas, "Fête de Ste. Rosalie", feita a partir de desenhos por volta de 1821 e 
1825, verificamos uma representação da congada, que narra a história de Chico Rei. Fonte: DELL’AIRA, 
Alessandro. As pistas do monarca do Congo. 8/12/2010. Disponível em: < 
http://www.revistadehistoria.com.br /secao/perspectiva/as-pistas-do-monarca-do-congo> Acesso 28 
ago 2013. 
16

Para saber mais sobre a relação da comunidade com mito de Chico Rei ler: SILVA, Ricardo Álvares. 
“Herdeiros de Chico Rei”: Mito de origem e etnogênese da comunidade quilombola de Pontinha. Belo 
Horizonte – MG. Dissertação de mestrado em Antropologia, Universidade Federal de Minas Gerais, 
2008. 
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o futuro as questões da liberdade e da luta política.” (HABERT, 2005, p. 21-22). As 

filmagens são iniciadas ainda em 1979, ano de revogação do AI 5, mas ainda 

encontravam-se na expectativa da anistia e com o sombra da censura política dos anos 

anteriores, Angeluccia Habert ao analisar o filme (2005, p. 22), nos fala que “voltar ao 

passado para falar do presente” era a opção encontrada para obter financiamentos de 

produtores estrangeiros e da Embrafilme. 

Ao longo dos anos de censura o cinema passou por modificações, a fala política 

foi adaptando-se a um discurso teatral que permeasse a sala de cinema, objetivando 

gerar um repensar do país. Falando de liberdade no cenário de séculos atrás e baseada 

num mito oral, possui suas intencionalidades ocultas que se disfarçam na mentalidade 

dominante. É claro, que varias leituras podem ter sido feitas pelo público da época, 

muitas vezes nem relacionadas a situação contemporânea, porém o interessante é pensar 

no cinema como instrumento de resistência, mesmo ocultas. 

Filmes citados 

CHICO REI. DIREÇÃO: WALTER LIMA JR. DISTRIBUIDOR: EMBRAFILME. DURAÇÃO: 1H55MIN. 
BRASIL/ALEMANHA, 1985. DRAMA. SON, COLOR, 35MM. 
 
QUILOMBO. DIREÇÃO: CARLOS DIEGUES. PRODUÇÃO: AUGUSTO ARRAES. ROTEIRO: CARLOS DIEGUES. 
DURAÇÃO: 114 MIN. BRASIL, 1984. GÊNERO: AÇÃO, COLOR.  
 
XICA DA SILVA. DIREÇÃO: CARLOS DIEGUES. DISTRBUIDOR: SAGRES FILMES. DURAÇÃO: 1H47MIN. BRASIL, 
1979. COMÉDIA DRAMÁTICA. SON, COLOR, 35MM. 

Referências 

BARROS, JOSÉ D'ASSUNÇÃO. CINEMA E HISTÓRIA: ENTRE EXPRESSÕES E REPRESENTAÇÕES. IN NÓVOA, 
JORGE; BARROS, JOSÉ D'ASSUNÇÃO (ORGS.). CINEMA-HISTÓRIA: TEORIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO 

CINEMA. 3 ED. RIO DE JANEIRO: APICURI, 2012, P. 55 – 105. 
 
CHARTIER, ROGER. A HISTÓRIA OU A LEITURA DO TEMPO. BELO HORIZONTE: AUTÊNTICA, 2009. 
 
CHATIER, ROGER.  À BEIRA DA FALÉSIA: A HISTÓRIA ENTRE INCERTEZAS E INQUIETUDE. TRADUÇÃO CHITTONI 

RAMOS. PORTO ALEGRE: ED. UNIVERSITÁRIA UFRGS, 2002B. 
 
CHATIER, ROGER.  A HISTÓRIA CULTURAL ENTRE PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES. 2 ED. LISBOA: DIFUSÃO 

EDITORIAL. 2002A. 
 
FERRO, MARC. CINEMA E HISTÓRIA. TRADUÇÃO FLÁVIA NASCIMENTO. RIO DE JANEIRO: PAZ E TERRA, 1992. 
 
HABERT, ANGELUCCIA BERNARDES. CHICO REI: QUEM É REI, SEMPRE SERÁ; CHICO POR SER BRASILEIRO E 

NEGRO, DEPENDE DO OLHAR HISTÓRICO. ALCEU - V.5 - N.10 - P. 18 A 29 - JAN./JUN. 2005. 
 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-1875/


 

  1299 

 

KORNIS, MÔNICA ALMEIDA. HISTÓRIA E CINEMA: UM DEBATE METODOLÓGICO. ESTUDOS HISTÓRICOS, P. 237-
250. RIO DE JANEIRO, V. 5, N. 10, 1992. 
 
LAGNY, MICHELE. O CINEMA COMO FONTE DA HISTÓRIA. IN NÓVOA, JORGE; FRESSATO, S. B.; 
FEIGELSON, K. (ORG.) CINEMATÓGRAFO: UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA. SALVADOR – BA; SÃO PAULO – SP: 
2009, P. 99 – 131. 
 
MATTOS, CARLOS ALBERTO DE. WALTER LIMA JUNIOR – VIVER CINEMA. RIO DE JANEIRO: CASA DA PALAVRA, 
2002. 
 
MENEZES, MARILDA APARECIDA DE. O COTIDIANO CAMPONÊS E A SUA IMPORTÂNCIA ENQUANTO RESISTÊNCIA 

À DOMINAÇÃO: A CONTRIBUIÇÃO DE JAMES C. SCOTT. RAÍZES, P. 32-44, CAMPINA GRANDE, V. 21, N. 01, 
JAN/JUN 2002. 
 
NAPOLITANO, MARCOS. FONTES AUDIOVISUAIS: A HISTÓRIA DEPOIS DO PAPEL IN. PINSKY, CARLA (ORG). 
FONTES HISTÓRICAS. SÃO PAULO: CONTEXTO, 2010. 
 
NÓVOA, JORGE. APOLOGIA DA RELAÇÃO CINEMA-HISTÓRIA. IN. NÓVOA, JORGE; BARROS, JOSÉ 

D'ASSUNÇÃO (ORGS.). CINEMA-HISTÓRIA: TEORIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO CINEMA. 3 ED. RIO DE 

JANEIRO: APICURI, 2012, P. 19-54. 
 
NÓVOA, JORGE. CINEMATÓGRAFO: LABORATÓRIO DA RAZÃO POÉTICA E DO 'NOVO' PENSAMENTO. IN. 
NÓVOA, JORGE; FRESSATO, S. B.; FEIGELSON, K. (ORG.) CINEMATÓGRAFO: UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA. 
SALVADOR – BA; SÃO PAULO – SP: 2009, P. 159 – 190. 
 
PESAVENTO, SANDRA J. HISTÓRIA & HISTÓRIA CULTURAL. BELO HORIZONTE – MG: AUTÊNTICA, 2003. 
 
PINTO, LEONOR E. SOUZA. O CINEMA BRASILEIRO FACE À CENSURA IMPOSTA PELO REGIME MILITAR NO BRASIL 

– 1964/1988, 2006. DISPONÍVEL EM: <HTTP://WWW.MEMORIACINEBR.COM.BR> ACESSO 20 AGO 2013. 
 
ROSENSTONE, ROBERT. A HISTÓRIA NOS FILMES, OS FILMES NA HISTÓRIA. TRAD. MARCELLO LINO. SÃO 

PAULO: PAZ E TERRA, 2010. 
 
SANTIAGO JÚNIOR, FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES . CINEMA E HISTORIOGRAFIA: TRAJETÓRIA DE UM 

OBJETO HISTORIOGRÁFICO (1971-2010). HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA, V. 8, P. 151-177, 2012.  
 
SANTIAGO JÚNIOR, FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES. ENTRE A REPRESENTAÇÃO E A VISUALIDADE: 
ALGUNS DILEMAS DA RELAÇÃO HISTÓRIA E CINEMA. DOMÍNIOS DA IMAGEM, A II, N. 3, P. 65 – 78, NOV 2008. 
 
SCOTT, JAMES C. FORMAS COTIDIANAS DA RESISTÊNCIA CAMPONESA. RAÍZES, P. 10-31. CAMPINA GRANDE, V. 
21, N. 1, JAN-JUL/2002. 
 
SCOTT, JAMES C. LOS DOMINADOS Y EL ARTE DE LA RESISTENCIA: DISCURSOS OCULTOS. MÉXICO: EDICIONES 

ERA, 2000.  
 
SILVA NETO, ANTÔNIO LEÃO DA. DICIONÁRIO DE FILMES BRASILEIROS. SÃO PAULO: A. L., 2002. 
 
SILVA, RICARDO ÁLVARES. “HERDEIROS DE CHICO REI”: MITO DE ORIGEM E ETNOGÊNESE DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE PONTINHA. BELO HORIZONTE – MG. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ANTROPOLOGIA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2008. 
 



 

  1300 

 

SILVA, RUBENS ÁLVES. CHICO REI CONGO DO BRASIL  IN  MEMÓRIA AFRO-BRASILEIRA - IMAGINÁRIO, 
COTIDIANO E PODER. SÃO PAULO: SELO NEGRO, 2007. 



  1301 

 

ORIENTE MÉDIO: UM TERRITÓRIO INFERIOR SEGUNDO O 

IMPERIALISMO - 1875 -1914 – 
 

Rafael Oliveira Sousa1 

Prof. Dr. PHD. José Otávio Aguiar (UAHis/PPGH UFCG) 2 

 

Resumo: A  presente  produção  tem  como  objetivo  expor  um  Oriente  Médio  

inserido  no contexto do Imperialismo  -  1875 há 1914 -  a partir de uma visão 

Eurocêntrica  -  Inglesa e Francesa  -  derivada de um discurso de superioridade 

cultural,  econômica e racial, o que fomentará os contornos políticos dos séculos XIX e 

XX, tanto no mundo ocidental quanto no Oriente. O referido artigo utilizará a pesquisa  

bibliográfica como base para desenvolvimento  de  suas  ideias.  Os  escritos  de  Eric  

J.  Hobsbawm  e  Edward  W.  Said servirão  de  embasamento  teórico.  Durante  os  

séculos  XIX  e  XX  a  falsa  e  deturpada ideia  de  superioridade  cultural,  econômica  

e  racial  pairou  no  universo  europeu,  a validação  das  “conquistas”  e  anexações  

foram  norteadas  com  base  nestes  discursos. Benjamim  Disraeli  afirmara  “O  

Oriente  é  uma  carreira”  e  assim  fez  a  Europa, transformou  em  carreira  o  

mundo  oriental  -  O  presente  artigo  aborda  a  relação “Imperialistas  e  Médio  

Oriente”  -.  Ideias  e  conceitos  de  superioridade  presentes  nos mais diversos 

discursos fizeram surgir o que se conhece por fardo do Homem Branco  -Dever  de  

civilizar  os  incivilizados  -.  O  Oriente,  em  particular  o  Oriente  Médio  fora 

“subjugado”, suas estruturas de poder foram substituída por novos governantes e 

modos de  governar,  a  intransigência  imperialista  fez  aprofundar  o  ranço  entre  

estes  dois “mundos”.  Culturalmente,  ocorrera  à  fusão  e  o  diálogo  de  elementos  

culturais  entre Ocidente  e  Oriente  enriquecendo  assim  o  que  se  chama:  

hibridismo  cultural.  A construção  da  referida  produção  baseou-se  nas  análises  

dos  discursos  Imperialistas presentes  nas  bibliografias  utilizadas,  como  tentativa  

de  alcançar  a  verossimilhança entre o artigo e o período abordado. 

 

Palavras-Chave: Imperialismo - Fardo do Homem Branco - Oriente Médio 
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Resúmen: El presente artículo tiene como su principal objetivo expor um Médio 

Oriente colocado en  el  contexto  del  Imperialismo  -  1875  hasta  1914  -  desde  uma  

visión  eurocêntrica  -Inglesa  y  Francesa  -  derivado  de  un  discurso  de  

superioridad  cultural,  econômica  y racial,  que  fomento  los  contos  políticos  del  

sieglo  XIX  y  XX,  tanto  em  el  mundo occidental quanto en el Oriente. La referida 

produción usará la literatura como base para el desarollo de sus ideias. Los escritos de 

Eric J. Hobsbawm y Edward W. Said servirá de base teórica para  la pesquisa. Durante 

los sieglos XIX  y XX  la  falsa  y  engañadora ideia  superioridad  cultural,  económica  

y  racial  há  rondado  el  universo  europeo,  la “validación” de  logros territoriales  

fueron guiados por estes discursos de  superioridad europea. Benjamin Disraeli há 

dicho: “El Oriente es una Carrera” y así hizo la Europa, há  convertido  en  carrera  el  

mundo  oriental  -  El  presente  artículo  aborda  la  relación “Imperialism  y  Médio 

Oriente”  -. Ideias  y conceptos de superioridad presentes en  los más variados 

discursos dio lugar a lo que se conoce como la carga del hombre blanco  -Obligación 

de civilizar a los incivilizados  -. El Oriente, en particular el Médio Oriente fuera  

sometido,  sus  estructuras  de  poder  fueron  reemplazados  por  los  nuevos 

gobernantes y los modos de gobernar, la intransigencia imperialista ha profundizado la  

rancidez  entre  estos  dos  “mundos”.  Se  produjo  la  fusión  cultural  entre  los  

elementos Occidentales y del Oriente, enriquecedor lo que se conoce como hibridación 

cultural. La “construción”  de  la  referida  produción  se  basó  en  el  análisis  de  los  

discursos imperialistas presentes en la literatura utilizada, un intento de lograr 

verosimilitud entre el artículo y el período cubierto. 

 

 

Palabras Claves: Imperialism - Carga del hombre blaco - Médio Oriente 

 

Durante  os  séculos  XIX  e  XX  a  Europa,  em  particular  França  e  

Inglaterra, subjugaram  o  território  a  política  e  cultura  das  mais  diversas  nações  

da  África  e  do mundo oriental -  Destaca-se aqui o Médio Oriente -;  impuseram sobre 

estas civilizações o  que  hoje  se  convenciona  chamar  de  Imperialismo.  A  política  

imperial  dos  séculos acima citados assemelha-se intimamente com os eventos de 

colonização ocorridos entre os  séculos  XV  e  XVI  na  América,  o  que  por  vezes  

leva  pesquisadores  a  intitular também de Neo-Colonialismo. 

O imperialismo colocou em  mãos de parcela considerável do mundo europeu, 

os mais diversos  e  longínquos lugares do globo.   Em nenhuma época anterior a esta  -  

1875 há 1914  -  reclamou-se com maior freqüência o título de Império/Imperador.  De 

fato, o interesse econômico das nações européias levou a acirrar a busca por novas 

colônias. 
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Segundo  o  Historiador  britânico,  Eric  J.  Hobsbawm
3
 a  economia  da  

Europa  

durante os séculos XIX e XX defini-se do seguinte modo: 

“A economia da Era dos Impérios foi aquela em que Baku (no 

Azerbaijão) e a  bacia  do  Donets  (na  Ucrânia)  foram  integradas  à  

geografia  industrial,  ao passo que a Europa exportava tantos bens 

como moças a cidades novas como Johanesburgo  e  Buenos  Aires,  e  

aquela  em  que  teatros  de  ópera  foram erguidos  sobre  ossos  de  

índios  mortos  em  cidades  nascidas  do  boom  da borracha a 1600 

quilômetros rio acima da foz do amazonas.” (HOBSBAWM, 1992, P. 

79) 

O  excerto  citado  acima  apresenta  uma  economia  dinâmica  e  interligada, 

exemplificando  deste  modo  a  corrida  européia  por  colônias.   Um  modelo  

econômico capaz  de  ligar  a  Grã-Bretanha  e  o  Egito,  não  somente  estes,  mas  

inúmeras  outras “possessões  européias”.  A  presente  produção  centrar-se-á  em  uma  

única  área geográfica/território - Oriente  Médio - e  nos  discursos  imperialistas  

deturpados  que validaram com base nos saberes da época as mais diversas 

intervenções/dominações. 

O Oriente Médio durante os anos 1875-1914  estava quase que em sua totalidade 

em território pertencente ao Império Turco Otomano, o que de modo algum impediu as 

ações de potências como a Inglaterra e a França  em seu  interior.  Este artigo  resumirá 

sua análise e abordará os territórios - de modo pontual, ligando os discursos validadores 

às localidades as quais eles se referem,  estes  sempre  integrantes  do que se 

convenciona chamar por Oriente Médio. 

Um dos clássicos validadores da intervenção ocidental em nações orientais, fora 

o “Fardo do homem  branco” - Este se baseava  na suposta  inferioridade dos orientais, 

tanto  técnica  como  cultural-,  além  de  apresentar  um  alto  teor  discriminatório,  

este pretexto  colocava  em  “mãos  brancas” - Européias - o  dever  de  fazer  “crescer  

e prosperar” civilizações orientais, de modo que as impossibilitassem de se auto -

gerirem -Auto-Governo - e revidarem as intervenções de modo organizado e coeso. 

                                                           
 

3
 Eric J.  Hobsbawm  -  Historiador britânico, militante marxista. Escreveu obras como Era do Capital, Era 

dos Extremos, Bandidos e a Era dos  Impérios  -  1875  -  1914  -  Esta última fora utilizada na presente 
produção -.; 
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“O  europeu  é  um  bom  raciocinador;  suas  afirmações  factuais não  

possuem nenhuma  ambigüidade;  ele  é  um  lógico  natural,  mesmo  

que  não  tenha estudado  lógica;  é  por  natureza  cético  e  requer  

provas  antes  de  aceitar  a verdade  de  qualquer  posição;  sua  

inteligência  treinada  funciona  como  um mecanismo.  A  mente  do  

oriental,  por  outro  lado,  como  as  suas  ruas pitorescas,  é  

eminentemente  carente  de  simetria.  Seu raciocínio  é  dos  mais 

descuidados.  Embora  os  antigos  árabes  tivessem  adquirido  num  

grau  bem mais  elevado  a  ciência  da  dialética,  seus  descendentes  

são  singularmente deficientes na faculdade lógica.” SAID, 2007, 

P.71) 

A  relação  imposta  por  um  europeu  colonizador  ao  “seu”  colonizado  era  

de superioridade  cultural,  racial,  técnico -científica.  Esses  falsos  e  deturpados  

conceitos corroborariam a missão outrora dita “civilizatória” em terras a serem 

anexadas as suas novas  áreas  de  influência  econômica  fora  da  Europa.  O  

fragmento  acima  transcritoapresenta uma pequena parcela da visão européia e 

imperialista acerca do egípcio e do 
4
oriental como um todo; refere-se a um excerto 

retirado dos  escritos do  Lord  Cromer
5
-Administrador britânico do Egito entre 1883 e 

1907 -. 

Inferior,  passivo  a  contradição  e  com  parco  raciocínio  lógico,  deste  modo  

o oriental é descrito. O discurso do dominador ganha mais força a cada “metro 

quadrado” que  ele  toma,  pois  sendo  contrária  sua  missão  civilizatória,  ele  seria  

expulso  pelos movimentos  anti-coloniais - Segundo  a  lógica  do  europeu -.  O  

discurso  imperialista avança e  a classe dominante européia alia estes mesmos a seus 

interesses econômicos. Ganhado  o  apoio  popular  metropolitano,  por  assim  melhor  

dizer,  os  administradores poderiam fazer imperar suas políticas atrozes e violentas a 

fim de subjugar o Oriente  -Médio -. 

As teorias  “raciológicas”/racistas dos  séculos XIX e XX  fizeram reverberar os  

                                                           
 

4
Eric J.  Hobsbawm  -  Historiador britânico, militante marxista. Escreveu obras como Era do Capital, Era 

dos Extremos, Bandidos e a Era dos  Impérios  -  1875  -  1914  -  Esta última fora utilizada na presente 
produção -.; 
5
Lord Cromer  -  Administrador britânico no Egito durante os anos de 1883 e 1907. Fora responsável por  

vasta  literatura  -  Preconceituosa  -  acerca  do  mundo  Oriental  e  dos  orientais,  o  que  auxiliou  a 
propagação  das  ideias  concernentes  a  inferioridade  de  outros  povos  e  a  superioridade  do  
Europeu, validando deste modo o Fardo do Homem Branco. 
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ideias de superioridade  no “velho  continente”; estas ideias por sua  vez  validadas  com 

base  nos  saberes  médicos/biológicos  da  época,  foram  associados  a  uma  Política  

de Jardinagem
6
e  ligadas diretamente ao contexto sociológico , fazendo surgir novas 

linhas de pensamento como o Darwinismo Social
7
,  onde  deturpando os conceitos 

biológicos de  Charles  Darwin  afirmara  que:  “O  mais  forte  sobrevive”,  deste  modo  

validava-se  a ideia de um ser mais forte que se sobrepunha  ao inferior ou mais fraco. 

A  historiografia  ocidental  apresenta  dois  modelos  de  dominação;  “Direto”  

e “Indireto”,  ambas objetivam o controle econômico da colônia, mas são distintas 

quanto à forma. O odelo tido como dominação “Direta” leva as possessões  

conquistadas  um administrador  oriundo do  país  colonizador,  este  por  sua  vez  fora  

empregado  em situações  mais  desconfortáveis  para  as  pot ências,  quando  se  era  

apresentada  ferrenha resistência. A forma “Indir eta” de governar se dava a partir do 

controle imperialista da corte  ou  governo  que  tinha  poder  na  colônia;  a  Índia  e  

seus  Marajás  ilustramperfeitamente a situação - Raj Britânico
8
. 

“Direta” ou “Indireta” a dominação/subjugação ocorria e com ela os massacres e 

etnocídios  validados  com  base  em  opiniões  semelhantes  as  do  Lord  Cromer.  Os 

discursos  associados  aos  fatores  econômicos  aceleraram  o  ritmo  de  anexações  e 

dominações.  Segundo  Eric  Hobsbawm,  a  economia  da  “Era  dos  Impérios”  era 

interligada;  V.  I.  Lênin  apresenta  as  ferrovias  como  fator  preponderante  para  a 

interligação econômica  e  a  dominação  -  O avanço tecnológico é expresso a partir das 

ferrovias e o contato proporcionado por ela a ambos os povos. 

“La  construcción  de  ferrocarriles  es  en  aparência  una  empresa  simple, 

natural, democrática, cultural, civilizadora: así la apresentan los professores burgueses,  

pagados  para  embellecer  la  esclavitud  capitalista,  y  los  filisteos pequeñoburgueses  

                                                           
 

6
Política de Jardinem  -  Termo utilizado por Zigmund Bauman para “destrinchar” a política  Nazistano 

que se refere ao Holocausto; Bauman aborda estas ações  -  Solução Final  -  como semelhantes a uma 
jardinagem, ou seja, a busca constante por melhoramentos. Essa terminologia pode ser transferida para 
a ótica do Imperialismo ao mostrar como nações européias visavam comandar e modificarem a seu 
modo as instituições sociais, raciais e culturais de determinadas nações, com base em seus discursos 
validadores. 
7
Darwinismo Social  -  Aplicação nas sociedades humanas das ideias inseridas no Darwinismo, com o 

intuito de apresentar determinado grupo com maiores ou menores capacidade de des envolvimento 
e/ou adaptabilidade ao meio; este universo de ideias iria apresentar inevitavelmente expor seres 
“superiores” e “inferiores” - Destinados ao sucesso e Fadados ao Opróbrio - respectivamente. 
8
Raj Britânico - Definição não Oficial para o domínio Britânico na índia; as ações imperialistas em 

território indiano perduraram de 1858 - 1957. 
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[...]  Han  transformado  dicha  construcción  en  un  médio para  oprimir  a  mil  

millones  de  seres  (en  las  colonias  y  semicolonias).”  (LENIN, 1921, P. 07) 

A associação econômica e o discurso negativista de inferioridade oriental levou 

nações  imperialistas  a  estabelecerem  domínios  e  monopólios  de  exclusividades  em 

países  do  Oriente  Médio,  como  ocorrera  no  Egito.  V.  I.  Lênin  apresenta  as  

ferrovias como  sendo  um  instrumento  para  dominação  e  escravização  de  colônias,  

em contrapartida este avanço ferroviário  -  Ferrovias ocidentais no Oriente Médio  -  

somente fora  possibilitado  após  uma  série  de  discursos  validadores  e  que  

apresentavam  a necessidade  de  intervenção  européia  com  a  finalidade  exclusiva  de  

desenvolver economicamente,  como  também  socialmente  e  culturalmente  os  povos  

que  por  eles eram tidos como inferiores e incapazes. 

Entre 1875 e 1914  se propagou  por toda Europa a incapacidade de auto gerir-se  

das nações orientais, destarte estas últimas, seguindo a ótica imperialista,  teriam 

em sua natureza  uma  impossibilidade  de  estabelecer  um  autogoverno  que  obtivesse  

êxito  nos mais  diversificados  setores. Passou  a  especular  não  somente  a  

necessidade  do  oriente para  com  a  Europa,  mas  também  o  desejo  oriental  de  vê-

la  controlar  todas  as  suas instituições públicas como também recursos naturais e 

econômicos. 

“A  França tem muito a fazer no Oriente, porque o Oriente espera 

muito da França. Ele lhe pede até mais do que ela pode fazer; ele lhe 

confiaria de bom grado  todo  o  cuidado  com  o  seu  futuro  [...]  A  

França,  porque,  disposta  a tomar nas mãos a causa das populações 

sofridas, ela assume, na maioria das vezes, mais obrigações do que 

aquelas que pode cumprir.” (SAID, 2007, P. 294) 

Fora  costumeiro apresentar um Oriente subdesenvolvido e que clamava por uma 

intervenção,  que  “confiaria  de  bom  grado”  suas  instituições  e  recursos  naturais  as 

nações  tidas  como  verdadeiras  herdeiras  do  saber  técnico -científico  e  cultural.  A  

literatura imperialista expunha o oriental como um ser “ilógico”, incapaz de raciocinar 

logicamente,  de  governar-se  com  destreza  e  sucesso.  O  discurso  imperialista  

deveras tendencioso  evitava  a  contradição  ao  dizer  que  o  templo  glorioso  do  

Oriente  -Destacando o mundo Árabe e sua contribuição,  como fez  Lord  Cromer -  

passara, e que o oriental atual não mais apresenta os traços do saber inerentes a seus 

antigos. 
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Seria extremamente contraditório apresentar um oriental passivo, que encarara a 

dominação  como  natural  e  válida.  A  resistência  fora  capaz  em  muitas  vezes  de 

desestabilizar - Momentaneamente - movimentos  colonizatórios,  contradizendo 

fortemente os discursos imperialistas de incapacidade e desorganização, como exemplo 

cita-se: Guerra dos Cipaios
9
,  Guerra  Boxers

10
e  levantes  na  Argélia

11
. De  modo 

algum almeja-se adentrar nos movimentos contra-colonização, mas apresentar um 

contraponto aos discursos imperialistas dos séculos XIX e XX. 

O discurso de inferioridade  abordado no  presente  artigo  baseia-se em 

inúmeras diferenças  existentes  entre  o  mundo  “ocidental/imperialista”  e  o  Oriente  

Médio. Religião,  “raça”  -  Conceito  este  em  desuso  -  e  desenvolvimento  técnico-

científico fomentaram  essa  distinção.  No  que  se  refere  à  religião,  Islamismo  e  Cri 

stianismo digladiam  entre  si  desde  a  expansão  Árabe-Islâmica  na  península  

Ibérica;  ambos monoteístas com um ranço de primazia e verdade. No que se refere ao 

conceito de raça, este entre os anos 1875 e 1914 apresentava força e bases científicas 

que o respaldou até a  segunda  metade  do  século  XX;  o  ser  inferior  existiria  no  

imaginário  europeu  e  ele distinguir-se-ia  fortemente por traços físicos  e em particular 

a cor da pele.   No que se refere ao saber e desenvolvimento técnico -científico  a falta 

de contato entre o Ocidente e o Oriente, seria em tese segundo os discursos imperialistas 

a causa para o atraso do mundo oriental, deste modo, estaria “validado” o contato com 

fins de desenvolver estas nações por parte de um Ocidente imperialista. 

                                                           
 

9
Guerra dos Cipaios - Também conhecida como Revolta dos Cipaios, foi um levante popular ocorrido no 

„Raj‟  britânico entre jovens hindus recrutados pelo governo inglês para proteção de  suas atividades 
comerciais  e  o  próprio  governo  britânico.  O  estopim  da  revolta  fora  os  rumores  de  que  os  
cartuchos utilizados  para  armar  esses  jovens  recrutados  eram  revestidos  com  uma  espécie  de  
graxa  oriunda  da gordura  bovina,  como  no  hinduísmo  o  consumo  de  carne  bovina  é  proibido  os  
Cipaios  armaram -se  e sublevaram-se. O levante perdurou de 1857 há 1859. 
10

Guerra dos Boxers  -  Levante ou Rebelião dos Boxers caracteriza o movimento anti-colonial e 
antiocidental na China entre os anos de 1899  - 1901; o movimento fora encabeçado por pobres 
agricultores e desempregados  citadinos.  Caracterizavam-se  pela  forma  de  combate  entre  seus  
simpatizantes,  eles acreditavam  que  o  aperfeiçoamento  de  suas  táticas  de  arte-marcial  seriam  
suficiente  para  infringir  a derrota aos interventores ocidentais  -  Britânicos. O movimento iniciou-se 
em 2 de Novembro de 1899  e perdurou até 7 de Setembro de 1891; o desfecho fora trágico para os 
revoltosos, estes foram massacrados pela violência das armas ocidentais que covardemente ceifou a 
vida de mulheres e criança deixando um  
saldo de 20 mil Boxers mortos. 
11

Levantes na Argélia - Ou guerra da Argélia, representou o mais tardio movimento de descolonização 
da  África.  Fora  perpetrado  por  “tropas”  da  Frente  de  Libertação  Nacional,  o  levante  ganhou  
força  em 1954 e perdurou até 1962 onde culminou na independência deste país em 05 de Julho, deste 
mesmo ano.   
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Os  mais  diversos  saberes  que  fomentam  esta  série  de  conceitos  acerca  do 

Oriente Médio fora uma construção paulatina e gradual que chegaram ao  lume com o 

sucesso das dominações imperialistas durante os séculos XIX e XX  - 1875 e 1914 -. 

O processo de dominação fora cruel e  doloroso para as nações subjugadas;  em 

contrapartida seria impossível afirmar que este contato não resultara em “contribuições” 

deveras importantes no que se refere ao Hibridismo Cultural
12

, troca de 

“informações”,saberes  e  práticas  pertencentes  a  culturas  distintas;  em  parcela  

significativa  das  vezes estas trocas ocorrem de modo quase imperceptível; a cultura é 

fluida e permeia até seus algozes.  As “trocas culturais” são inerentes nos mais diversos 

contatos entre  os povos; semelhante ocorrera durante o período concebido por uma 

historiografia ocidental como Imperialismo. 

“Nós, ocidentais, decidiremos quem é um bom ou mau  nativo, porque 

todos os  nativos  possuem  existência  insuficiente  em  virtude  de  

nosso reconhecimento.  Nos  os  criamos,  nos  os  ensinamos  a  falar  

e  a  pensar,  e quando  se  revoltam  eles  simplesmente  confirmam  

nossas  ideias  a  respeito deles,  como  crianças  tolas,  enganadas  por  

alguns  de  seus  senhores ocidentais.” (SAID, 2011, P. 19) 

O excerto transcrito acima é um fragmento  do romance  Nostromo
13

 do escritor 

inglês  Joseph  Conrad  contido  na  obra  Cultura  e  Imperialismo
14

 de  Edward  Said
15

,  

e aborda de modo mais conciso  e direto  o posicionamento europeu e imperialista 

acerca do Oriental e suas “capacidades” medidas com base em suas existências. Este 

                                                           
 

12
  Hibridismo  Cultural - O  Hibridismo  Cultural  representa  a  “fusão”  de  elementos  originários  de 

distintas  culturas,  seja  em  um  contato  oriundo  de  uma  “violência”  por meio  da  força  e  da  
coerção  ou mediante  um  contato  pacífico.  No  que  se  refere  ao  Imperialismo  durante  os  séculos  
XIX  e  XX  este contato fora de forma violenta, discriminatória e impositiva, em contrapartida a estas 
ações  surge uma “via de mão dupla” fundindo saberes de Colonizados e Colonizadores. A cultura é 
fluída e permeia até os seus algozes. 
13

  Nostromo  -  Romance do escritor inglês Joseph Conrad datado de 1904, decorre na fictícia república 
da "Costaguana" na cidade de Sulaco, América do Sul. 
14

  Cultura  e  Imperialismo  -  Obra  do  intelectual  palestino  Edward  W.  Said  que  apresenta  de  
modo erudito o desdobramento do Imperialismo e como se comportou a cultura neste interregno de 
tempo. Said faz conexões com atuais momentos históricos onde apresenta a mídia como validadora d e 
ações, sendo esta última uma rede corporativista de interesses. A obra foi lançada em 1995. 
15

Edward Said  -  Intelectual palestino, crítico literário, fora professor da Universidade de Columbia. 
Ativista dos direitos humanos do povo palestino e defensor de um estado com dupla nacionalidade para 
Palestinos e Judeus. Entre as obras mais importantes de Edward Said, destaca-se o Orientalismo, onde 
ele apresenta como o Oriente fora “inventado” após o contato ocidental, com destaque para os séculos 
XIX e XX  e em menor grau inserções no XXI. Said morre em 2003 após um longo tratamento contra um 
raro câncer. 
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fragmento corrobora  com  o  que  fora  apresentado  durante  todo  o  artigo,  uma  série  

de  discursos imperialistas  com  intuito  de  va lidar  intervenções  de  caráter  

econômico  mediante  a apresentação de uma necessidade indispensável para este 

contato. 

O  objetivo  fora  apresentar  ao  leitor  uma  historiografia  ocidental  repleta  de 

afirmações tendenciosas e de caráter preconceituoso. De fato, o momento histórico em 

qual estes discurso estavam inseridos propiciaram uma validação e difusão dos mesmos. 

Em contrapartida o ser historiador/intelectual é chamado a apresentar mais uma versão 

destes acontecimentos, “permitir” que  falem os que  foram  calados e  “libertar” os que 

foram aprisionados pela força da tinta e da pena. 
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MODERNIZAÇÃO URBANA DE CAMPO MAIOR-PI NO PERÍODO 

ÁUREO DA CERA DE CARNAÚBA: ENTRE REPRESENTAÇÕES 

GOVERNAMENTAIS E SENSIBILIDADES POPULARES (1930-1947) 

 
Raimundo Nonato Bitencourt Pereira* 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo propomos como objeto de estudo a modernização urbana da cidade 

de Campo Maior, Piauí, que se delineou no período em que a Cera de Carnaúba figurou 

como principal fonte das receitas públicas piauienses, assim como campomaiorenses. A 

urbe apresentou-se como uma das maiores produtoras de Cera do Estado, o que 

condicionou um intenso surto de modernização espacial levada a cabo, sobretudo, nas 

décadas de 1930 e 1940, e que se caracterizou por profundas transformações em sua 

estrutura urbana. 

.Para a abordagem do espaço citadino campomaiorense utilizamos a perspectiva 

da chamada Nova História Cultural, observando as práticas modernizadoras que 

ensejaram representações construídas pelos governantes, que colocavam Campo Maior 

como uma cidade grande e progressista dentro do cenário piauiense. Privilegiamos 

ainda, o modo como as pessoas comuns se colocaram diante dessa “nova” cidade. Desse 

modo, destacamos a sua subjetividade enquanto indivíduos que também traduziram o 

seu olhar sobre a cidade, por meio de relatos de memória, ou mesmo livros de memória. 

Intencionamos compreender como essas intervenções impactaram no cotidiano dos 

sujeitos simples, almejando perceber quais as sociabilidades que se desenvolveram, 

assim como as sensibilidades modernas. 

A Nova História Cultural é uma corrente teórica relativamente recente, enquanto 

campo autônomo, visto que surgiu após a crise dos paradigmas nos anos 70 do século 

passado e apresentou-se como uma das saídas possíveis para os historiadores. Só veio a 

ganhar maior consistência após a década de 1980 e, no Brasil, sobretudo a partir de 

1990.  

Quanto à cidade, já há toda uma produção textual que buscou refletir sobre ela, 

sobretudo, a partir de uma perspectiva econômico-social. Dentre as abordagens feitas, 

destaca-se a que identifica toda a história da cidade para entender sua evolução, sem 

aprofundamentos teóricos ou questionamentos sobre sua urbanização. Já na visão 
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marxista, o espaço urbano é visto como o local da acumulação do capital, onde se 

desenvolve o capitalismo e ocorrem as lutas de classe. 

Na perspectiva da História Cultural o espaço urbano passa a ser um objeto de 

reflexão específico, onde o foco não é o desenvolvimento econômico-social, e sim as 

práticas que traduzem as singularidades de determinados citadinos, assim como as:  

[...] Representações que se constroem na e sobre a cidade. [...] Pode-se 

dizer que a História Cultural passa a trabalhar com o imaginário 

urbano, o que implica resgatar discursos e imagens de representação 

da cidade que incidem sobre espaços, atores e práticas sociais” 

(PESAVENTO, 2008, p. 78).  

Nesse sentido, busca-se perceber como as pessoas atribuíam significado a uma 

cidade, entendendo as representações que foram construídas sobre ela em um 

determinado período, atentando para os diversos discursos formulados em torno da 

urbe.  

De acordo com Pesavento (2008), o referido campo teórico também dá destaque 

às “sensibilidades”. Estas são formas pelas quais indivíduos ou grupos percebem e 

representam seu mundo, por meio de seus sentidos e emoções, passíveis de estudo pelo 

historiador desde que tenham sido registrados. Nesse sentido, tem sido colocado em 

relevo principalmente as pessoas simples, os populares e sua subjetividade, e não mais 

os “grandes nomes” da História.  

SENSIBILIDADES E SOCIABILIDADES NA CAMPO MAIOR DITA 

MODERNA 

A Cera de Carnaúba começou a ser explorada no Piauí a partir do final do século 

XIX, quando houve as primeiras tentativas de sua comercialização, mas seu uso 

“limitava-se ao fabrico de velas” (PORTO, 1974, p. 113). De acordo com Teresinha 

Queiroz (1994), o gênero extrativista começou a adquirir relevância após o início do 

século XX, ao lado da borracha de maniçoba, do algodão e posteriormente do babaçu. 

Entretanto, é quando teve início a Primeira Guerra Mundial, em 1914, que a Cera ganha 

maior importância no mercado internacional, pois, a partir dela foi possível extrair “o 

acido pícrico, utilizado no fabrico de pólvora, de alto poder explosivo” (PORTO, 1974, 

p. 114). Tal fato, fez com que o produto passasse a ocupar o primeiro lugar nas 

exportações, superando a borracha de maniçoba. Segundo Queiroz (2006) por ser um 

gênero de exportação, o preço da Cera sofreria bastante oscilação, visto que estava 
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submetida às demandas e crises do mercado internacional, contudo, manteve-se como o 

mais importante produto exportável do Piauí.  

Na década de 1930, o mercado da Cera já estava consolidado. No fim dessa 

década, e no decênio seguinte, os preços atingiram seu ápice, impulsionados pelo 

contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O produto manteve-se em alta 

durante todo o conflito mencionado, e no período imediatamente posterior a ele, quando 

então começou a declinar, dado que passou a sofrer a concorrência de sucedâneos 

sintéticos fabricados pelos países beligerantes, que começaram a ter um maior equilíbrio 

econômico após a guerra. 

Devemos destacar que a época em que a Cera de Carnaúba esteve em alta 

coincidiu com o período dos governos autoritários, tendo à frente, no Brasil, Getúlio 

Vargas. No Piauí, citamos, principalmente, as gestões dos interventores Landry Sales 

(1931-1935) e Leônidas Melo (1935-1945). Os governos, nacional e estadual, 

assentavam suas bases no autoritarismo e nas ideias de progresso e modernização. 

Francisco Alcides do Nascimento (2002) observa tal fato ao investigar a capital do 

Piauí, Teresina, destacando que as modificações urbanas levadas a cabo por seus 

governantes foram marcadas pelo uso do autoritarismo, especialmente no Estado Novo.  

A euforia dos administradores piauienses com as receitas oriundas da Cera era 

grande, sendo exaltada em seus Relatórios e Mensagens de Governo, o que refletiu em 

Campo Maior, onde seus governantes realizaram diversas obras públicas, subsidiadas 

pelos preços do referido produto. Destacavam correntemente a situação financeira 

favorável, usando isso como justificativa para as diversas modificações urbanas que 

eram empreendidas. Esse quadro só se alterou no ano de 1947, com a queda das 

cotações da Cera de Carnaúba, que ensejou diversas lamentações.  

Foi com a Revolução de 1930, comandada por Getúlio Vargas, que Francisco 

Alves Cavalcante, um dos principais comerciantes da cidade, foi nomeado como 

prefeito de Campo Maior. Cavalcante é uma figura relevante no estudo da 

modernização, pois, promoveu juntamente com o governo estadual a retomada dos 

carnaubais que estavam em poder de particulares, formando o patrimônio municipal que 

subsidiaria o desenvolvimento urbano.  

Segundo Paulo Marins (1998) as ideias de mudanças urbanas após a instauração 

da República têm como porta de entrada, no Brasil, o Rio de Janeiro, que era a capital 

do país no início do século XX, época na qual a cidade passou por profundas 

transformações efetivadas na administração do prefeito Pereira Passos. Quanto às 
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reformas modernizadoras, Rinaldo Leite (1996), observa que com a instalação da 

República as elites regionais passaram a ter maior autonomia para empreender seus 

projetos, pois, durante o Império havia maior centralização das decisões. Tal fator 

facilitou a transformação urbana de diversas capitais pelo Brasil afora, além de locais 

que desenvolviam alguma função regional relevante, como a cidade de Santos, em São 

Paulo, importante por seu porto que facilitava a exportação do café. 

É fundamental deixarmos claro, quando falamos da modernização em Campo 

Maior, que esse fenômeno não se deu nas mesmas proporções das grandes urbes, a 

exemplo do Rio de Janeiro. Tratamos aqui de uma cidade do interior do Piauí. Mesmo a 

capital Teresina, segundo Nascimento (2002), na década de1940 ainda era uma cidade 

pequena, fortemente ligada ao espaço rural, no qual muitas pessoas trabalhavam.  

Em 1937, o Instituto Nacional de Estatística do Piauí refere que o município de 

Campo Maior possuía 26 883 habitantes. No entanto, Emilia Maria de C. Gonçalves 

Rebêlo (2000), ao pesquisar a dinâmica do crescimento urbano piauiense, destaca que 

no ano de 1940 o centro urbano campomaiorense tinha 3 685 pessoas. Não obstante, é 

relevante salientar que isso colocava Campo Maior como a quinta maior cidade do 

estado, atrás apenas de Teresina, Parnaíba, Floriano e Piripiri, com 36 695, 22 175, 7 

084, e 4 520 habitantes, respectivamente. 

Conforme dito anteriormente, foi após a chegada de Francisco Alves ao poder 

municipal, em 1930, que teve início o processo de modernização em Campo Maior. No 

jornal campomaiorense Tribuna dos Herois (1989), Otacílio Eulálio, influente literato 

que vivenciou todo esse período, registrou em tom de exaltação a administração de 

Cavalcante (1930-1935), colocando que ele foi o grande iniciador do progresso de 

Campo Maior.  

Para a compreensão da modernização urbana, privilegiamos a análise das 

práticas modernizadoras, ou seja, alguns elementos modernos que foram implantados. 

Da mesma forma, atentamos para o modo como as pessoas comuns – ou seja, aquelas 

que não pertenciam a uma elite política, econômica ou intelectual –foram impactadas 

em seu cotidiano por essas reformas urbanas, das quais, daremos maior atenção aqui a 

quatro aspectos: iluminação elétrica, cine-teatro, abertura de avenidas, remodelação de 

praças e instrução pública. 

Podemos colocar a iluminação elétrica como um dos primeiros signos do 

moderno que chegaram a Campo Maior. Em sua inauguração, em 1932, contou com a 

participação das figuras políticas municipais e estaduais, afinal, era uma grande 
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conquista para qualquer cidade do interior piauiense naquele momento. A Usina 

Elétrica, naquela época, era movida a lenha, e a luz funcionava das 18 às 23 horas, visto 

que a potência do motor era baixa. Com isso a urbe passou a partilhar de um dos sonhos 

da modernidade, pois antes a iluminação era feita “pela luz bruxoleante dos candeeiros 

antigos que conheci, estrepados na ponta dos postezinhos do passado” (A LUTA, Apud 

LIMA, 1994, 287).  

Não obstante, ao que parece nem todos foram beneficiados com a luz elétrica, 

dado que era preciso pagar uma taxa, dificultando assim o acesso para a população mais 

pobre que continuava tendo que usar lamparinas abastecidas com querosene. Sandra 

Pesavento (2002) também destaca que a chegada da iluminação elétrica em Porto 

Alegre, no final do século XIX, era um privilégio de poucos, pois, ficou restrita apenas 

a região central, bem como às pessoas abastadas.  

Era a outra face da modernização, os populares não tinham a chance de usufruir 

desse signo moderno que estava restrito as pessoas que tinham melhores condições 

financeiras. Nesse sentido, Dona Iracema (2013), conta que assistiu a inauguração da 

Usina, e refere que naquele período “só gente muito importante tinha [iluminação] nas 

suas casas” (SANTOS, 2013).  

Michel de Certeau (1994) afirma que os indivíduos comuns da cidade são 

marcados fortemente pela sua capacidade de inventar o seu próprio cotidiano, frente às 

dificuldades que se impõem. Nessa perspectiva, destacamos que a nossa entrevistada 

também teve a felicidade de partilhar do símbolo moderno em destaque, pois, relata que 

seu irmão instalou a iluminação, embora, não fosse proveniente da Prefeitura: “A 

energia lá em casa, quando eu consegui, meu irmão já era rapaz. Eu já era mocinha, de 

meus 20 anos, mais ou menos. Fui para o interior, quando eu cheguei, ele era mecânico, 

aí tinha botado uma lâmpada na sala, só uma lâmpada na sala” (SANTOS, 2013). 

Em 1933, o poder público investiu no remodelamento da Praça Rui Barbosa que 

passou a ser a principal da cidade, contando com ajardinamento, coreto e diversos 

bancos. Dessa forma, tornou-se o mais importante espaço público de sociabilidade, 

aonde as pessoas iam para conversar, se divertir, namorar. Sobre esse último aspecto, 

Silvia Maria Melo de Sousa, em seu livro de memórias, atenta para o recato dos 

namoros que tinham essa Praça como palco: “Naquela época o namoro era praticamente 

pegar na mão da moça e conversar um pouquinho e só, beijos raríssimos, quando muito 

acompanhá-la com suas amigas” (SOUSA, s/d: 25).  
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O memorialista Marcos Vasconcelos também relembra como era aquele espaço 

de sociabilidade, enfatizando como tinham início os namoros no coreto da Praça, 

marcados pelo tradicionalismo de uma cidade que passava a adquirir uma estrutura 

moderna, mas preservava muitos dos valores familiares tradicionais. O autor afirma que 

havia inclusive uma Banda de Música para agitar o local:  

Ali, num sentido, giravam os homens e noutro, as mulheres, cruzando 

olhares e iniciando grandes namoros. [...] À noite, toda iluminada, 

com banda de música no coreto, a retreta ia até 21 horas, quando a 

debandada era geral, pois a moça que se prezava não ficava na praça 

após a retreta (VASCONCELOS, 2006, 73). 

O senhor Jaime da Paz (2013) refere que a Praça Rui Barbosa era o principal 

local de lazer, sobretudo, para quem era solteiro e estava em busca de uma aproximação 

amorosa, dado que era o ponto de encontro de toda a rapaziada, assim como das moças. 

O entrevistado, diz inclusive, que conheceu sua esposa em uma das vezes que passeava 

por lá: “Ora, minha mulher, o primeiro encontro dela foi lá, 11 de julho de 1941 [...] foi 

lá, a gente foi para o teatro, tinha um cinemazinho ali perto” (PAZ, 2013).               

A instrução pública era um dos principais focos dos governantes estaduais e 

municipais naquele período, afinal, um estado e uma cidade que almejavam ao 

progresso precisavam investir na educação. Em Campo Maior, durante a década de 

1930, mas de forma muito mais intensa nos anos 40, foram edificadas muitas escolas 

pela administração municipal. 

A primeira escola a ser construída, inaugurada em 1934, foi fruto de uma 

parceria com o governo piauiense. Segundo Luís Mendes Ribeiro Gonçalves, diretor de 

Obras Públicas na gestão do interventor Landry Sales: “As despesas com a construção 

eram divididas entre governo estadual e o município... O Estado fornecia metade da 

verba e a outra metade ficava com o município” (GONÇALVES, Apud, 

NASCIMENTO, 2002, p. 62).  

O Grupo Escolar Valdivino Tito, foi construído para o funcionamento das aulas 

do ensino primário, contando com cinco salas, que comportavam cerca de 40 alunos, 

cada uma. Foi estabelecido na Avenida “5 de Outubro” (atual Avenida José Paulino), a 

principal da cidade, pois, a suntuosidade de seu prédio simbolizava o nível de 

adiantamento que a cidade alcançara na educação. Jane Bezerra de Sousa aponta que os 

colégios edificados na administração de Landry Sales: 
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[...] Eram construídos conforme os objetivos do grupo escolar, ou seja, 

iluminação e, em sua maioria incrustado bem no centro das cidades, 

ou em locais de maior importância, denotando uma medida majestosa 

e fruto de um ensino organizado. O aparelhamento das escolas 

primárias, fornecimento de material didático e mobiliário adequado 

foram uma constante (SOUSA, s/d, p. 04). 

Podemos dizer que esse colégio era o espaço público por excelência para as 

relações de sociabilidade das crianças, aglomerando considerável quantidade de alunos, 

já que era o único de Campo Maior. Apesar de ser regido por um forte disciplinamento, 

por parte das professoras, as crianças se apropriavam do lugar, e nos momentos que era 

possível, tornavam-no um local para sua diversão. Marcos Vasconcelos registrou em 

suas memórias como era na época que estudou no Grupo Escolar:  

Quando entrei no grupo escolar, vindo da rua da Lagoa que ficava do 

outro lado da cidade, não estranhei muito o ambiente, ao contrário, 

vibrei quando encontrei meus amigos todos. [...] O grupo foi para 

muitos meninos a continuação de nosso campo de brincadeiras, só que 

agora de forma organizada e com horários rígidos. Todos na sala de 

aula ficavam atentos aos ensinamentos da professora, mas ansiosos 

pela batida da sineta anunciando o recreio. Era meia hora de 

brincadeiras, lanches, brigas marcadas dentro da sala de aula, para 

tirar as diferenças, papos, paqueras, fuxicos. Aquilo de toda escola 

(VASCONCELOS, 2006, p. 50). 

No ano de 1936, assume a Prefeitura o candidato da oposição, Sigefredo 

Pacheco. Comandou o Executivo municipal nos anos de 1936 e 1937, quando teve 

início o Estado Novo (1937-1945), e Getúlio Vargas alcançou a presidência do Brasil, 

instaurando um regime centralizado. Como Francisco Cavalcante era aliado do grupo 

varguista que comandava o Piauí, foi colocado novamente no cargo de Prefeito 

Municipal.  

Foi nesse período de transição que houve a construção de um dos maiores 

símbolos da modernização campomaiorense, o Cine-Teatro Glória. Daremos maior 

atenção aqui ao aspecto cinematográfico. Em 1936, Pacheco autorizou a edificação do 

prédio ao lado da principal praça da cidade, a Rui Barbosa. Parece que essa obra se 

estendeu pelo menos até o ano seguinte, segundo foi registrado no Relatório de Governo 

do interventor Leônidas Melo, datado de 1938. É essencial chamarmos a atenção para 

sua arquitetura, pois, o prédio foi planejado para ter dois andares, com suntuosidade, 
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linhas simples e retas, o que segundo Nascimento (2002) era uma característica das 

construções feitas no governo Vargas, que foi ainda mais marcante no Estado Novo 

(1937-1945).  

Raimundo Arrais (2008) salienta que o cinema nasceu ainda no fim do século 

XIX, tendo sua difusão no século seguinte. O autor aponta que era uma diversão 

considerada barata e, portanto, acessível às pessoas mais pobres. Em entrevista, o 

senhor Jaime da Paz (2013) refere que naquela época os sujeitos mais simples tinham 

acesso aos filmes em Campo Maior, que, em geral, eram de faroeste, produzidos pelos 

norte-americanos.  

Nicolau Sevcenko, ao voltar seu olhar para umas das principais cidades 

brasileiras, o Rio de Janeiro, nota a difusão desse equipamento e a importância que ele 

tem para a sociedade carioca, na década de 1930. O cinema foi um dos maiores 

símbolos da modernidade, o local que para as pessoas ditas modernas era 

imprescindível frequentar e acompanhar as produções norte-americanas de Hollywood, 

predominantes naquela época. 

Joaquim Pereira de Oliveira anotou em suas memórias o que mais lhe marcou 

quando frequentava o Cine-Teatro Glória: os filmes de faroeste, estrelados pelos 

grandes intérpretes norte-americanos. Para ele e seus amigos uma das brincadeiras 

preferidas era imitar os atores, que exterminavam índios e bandidos à bala. O quanto os 

participantes imprimiam realismo na diversão, sentindo-se verdadeiros caubóis, mostra 

como as películas cinematográficas foram marcantes e influenciaram a vida de muitas 

pessoas daquela época e, também, o imaginário. Atentemos ao registro de Oliveira:  

Além dos jogos de futebol e de petecas, era mania a brincadeira de 

imitar os caubóis do Cine Glória: Rocky Lane, Johnny McBrown, Rod 

Cameron, Errol Flynn, Randolph Scott, John Wayne, Durango Kid, 

Roy Rogers e outros, cada um mais empenhado em exterminar 

bandidos e índios cheyenne, apache, comanche, sioux. [...] A mão 

fechada, apenas o indicador e o médio esticado, estava feito o 

revólver. [...] No internato, nas ruas, nas praças, de vez em quando 

tinha dois ou mais protegendo-se nas árvores, postes e esquinas. Balas 

zunindo por tudo quanto era lado. Alguns mais empolgados, levavam 

a fantasia a realismo e exagerado, atiravam-se por cima de paus e 

pedras, esfolavam-se, chegavam a sangrar. Quem fosse surpreendido e 

descoberto, era obrigado a fingir-se baleado e caía, retorcendo-se, no 

chão (OLIVEIRA, 1997, 47). 



 

  1318 

 

Uma das principais preocupações do governo municipal na época aqui abordada 

foi com a expansão do calçamento das ruas, discurso que passa a se repetir 

constantemente nos Decretos-lei. É necessário destacarmos que a preocupação dos 

administradores era com as ruas localizadas na área central, refletindo o desejo de 

embelezar, sobretudo, aquela região do espaço citadino.  

Em 1943, é visível a preocupação do governo municipal com a aparência de 

Campo Maior, voltando sua atenção para a Avenida Getúlio Vargas – antiga “5 de 

outubro” –, a mais importante da cidade, que passa a ter esse nome a partir de 1938, em 

homenagem ao presidente daquela época. O prefeito Ascendino Pinto Aragão, ao 

decretar a desapropriação de um terreno que interrompia o andamento da obra pública, 

expõe os motivos que o levaram a tomar essa decisão: “A ‘Avenida Getúlio Vargas’, a 

mais bela desta cidade, é interrompida por um velho muro que a afeia e a torna, até 

certo ponto, anti-higiênica, pelo acúmulo de lixo e outros dejetos que ali é feito [...] A 

dita avenida ficará mais ampla e mais bela”. Notamos aí, dois elementos que fizeram 

parte do imaginário moderno dos governantes em diversas partes do Brasil: o 

embelezamento urbano e o ideal sanitarista. Rezende (1997), também refere como 

foram marcantes esses pressupostos na cidade de Recife, ao citar as intensas 

transformações urbanas ocorridas na administração do prefeito Sérgio Loreto (1922-

1926).  

Marcos Vasconcelos (2006) vivenciou as décadas de 1930 e 1940 em difíceis 

condições financeiras e deixou registrado em suas memórias o contraponto da 

modernização. Vasconcelos residia distante da região central, em sua rua não havia 

pavimentação. Segundo ele os moradores, pessoas simples, chamavam o local de “Rua 

da Lagoa”, porque quando as chuvas eram mais fortes havia alagamentos chegando 

mesmo a invadir as residências.  

Conforme podemos observar o período compreendido entre os anos de 1930 e 

1947 foi marcado pelo desejo da elite campomaiorense – representada pelos seus 

governantes – de transformar a cidade, dando a ela uma estrutura e equipamentos 

modernos. Não obstante, podemos perceber, por meio da memória dos moradores mais 

simples, que estes às vezes não puderam partilhar de algumas reformas urbanas, a 

exemplo do calcamento de ruas. No entanto, em outros aspectos, se apropriaram das 

transformações em curso, desenvolvendo sensibilidades com o moderno e frequentando 

os novos locais de sociabilidade construídos. 
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NEGROS DO ROSÁRIO E REPUBLICANOS: UM CONFRONTO 

INEVITÁVEL. 
 

Randson Martins de Oliveira
1
 

 

Resumo: A Irmandade do Rosário dos Homens pretos de Caicó foi instalada no ano de 

1773 no atual município de Caicó atuou como um elemento de representatividade 

social para os marginalizados da sociedade em que se encontrava, a Irmandade do 

Rosário dos Homens pretos de Caicó tem em suas representações a tradição dos 

congados coloniais e a eleição de um reinado a cada festa que promove, tem sido assim 

desde a sua oficialização até os dias atuais, porém a Irmandade do Rosário passou a 

sofrer uma inferiorização social mais declarada, no final do império e início da 

República Brasileira. Com a intenção objetiva de por fim ao simbolismo do Império, 

Republicanos positivistas, que se encontravam no Seridó, a época da proclamação da 

República, 1889, na direção do Jornal O Povo, vão fazer uma intensa propagação do 

ideal republicano, de acordo com o que era conveniente à suas convicções políticas – 

filosóficas, neste contexto, vão passar a criticar a Irmandade do Rosário abertamente, 

por nela conter dois elementos que precisavam ser cuidados com atenção pelo governo 

que seriam a visibilidade social que era conferida a homens e mulheres que não se 

enquadravam dentro da lógica racial européia presentes na sociedade da época e o 

simbolismo do império, presente em suas manifestações. Estas críticas se fizeram 

presentes no jornal O Povo e se perpetuou na concepção de autores cronistas, que 

posteriormente escreveram sobre a Irmandade do Rosário dos Homens pretos de Caicó 

em seus livros, contribuindo deste modo para uma gradativa invizibilidade social da 

referida Irmandade. 
 

Palavras Chaves: Caicó – Irmandade – República 

 

Do Seridó: A gente, o Espaço e o Tempo. 

A região do Seridó Potiguar é coberta pelo ecossistema da Caatinga, e possui um 

clima quente e com irregularidades pluviométricas, sendo constante o fenômeno das 

secas, sobre o fenômeno das secas no Seridó, nos relata José Adelino: “no Nordeste elas 

(as secas) são tão antigas, quanto historicamente é antigo o Brasil” (DANTAS, S.D; 

p.143). O Seridó é atualmente estabelecido pelos municípios cortados pelos afluentes ou 

pelo próprio Rio Seridó, porém a história permite a divisão entre Seridó Norte Rio 

                                                           
 

1
Aluno do curso de História na modalidade Licenciatura, CERES – UFRN, Caicó – RN. 
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Grandense e Seridó paraibano, os contornos e limites da região seridoense potiguar, a 

qual nos deteremos neste trabalho, está intimamente ligado ao relevo e a hidrografia. 

Pensarmos em Seridó é trazermos em mente um estereótipo criado a partir da ligação 

existente entre as duas matrizes formadoras da identidade seridoense potiguar: a 

pecuária e a religião Católica, principalmente com suas expressividades populares, este 

trabalho tem por finalidade compreender a Belle Epóque seridoense, acompanhada da 

importação de valores e costumes oriundos, sobretudo da Europa. 

Em fins do século XIX e início do século XX, ocorreram 

significativas mudanças na configuração de nossas cidades, sobretudo 

Rio de Janeiro e São Paulo, cidades que acompanhavam o ritmo da 

modernidade européia, buscando-se o progresso, a modernidade e a 

“civilização” (NASCIMENTO, S.D. P.1) 

Este período foi marcado por uma forte rejeição as práticas e saberes regionais, 

tido como antiquado e um atraso ao progresso, seja ele econômico, político ou social, e 

dentre estas práticas e saberes regionais, a Irmandade do Rosário de Caicó passa a ser 

criticada, iniciando assim um processo de decadência social. 

 No final do Século XIX, o Brasil estava passando por ebulições políticas idéias 

e sentimentos revolucionários se enfrentavam constantemente, pois “estávamos no ano 

de 1888, ano de grande ebulição de ideias por todo o país, notadamente no domínio 

político.” (MEDEIROS, 1954; p. 276), os efeitos catastróficos da proclamação da 

República no Brasil em 15 de Novembro de 1889, se fariam sentir também nos rincões 

mais distantes da capital federal, antiga corte do Brasil, o Rio de Janeiro. 

No século XIX a igreja desempenhava o papel de propagandista e legitimadora 

do império, por outro o estado se encarregava da cobrança dos dízimos e das taxas de 

emolumentos, era uma relação precisa e objetiva, ambos se fizeram, porém a igreja 

tolerou muito das audácias dos colonos lusitanos, entre elas a necessidade econômica do 

apadrinhamento de padres e bispos por famílias abastardas, entre outras interferências 

que só serão interrompidas com a questão religiosa e a laicização teórica da República 

dos Estados Unidos do Brasil, em 1889.
2
 

                                                           
 

2
A questão Religiosa derivou das tensões que existiram pelo fato de a Igreja Católica estar subordinada 

ao estado. Bispos foram presos por ordens de D. Pedro II, em 1874, pelo fato de não aceitarem a 
realização de casamentos de maçons como determinava a Santa Sé a época. Esse fato desgastou 
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No dia 26 de julho de 1748, foi instalada solenemente nas terras do sítio penedo 

a Freguesia da Gloriosa Senhora Sant’Anna que em sua máxima extensão abrangia até a 

cidade atual de Patos no estado federativo da Paraíba, tinha seu centro na matriz de 

Sant’Anna sediada na cidade do Príncipe. 

No dia 26 de julho de 1748, o padre Francisco Alves Maia instalava a 

freguesia de Sant’Ana do Seridó, criada três meses antes, na vila de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso  do Piancó. Aqui viera para celebrar a 

primeira festa de Sant’Ana e erigir a primeira matriz. (DANTAS, S.D; 

p.16) 

Não tardaria muito para algo inusitado e curioso acontecer, 23 anos 

posteriormente (1771), estaria sendo enviados ao reino os compromissos da Irmandade 

dos Homens Pretos do Seridó, para exame da mesa da Ordem de Cristo em Lisboa, 

como regia as ordenanças de D. José I, no tangente a criação das confrarias e 

irmandades, uma característica bem Pombalina na tentativa de suprimir o poder que 

estas associações poderiam adquirir, a exemplo dos jesuítas, podendo constituir, uma 

possível insubordinação ao reino, fazia se necessário o envio destes documentos para 

aprovação régia, como acontecera com a irmandade caicoense que; 

Remetido a Portugal, recebeu ai o selo da real mesa da consciência e 

da ordem, no dia 9 de fevereiro de 1772, tendo sido paga a taxa de 

1630 réis. Aos 7 de março do mesmo ano, o documento , ido dos 

confins caicoenses, subia à sansão real, tendo recebido as augustas 

sanções de D. José I, por graça de Deus. (DANTAS. S.D; P.61) 

Falar sobre a Irmandade do Rosário de Caicó é ter um espaço histórico de 240 

anos (1773 – 2013), nos quais muitas transformações foram vivenciadas por quem a 

integrava. Entender as relações de poder e as vontades de potência existente neste 

ambiente religioso é, era e será um desafio instigante. A Irmandade, que é passível as 

transformações sociais de seu tempo, foi também uma associação religiosa que sofreu 

no passado com uma resistência social muito forte. Compreendermos a Irmandade do 

Rosário de Caicó é fazermos uma associação direta aos marginalizados e espoliados 

pelo sistema político/econômico de sua época. A Irmandade do Rosário de Caicó não 

                                                                                                                                                                          
 

profundamente as relações entre império e Igreja, o que desemborcara na laicização do estado 
brasileiro em 1889 com a constituição republicana. 
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foi como as conterrâneas de sua época, nas regiões mineiras do Brasil colonial, a 

Irmandade negra do Seridó serviu como meio de dignificação e com o passar do tempo 

como identidade comum a todos os Irmãos que não se integravam na lógica imperial de 

uma sociedade eurocentrista  e racista. 

Esta irmandade se estabelece historicamente ao preservar costumes e tradições 

de outrora, de cunho familiar e solidário, esta se constituiu no final do século XIX como 

um dos elementos superáveis, par dar passagem a inexorável marcha do progresso e da 

modernidade:  

Uma das características – chave deste período foi a invenção do 

arcaico, do bárbaro [...] para justificar a imposição da necessidade do 

progresso, enquanto, se mapeava e se localizava o estádio supremo do 

desenvolvimento – a civilização européia. (MENESES. S.D; P.72). 

A Irmandade do Rosário, mas propriamente dito o comportamento e a 

simbologia dos integrantes também aguçaria as críticas dos jovens acadêmicos de 

direito, que não pouparão de evidenciar a ultrapassada e desnecessária Irmandade do 

Rosário, que ao contrário de suas contemporâneas espaciais como, a Irmandade do 

Santíssimo Sacramento, a Irmandade de Sant’Ana e a Irmandade das Almas que 

sucumbirão aos apelos modernistas diferente daquela que irá se perpetuar até os dias 

atuais, como elemento representativo da diversidade cultural e étnica do povo 

caicoense, a imagem dos negros na região do Seridó e sua importância aponto da 

criação de uma irmandade em efêmero espaço de tempo e  sua permanência por 240 

anos é reflexo de lutas e conquistas sociais bastante importantes e entender se faz 

necessário a partir do momento em que se reinterpreta a história bicentenária da 

Irmandade. 

Estamos falando da cidade do Príncipe
3
. Uma cidade que podemos considerar o 

epicentro da sociedade seridoense, era o príncipe a referência de grandeza e prestígio 

entre as vilas e cidades que existiam próximas a ela nos mil e oitocentos como nos fala 

José Augusto: “Caicó foi, a principio, o único município de toda a zona (seridoense), do 

qual se destacaram posteriormente os outros.” (MEDEIROS, 1954; p. 276), esta cidade 

exportará para a cidade do Recife, principalmente jovens cuja linhagem genealógica 

                                                           
 

3
De acordo com o Decreto Lei de 16 de Dezembro de 1868, quando atingiu os foros de cidade, o 

topônimo é em homenagem ao príncipe regente D. João VI, que na época da elevação da localidade aos 
foros de vila, 1788, se encontrava no cargo de príncipe regente em nome de sua Mãe d. Maria I, a louca. 
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remonta à aristocracia agropecuária seridoense e ao prestígio a ela concedido, dado 

principalmente aos bens que possuíam e a Instrução ou letramento que adquiriam. A 

cidade do príncipe fora sinônimo de vanguardismo na educação da região do Seridó, 

ainda em tempos do primeiro reinado, aconteceu a fundação da escola de latim
4
 tutelada 

pelo Pároco colado da freguesia da gloriosa Sant’Anna
5
, o Pe. Francisco de Brito 

Guerra
6
, porém no final do século XIX, a escola não mais existia sucumbindo com a 

morte do referido padre e tutor, o conhecimento acadêmico se daria em outras 

localidades, “mais desenvolvidas” como no caso do Recife, Salvador e Rio de Janeiro 

(a corte), a permanência em outras cidades e convivendo com outras culturas, tornou 

antigo e ultrapassado a cultura do Seridó. Compreendia-se que o sertão demoraria a 

progredir e talvez nem progredisse se não ouvi se as palavras e orientações dos 

acadêmicos caicoenses de 1870 que realizaram uma ação “salvifíca”
7
, que ao 

retornarem dos centros acadêmicos aos quais ingressaram, traziam em suas bagagens 

verdadeiros aportes teóricos de como deveria ser o Príncipe e quais as suas aspirações 

para o futuro, as tradições foram duramente criticadas em nome de uma modernidade, 

os saberes e fazeres foram aos poucos tornando se obsuletos diante da urgência da 

modernidade e do progresso, podemos constatar essa intenção no artigo escrito por 

Manuel Dantas em 1889, no jornal republicano o Povo, que circulava no município a 

partir do referido ano, este artigo intitulado “como deixar de ser sertanejo em uma 

lição”  

É um fato observado, e a ciência o demonstra, que a vida de um povo, 

assim como a de um individuo, desenvolve-se internamente, isto é, de 

                                                           
 

4A fundação de uma escola de latim no Seridó  era, uma “cadeira em que se iniciaram no 
preparo para o sacerdócio, para a advocacia, para o exército, muitos filhos da zona do Seridó, 
cadeira que ele manteve por muitos anos as suas expensas” (MEDEIROS. 1954; P. 275), 
portanto de grande importância para a constituição de um núcleo intelectual no Seridó. 
5Ser pároco colado de uma freguesia é o mesmo que receber uma patente, mediante concurso 
público, para atuação profissional, era ele o nomeado vigário do Seridó e visitador dos Sertões 
de cima. 
6O padre Francisco Brito Guerra nasceu em 1777 na fazenda Jatobá hoje domínio do município 
de Augusto Severo – RN, e faleceu no ano de 1845, na corte (Rio de Janeiro), era o vigário do 
Seridó, que chegou a ser senador a ser senador do Império (o único norte-rio-grandense que 
se sentou na câmara alta do país, no regime monárquico) e que foi realmente o condutor 
principal dos destinos políticos da província na sua fase inicial. (MEDEIROS. 1954; P.274)  
7Estamos falando principalmente dos Senhores Janúncio e Diógenes da Nóbrega, Manuel 
Dantas e Olegário Vale, colaboradores e escritores do Jornal o Povo, formados em direito pela 
Faculdade do Recife.  
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acordo com suas tendências naturais. Sendo assim, e sendo um axioma 

estabelecido por Darwin a adaptabilidade de um individuo e da 

sociedade ao meio em que vivem, devemos procurar dentro das 

manifestações da vida sertaneja os princípios de seu desenvolvimento, 

a força motriz de sua marcha. (Manoel Dantas in: MACÊDO. 2005; 

P.146) 

Esta citação do texto nos faz ver como o sertanejo, em pleno final do século 

XIX, esta sendo considerado ultrapassado, inferior e algo a selecionar dentro de suas 

especificidades o substancial para o progresso, não se trata de uma desfeita a terra que o 

vira nascer, estamos tratando de pensamentos franceses acumulados na academia 

recifense pela elite da cidade: 

As personas discursivas investiram todo o cabedal de saberes 

adquiridos na capital pernambucana para dotar de outro sentido tanto 

os lugares quanto os atores sociais, considerados entulhos e 

obstrutores do pleno desenvolvimento das leis do progresso quando 

representavam a velha ordem e o pequeno mundo. (MACÊDO, 2005; 

p. 35) 

Deixar de ser sertanejo era acima de tudo o meio e o modo pelo qual o progresso 

atingiria essas longínquas paragens, superar as crendices e o fetichismo, abandonar as 

momescas quermesses e higienizar o espaço era um pensamento de modernização do 

povo, que deveria acompanhar o enlarquecimento das ruas, os fios da iluminação 

pública, o cinema e outras consequências da modernidade, para isso o povo deveria se 

modernizar, abandonar suas práticas arcaicas se quisesse se desenvolver. 

1º combate: Civilizados versus Bárbaros. 

O negro, que ainda não havia ultrapassado o estádio infantil da 

humanidade, tenderia não só a loucura e à paranóia, como também ao 

crime devido à sobrevivência psíquica de caracteres retrógrados. O 

mestiço também apresentaria alto grau de criminalidade em razão da 

degeneração resultante do cruzamento de raças díspares. (VENTURA,  

2000; p. 347) 

Com esta afirmação interpretativa, o autor do texto nos mostra claramente o 

papel social destinado ao negro no pós - abolição estamos tratando de interpretações de 

autores como Nina Rodrigues, Oliveira Vianna, entre outros que procuraram demonstrar 

quem era o negro e justificar sua inferioridade, assim como se fazia na Europa neo 
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colonial, no âmbito da justificativa da dominação dos Africanos e dos Asiáticos, no 

segundo cartel do Século XIX. 

Do ponto de vista social teremos uma festa do Rosário muito agitada “Se a festa 

deste ano for concorrida com a do ano que nos disse adeus, há 4 dias, só se abrindo 

novas ruas na cidade.” (Jornal o Povo – 4 de janeiro de 1891 in: MEDEIROS FILHO, 

2004, p. 120), menos ordeira, pois nela estava presente o ápice da marginalidade, o 

negro, a bebedeira e as danças que eram vistos pelos modernistas caicoense do século 

XIX, como sinônimo da “barbárie”, os seus integrantes eram pessoas que não possuíam 

álibi  de conduta nesta sociedade que se instaurava, a Irmandade do Rosário de Caicó, 

que ao mesmo tempo mostrava beleza pela suas cores, passos coreografados e grandiosa 

animação, era duramente reprimida por trazer em si uma antiguidade que se distanciava 

do processo progressista, pelo qual a sociedade caicoense deveria enfrentar para ser 

desenvolvida e civilizada, ser da Irmandade do Rosário se mostrava como sendo algo 

que iria contra a ordem natural que deveria reinar no espaço público, era exatamente 

algo anti-ordeiro; vemos nas celebrações litúrgicas a presença de tambores e pífanos 

que para os redatores do Jornal O povo seria a pertubação da ordem e decoro dos rituais 

sagrados católicos (Novenas, missas, te deum, procissões e etc.), deste modo se 

caracterizou uma gradativa rejeição por parte do meio intelectual caicoense  à 

Irmandade e suas ações, era algo a ser rejeitado afinal:  

A modernidade, a qual tanto se aspirava, se materializava na tentativa 

de eliminação dos costumes tradicionais, os quais estavam associados 

aos tempos coloniais, bem como havia um esforço político em 

construir uma imagem de uma cidade moderna. Por esse motivo, eram 

combatidas e perseguidas as práticas ligadas aos costumes populares, 

com a proibição às festas tradicionais populares, com a proibição de 

animais no perímetro urbano, e a demolição de cortiços insalubres. 

(NASCIMENTO. S.D; P.2) 

Ao entendermos o local de fala e atuação da referida Irmandade no final do 

século XIX, entenderemos que houve uma resistência velada,  que passou a existir após 

a implementação dos ideais intelectuais do final do século XIX no mundo  apreendido 

pelos caicoenses acadêmicos de direito do Recife, junto as teorias interpretativas sobre o 

negro na história do Brasil como nos revela MOTA: 

Para Nina Rodrigues, o interesse pela raça negra, de dominava o país 

em razão da campanha abolicionista, não deveria impedir a ciência de 
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abordar, de forma “imparcial”, a questão étnica. Proclamava, apesar 

da “viva simpatia” que o negro brasileiro lhe inspirava, a “evidência 

científica” da sua inferioridade – evidência que, em sua opinião, nada 

teria em comum com a revoltante exploração realizada pelos 

escravistas. (VENTURA, 2000; p. 346) 

Tínhamos na Irmandade, negros e caboclos, ou homens e mulheres de Cor, que 

após a libertação dos escravos em 1888, formarão a classe pobre e marginalizada dentro 

do democrático e liberal sistema republicano, é interesse do estado estereotipá – los, 

afim da afirmação branca e elitista sobre estes homens e mulheres que “para Nina 

Rodrigues, os não - brancos ameaçariam a civilização por serem incapazes de ingressar, 

como sujeito, na ordem liberal-republicana” (VENTURA, 2000; p. 347), deste modo o 

combate a suas práticas e sua localização nas zonas periféricas da cidade deve se 

estabelecer, vemos deste modo uma imagem sendo criada a partir de práticas e 

costumes de socialização destes homens e mulheres, será destacado a embriaguez e toda 

sorte de male decências, afinal, “o racismo científico foi adotado, de forma quase 

unânime, a partir de 1880, enviesando as ideias liberais, ao refrear suas tendências 

democráticas e dar argumentos para as estruturas sociais e políticas autoritárias.” 

(VENTURA, 2000; p. 354), numa tentativa de justificar o desprestígio social do negro, 

mesmo assim os negros mantiveram a festa do Rosário e sua Irmandade, lembremos que 

a festa do Rosário eram numericamente maior e mais animada que a festa doe 

Sant'Anna (padroeira da cidade) aos tempos do final do século XIX, festa esta que 

possuía um caráter elitista, pois se definia por uma festa ordeira e civilizada, como nos 

relata o próprio jornal O Povo: 

Terminou a festa da gloriosa Santanna no dia 28 de julho próximo 

passado. Houve novenas solenes com cantoria e exposição do 

sacramento. Grande concorrência que aumentou extraordinariamente à 

medida que se aproximou o termo da festa. A música de diletantes da 

localidade exibiu – se maravilhosamente; bem ensaiada, afinada e 

harmoniosa, com um bom repertório de peças variadas e modernas. ( 

O Povo, 3 de agosto de 1889 in MEDEIROS FILHO. 2004. P. 115) 

Sobre a festa do rosário o mesmo jornal transcrito por Olavo de Medeiros Filhos 

afirma: 

Teve lugar no dia 27 de passado a festa do Rosário que, como a do 

Natal correu na santa paz do senhor. Como manifestação da cultura 
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popular pela comemoração do salvador do mundo, e adoração á sua 

santíssima mãe, notavam-se de mais os bailes e sambas que os 

exercícios divinos, parecendo que estávamos voltados ao tempo do 

paganismo em que os deuses eram festejados com danças. Isto mesmo 

é uma demonstração do prazer que ia n’alma dos caicoenses. No fim 

da festa houve eleição do reinado, justiça e assembleia para o Rosário 

deste ano. Se a festa deste ano for concorrida como a do ano nos disse 

adeus. Há 4, só abrindo novas ruas na cidade. (O Povo, 4 de 

Dezembro de 1891 in MEDEIROS FILHO. 2004. P. 120) 

Ser negro do Rosário, topônimo com o qual ficaram conhecidos os integrantes 

da Irmandade e posteriormente apenas os bailantes, passou a ser algo atraso e 

pejorativo, com esse processo de “branqueamento cultural”, seguindo a “ordem natural” 

do progresso, que tão exaltadamente os jovens redatores propunham para a Cidade de 

Caicó no final do século XIX, em consonância coma as idéias de branqueamento que: 

“de 1870 a 1910, o destaque dos fatores étnicos, biológicos e climáticos produziu a 

ideologia do branqueamento como forma de ajuste do racismo europeu às condições 

brasileiras”. (VENTURA, 2000; p.357) 

A Irmandade do Rosário se torna um elemento apenas ao âmbito cultural, 

descaracteriza se sua luta social na tentativa de uma sobrevivência, as pessoas a partir 

de então poderiam recorrer à grande mãe, a Nação, o Estado republicano, que se fazia 

presente, pois era inevitavelmente necessário dadas as exigências progressistas do país, 

que não viam na “Velha monarquia” respaldo para as transformações que o país deveria 

passar para entrar na lógica dos países  vistos como desenvolvidos (França entre 

outros). 

2º combate: República versus Monarquia. 

A igreja Católica, não estava longe de uma dinâmica de transformações pela 

qual passava a sociedade imperial, a qual estava inserida, lembremos a crise entre 

Estado e Igreja no final do império, onde a laicização do Estado era uma evidência 

preterida pelos republicanos que viam na relação Estado e Igreja uma aliança perigosa 

para uma transformação social tão forte,  nesta disputa sobressai o papel da propaganda. 

Era indispensável fazer o povo (massa) entender o novo momento político do país, 

porém havia entraves, um deles era a forte presença da propaganda imperial no Brasil. 

Esta propaganda saia desde peças decorativas, até as Irmandades que se aglutinavam em 

torno de figurais nobiliárquicas, como reis e imperadores, era o caso da Irmandade do 
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Rosário e do Divino Espírito Santo, as imagens coroadas seriam uma afronta e um 

retrocesso no processo de evolução progressista vivenciado a partir da proclamação da 

República em 1889. 

As Irmandades passaram a sofrer ataques por dois motivos, o primeiro era o fato 

de que com a laicização do Estado agora a solidariedade deveria ser a nível patriótico e 

não mais dentro de associações religiosas. A partir da laicização do Estado era 

competência do estado à educação e a assistência social, desvinculando assim a 

importância das Irmandades enquanto corporações de assistência mútua. Outro motivo 

de afrontamento foi justamente o fato das irmandades trazerem a preservação de seu 

passado e das tradições católicas que estavam mais associadas ao estado imperial e 

colonial, devido a política do padroado no Império português, do que a outros sistemas 

políticos, por tanto eram imprescindível uma recusa e uma tentativa de sufocar estas 

imagens no tangente as relações que teriam com as massas, antes irmanadas em torno de 

santos e agora devendo se irmanar em torno da pátria, da bandeira e do panteão nacional 

estabelecidos pela República. 

A seleção das memoriais sociais são em parte uma prática política, acabar o 

símbolo se torna essencial, como foi o caso da revolução francesa (1789), a França 

exportou o modelo político para o mundo ocidental, o Brasil aproveitou desta novidade 

em termos de mudança e após o contato com as correntes ideológicas francesas, como o 

positivismo, passou a incorporar os sentidos políticos franceses, eram radicais e 

determinados na execução de seu plano político, a monarquia era o atraso para os 

militares alijados da política imperial, e outras categorias sociais que viviam a margem 

do sistema monárquico constitucional do Brasil, entre as atitudes que os republicanos 

tomaram, passaram a combater os símbolos, numa tentativa de formar uma amnésia 

social, para servir à legitimação do governo republicano, os símbolos imperiais foram 

tratados como atrasados, como anti moderno e algo primitivo, “a “grosseria” dos 

costumes ocupa aí mais lugar do que os pecados” (CERTEAU, 2011; p. 214), era 

necessário se combater esse atraso e primitivismo em nome do progresso civilizatório. 

Analisar as memórias e entender os esquecimentos é competências aos 

profissionais de história, saber analisar as fontes das mais variadas ordens é uma 

complexa atividade, que deve ser entendida através da metodologia e dos referenciais 

teóricos. Partindo deste entendimento, é aceitável entender que não existe uma 

uniformidade no analisar, existe formas variáveis, dadas as diversas visões e abordagem 

que pode se ter de um fato memorado ou esquecido, chegando desta maneira a um 
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entendimento que “não envolve mais apenas a evolução de uma sociedade [...], mas 

também a evolução os instrumentos de sua análise” (CERTEAU, 2011.p.116). 

No livro, Caicó Cem anos atrás do escritor seridoense, Olavo de Medeiros Filho, 

podemos observar uma transcrição sobre a Irmandade dos Negros do Rosário de Caicó, 

no ano de 1890, do jornal republicano, O Povo, que fora fundado e dirigido pelos 

republicanos caicoenses, no período da transição do sistema monárquico para o sistema 

republicano federativo. Ao se referirem as festas religiosas do município do Príncipe 

(Caicó) no referido ano aborda: 

Começou no dia 17 deste, a festa do Rosário, desta cidade. [...] Todos 

os atos serão solenizados com música, não faltando ora por outra os 

insolentes e incomodadores tambores dos pretinhos do Rosário, que 

apesar de estarmos em República terão Rei e Rainha coroados no fim 

da festa, com todos os cortejos de sua corte. (JORNAL O POVO, IN: 

MEDEIROS FILHO, 1988, p.120) 

O trecho transcrito nos faz refletir na tensão social que recaia sobre a Irmandade 

do Rosário de Caicó, os marginalizados são vistos com uma necessidade, por parte da 

República, de superação por preservarem uma tradição que deve ser anulada da história 

e da memória da cidade de Caicó, que são as cabeças coroadas dos reis e das rainhas, 

que a Irmandade mesmo em tempo de República, prezava por manter e ostentar. 

Isso chama bastante atenção, pois de certa forma a Irmandade do Rosário de 

Caicó, incomodava os que queriam a instalação da República, dificultaria o 

esclarecimento da sociedade, o povo sem letramento e que cabia a opção de aceitarem o 

novo sistema político, ficaria exposto ao simbolismo monárquico, retardando o 

entendimento do nosso momento político nacional e local: a República.  

Conclusão: 

É muito complexo o estudo sobre a Irmandade do Rosário de Caicó, estamos 

falando do primeiro espaço de representação social dos marginalizados caicoenses, uma 

Irmandade alicerçada nos laços familiares e nas divisões agrárias coloniais do Seridó, 

teve grande poder político de representação destes marginalizados, agregou vários 

elementos étnicos que confluíam dentro de uma sinestesia colonial. Vermos a 

Irmandade do Rosário e não vermos seus componentes na sua singularidade é o mesmo 

que não termos a visto, os seus membros eram e são atualmente pessoas alijadas da 

ordem social de cunho civilizatório, a Irmandade trás consigo elementos coloniais dos 
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quais podemos comprovar como o reinado, o baile do Espontão e suas cores nas fitas 

dos mesmos. 

Como vimos no presente trabalho, não somente a Irmandade foi criticada, como 

também outras práticas coloniais deram lugar a práticas higienizadas e modernas, as que 

se adaptaram e foram aceitas pela elite urbana do posterior século XX, a elite da 

cotonicultura, uma elite cosmopolita que via na tradição sertaneja sua identidade, seus 

valores, que emergiam de uma seleção memorial a qual a Irmandade torna-se elemento 

exótico e não uma associação de representatividade social, fato este que fez com que a 

festa ainda subsistisse em detrimento a festa da Irmandade das Almas e do Santíssimo 

Sacramento. 

Conhecermos a História de Caicó é enxergar a figura dos vaqueiros encantados e 

de suas idílicas façanhas, como se o Seridó fosse apenas o vaqueiro, que após o século 

XX e sua modernização veio a ser aderido pelas elites da cotonicultura como elemento 

identificatório de todo um povo que se homogeneíza sobe as lidas do gado, 

posteriormente as elites elegeram o algodão como símbolo do Seridó “o Ouro Branco” e 

todos nós ficamos conhecidos pelo nosso algodão de longa fibra, o Seridó, o 

incompreensível disto é a falta de sensibilidade destas elites em não abrir seu leque de 

investigação para as camadas periféricas que assim como aceitaram a modernização sob 

a forma impositória de cima para baixo, identificam se com essa história branca e 

elitista abençoada pela Igreja católica. 

Precisamos entender os outros atônitos personagens do Seridó, entender o 

próprio Seridó com suas lutas sociais e suas conquistas, a Irmandade dos Homens 

Pretos do Seridó, genericamente conhecida e aqui esboçada por tantas vezes como 

Irmandade do Rosário, foi o elemento mais antigo de representação e o espaço mais 

duradouro das conquistas raciais que perpassaram os séculos com sofrimento, labuta, 

descrédito, alegria e fé, a Irmandade do Rosário não se acabou por que a união e o 

orgulho de serem Irmandade e Negro do Rosário são maiores que os ensejos políticos e 

religiosos.  

Por fim concluímos que a modernidade, paradigma do final do século XIX, 

implantada arbitrariamente de cima para baixo, sem respeitar quem quer que fosse, 

apenas aos caprichos da elite agropecuarista do Seridó, especialmente de Caicó, se 

rearranjou na ânsia de reconstruir uma nova forma de se pensar a pátria que agora não 

era mais imperial, ou seja, uma discussão em torno de movimentos tão distintos e tão 

fortes ideologicamente, compreendemos deste modo, o motivo pelo qual a Irmandade 



 

  1333 

 

do Rosário, passou a ser rejeitada explicitamente na época do advento da república 

brasileira, sistema este que ao defender o separatismo e a laicidade do estado, passou a 

criticar a colonial Irmandade\de e assim a fez perder importância social e sua 

descaracterização política de representatividade, reduzindo -a, a dança e aos reinados, 

ou seja sua parte cultural, em detrimento da festa de Sant'Anna de caráter elitista, 

conservador e civilizado, bem ajustada ao novo paradigma e aos anseios republicanos 

radicais que em Caicó se defendia em 1890 através do Jornal O Povo, aliado a 

marginalidade a ser combatia os símbolos imperiais  tornaram – se outro alvo das 

críticas, uma vez que remontariam a existência de uma propaganda e apolítica a ser 

erradicada, assim como o próprio nome da cidade que foi em 1890 transferido de 

Cidade do Príncipe para Cidade do Seridó e posteriormente Cidade de Caicó. 
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O SOM QUE RESSOA DA LITERATURA: CANÇÕES ENQUANTO 

FONTE DE PESQUISA PARA O HISTORIADOR 
 

Raphael Péricles Borges 1 

 

RESUMO: Os paradigmas das últimas décadas trazem consigo o surgimento de 

indagações epistemológicas que germinam como novas possibilidades para os 

historiadores, dando um novo olhar para as fontes históricas. Nesse sentido, os 

diálogos entre história & literatura e seus desdobramentos constituem uma ferramenta 

da compreensão dos elos culturais para a historiografia, mas vamos além quando 

pensamos a canção como uma nova linguagem que não seja somente os documentos 

textuais da literatura, ou seja, entendemos que os versos da literatura em seus diversos 

gêneros junto com a melodia da música possibilitam entendermos a canção. Esse artigo 

almeja perceber como a historiografia encontra-se a pensar e discutir as diferentes 

abordagens teóricas e metodológicas compostas nas relações conceituais sobre canção 

como fonte para o historiador. A canção no século XX e XXI se torna um processo de 

interlocução de sujeitos, que são motores das utopias sociais e acabam traduzindo 

alguns dos dilemas das práticas culturais. Nesse sentido, mesmo polissêmica, a música 

se deixa escutar. O espaço existencial e epistemológico ultrapassa o “olhar” da 

história e pede mais de seus sentidos, em nosso caso o “ouvir”. Dessa forma, podemos 

perceber um movimento de fundamental importância nas abordagens sobre música, 

mesmo incipiente, em que os estudos acabam por convergir em novas formas do fazer 

historiográfico sobre essa temática. Assim, constatamos que a competência reflexiva 

sobre a música tem sido um problema para os historiadores. Com efeito, esse objeto 

vem assumindo um papel de extrema importância como fonte documental para a 

historiografia. Envolve ainda, por certo, reflexões de caráter fundamentalmente 

teórico-metodológico das problemáticas e abordagens na pesquisa acadêmica, que traz 

limites para as análises na construção da narrativa histórica, sendo possível perceber 

em revistas, dissertações e teses a quantidade pífia de historiadores que abordam esse 

campo de pesquisa, sendo sempre entendido como um campo menor. Ademais, o 

percurso analítico do artigo é balizado por percebermos que os estudos sobre música 

ainda estariam além do uso que os historiadores podem fazer para o campo da história. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Canção; história; historiografia; Literatura. 

 

Esse artigo tenta perceber como as discussões referentes aos desdobramentos de 

história e música e as diferentes abordagens teóricas e metodológicas compostas nas 

relações conceituais sobre canção como fonte para o historiador vão surgir como um 
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desdobramento da abertura do campo da história pela literatura, pois a canção nos 

séculos XX e XXI se torna um processo de interlocução de sujeitos, que são motores 

das utopias sociais e acabam traduzindo alguns dos dilemas das práticas culturais. Algo 

bastante debatido por vários historiadores é que a canção só vai ganhar corpo na 

hierarquia interna do campo de estudo da história na década de 1990, mesmo com 

aparições tímidas no fim da década de 1980.  

Não pretendemos discutir aqui o lugar da literatura enquanto campo de pesquisa 

para o historiador, pois para o nosso entendimento a literatura já é um campo 

consolidado na discussão historiográfica, mas queremos perceber que a literatura vai 

contribuir para que os historiadores passem a olhar as canções como um campo de 

pesquisa para o historiador, não apenas para os músicos e musicólogos, já que a 

literatura dialoga com as canções há muitas décadas antes da história. Portanto, o nosso 

objetivo é perceber o campo da música através dos desdobramentos pensados pela 

literatura no pensar da canção, pois se desenvolveu na década de 1970 na área de Letras 

e comunicação estudos baseadas na análise do discurso do texto literário da canção. 

Nesse contexto, na década de 1980, essas áreas passam a buscar metodologias 

mais definidas e que tivessem aparatos teóricos para os estudos das canções. Tomamos 

como exemplo Luiz Tatit, que, apesar de publicar a grande maioria das suas análises 

sobre as canções na década de 1990, tem sua pesquisa realizada durante a década de 

1980. Dessa forma, para Morais (2010, p.17) “até mesmo o impacto das transformações 

historiográficas ocorridas nos anos de 1970 e 1980, que ampliou os quadros temáticos, 

teóricos e metodológicos, não chegou a esse campo”. Contudo, podemos perceber um 

direcionamento dos estudos relacionados às canções no campo da história apenas na 

década de 1990.  

Um aspecto a ser observado pelos historiadores durante a década de 1990 e até 

os dias atuais da escrita desse artigo é a de pensar como os historiadores enfrentaram os 

estudos relacionados à música sem ter em sua formação ênfase nas relações entre 

história e música. Ao que me parece, ainda não temos um consenso da melhor maneira 

de pensar as canções, mas sabemos que a questão metodológica central para os estudos 

históricos da música está sentada em dois pontos fundamentais: a relação entre análise 

formal ou estética e abordagens histórico-sociológicas das canções.  

Para Moraes (2010) ocorre no campo historiográfico uma surdez dos 

historiadores até a década de 90, pois para o autor após essa década ocorre a tentativa de 

alguns profissionais de entender melhor essa relação entre história e música, o que pode 
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ser percebido quando o mesmo escreve que o quadro está em processo de mudanças e 

utiliza a revista francesa como suporte para legitimar sua fala. Segundo a revista Revue 

de Musicologie, sociéte française de musicologie de 1998, "a surdez dos historiadores 

está em via de cura". 

Mesmo chegando atrasado como detectou Marcos Napolitano (2010, p.254), “os 

historiadores de ofício mais uma vez chegam atrasados. A área de Letras e as Ciências 

sociais já haviam descoberto a canção e consagrado algumas abordagens antes dos 

historiadores utilizarem a música como fonte para Historiador”. Nesse sentido, esse é 

outro motivo para os historiadores perceberem a literatura como campo de pesquisa 

cheio de possibilidades, tanto quanto em outras áreas disciplinares que dispõem de 

pesquisas mais avançadas sobre música, ou melhor, mais aprofundadas como a 

musicologia histórica
2
, a etnomusicologia

3
 e um terceiro campo de estudo que 

necessariamente estamos inseridos nos “estudos em música popular”, que para 

Napolitano (2010, p.254) “congregam a sociologia, a antropologia e história”.   

Para Marcos Napolitano (2005, p.80), o historiador que vai trabalhar com canção 

popular “deve levar em conta a "dupla natureza" da canção: musical e verbal. E que 

essas desaparecem no mesmo momento da composição”. O autor destaca ainda que só 

vai surgir como vestígio para o historiador quando forem trabalhadas juntas. Ou seja, a 

nossa memória individual ou coletiva está ligada a misturas de letras e melodias, mais 

conhecida como canção. Entretanto, essa possibilidade só chega para o historiador 

através da performance do artista e do cantor. Nesse sentido, fica pouco viável estudar 

as duas de forma separadas antes de embarcar no contexto social de produção da 

canção, pois existem elementos intrínsecos no lugar social de produção da canção. 

Deste modo, é desse formato de canção que nosso artigo pretende tratar.  

Quando pensamos em música logo vem à cabeça a imagem de uma banda 

favorita, de uma letra, ou um artista, até mesmo em alguns casos um álbum específico 

que marcou sua afetividade ou lembranças do passado. Entretanto, as canções também 

                                                           
 

2
Não entendemos que seja necessário o conhecimento pleno de musicologia, pois “na música popular a 

possibilidade de mudança da tonalidade da canção torna irrelevante esse tipo de classificação. O que 

importa é a capacidade do cantor de conhecer a sua voz e de saber escolher a tonalidade que melhor 

exponha os atributos vocais e a capacidade interpretativa, atendendo às necessidades da canção”. 

(MACHADO, 2011, p.25) 
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fazem parte de uma memória coletiva podendo auxiliar o trabalho do historiador na 

construção de fatos constituídos por um grupo social.   

Portanto, primeiramente temos que fazer algumas distinções para que fique mais 

claro o que é música e o que é canção, pois ocorre uma grande dificuldade de entendê-

las pelo fato de estarem amalgamadas, ou melhor dizendo a canção está inserido em um 

campo maior que é a música. Perceber isso não é uma tarefa fácil, talvez por culpa do 

Russo Tchaikovsky e quem sabe do pianista alemão Felix Mendelssohn, pois esses dois 

gênios da música são considerados compositores de canções mesmo não produzindo 

nenhum som pelas cordas vocais, já que a junção da voz com a melodia seria uma das 

características centrais da canção. Contudo, deixando eles de lado, podemos perceber 

que na grande maioria das vezes, de forma genérica, a canção são músicas que utilizam 

instrumentos e a voz humana. 

Por outro lado, entendemos que a canção está inserida no campo de estudo para 

além das amarras da melodia e da letra. Assim, poderíamos afirmar isso quando Luiz 

Tatit (2011, p.16) esclarece o fazer da canção, em que “integração e cisão constituem 

imagens que articulam a dimensão espacial do modelo e ajudam a representar, desde os 

níveis mais profundos, as manobras contínuas e descontínuas do discurso”. Portanto, 

sempre acabamos esquecendo que a canção também se nutre do social de campos de 

estudos como a literatura, história, sociologia, antropologia e entre outros.  

É nesse contexto que, para podermos compreender as canções que demandam 

essas característica de junção de voz e som dos instrumentos em uma harmonia sonora, 

utilizamos a performance do artista, a qual seria demostrada pelo lugar social como 

categoria de análise fundamental para abordagem do historiador. Isto pois entendemos 

que a dificuldade do historiador combina análises que muitas vezes não são inerentes à 

sua formação. E mesmo quando o historiador tem essa formação, acreditamos ser pouco 

provável conseguir separar de forma bem simples a vida e a obra dos artistas musicais, 

pois pensamos que ambas estão amalgamadas ao construto de uma canção.  

A aproximação da música como campo de pesquisa para os estudos 

historiográficos cresce paulatinamente com o fortalecimento das discussões entre 

história, literatura e música, pois boa parte dos estudos acadêmicos relacionados à 

música nas últimas décadas vem surgindo das análises de canções e das pesquisas feitas 

em Letras. Como também, para Morais (2000, p. 207), 



 

  1339 

 

apesar da relativa ampliação do número de investigadores de origem 

acadêmica interessados na canção/música urbana do século XX, foram 

os críticos de diversas origens e os pesquisadores que nos últimos anos 

efetivamente contribuíram para a reconstrução da história da cultura 

popular urbana por meio da canção. 

Portanto, através dos estudos culturais, a canção no seu formato possibilita o 

fortalecimento das relações entre história e música ao analisar as relações entre 

composição e interpretação nas experiências sonoras. Nesse contexto, os historiadores 

enriquecem suas possibilidades de interpretação da cultura, pois esses estudos fazem 

com que percebamos as questões centrais que vêm surgindo dos debates metodológicos 

das interpretações culturais. Para Peter Burke (2006, p.21), essa relação da história com 

a música  

foi praticamente uma invenção do século XVIII. Alguns estudiosos 

dos séculos XVI e XVII, como Vincenzo Galilei e Girolamo Mei, 

haviam se conscientizado bastante das mudanças de estilo a longo 

prazo e, na verdade, as tinham discutido em suas comparações de 

música antiga e moderna publicadas, respectivamente em 1581 e 

1602, mas seu objetivo era apenas atacar ou defender determinados 

estilos.  

Deste modo, visto que a música passa a fazer parte dos estudos culturais em um 

outro viés, objetivando esclarecer a surdez
4
 das representações a serem analisadas pelos 

historiadores da história cultural, analisamos uma canção percebendo o entorno da sua 

produção, no qual a cultura situa as vertentes que permitem aos historiadores deixarem 

de ouvir e passar a escutar a história, pois escutar uma canção pode nos dizer muito 

sobre a vida cotidiana das pessoas.   

O historiador de ofício só passou a adentrar nessas novas perspectivas de estudos 

historiográficos debruçados no campo da música “tardiamente na década de 1990” 

(MORAIS, 2010, p.17). Nesse sentido, as abordagens da “música popular” na história 

acabam sendo “influenciadas inicialmente pelo cultural studies, que discutiu e 

desenvolveu teorias exclusivamente em torno da música popular, deixando marcas 

importantes nos estudos musicais (Id. Ibidem)”. 

                                                           
 

4
Reclamações feitas por François Lesure no livro Encyclopedie de la musique. Paris: Fasquelle, 1961. 
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Entendemos que os estudos sobre música ainda estariam além do uso que os 

historiadores podem fazer para o campo da história e em particular da "canção 

popular5".  Dessa maneira,  

quem se dispuser a escutar o som real do mundo, hoje, e toda a série 

dos ruídos em série que há nele, vai ouvir uma polifonia de 

simultaneidades que está perto do ininteligível e insuportável. Não só 

pela quantidade de coisa que soam, pelo índice entrópico que parece 

acompanhar cada som com uma partícula de tédio, como por não se 

saber mais qual é o registro da escuta, a relação produtiva que a escuta 

estabelece com a música (WISNIK, 1989, p.53). 

Segundo Morais (2000, p.209), “o uso da canção popular como fonte continua 

bastante restrito e precário, e aparentemente ainda mantém um status de segunda 

categoria no universo da documentação”. De tal modo que para Napolitano (2010, 

p.254) “o uso de fontes escritas (além das “letras” das canções) para a pesquisa histórica 

em torno da música popular mereceria uma discussão específica, pois no caso da música 

brasileira essa opção heurística tem dado o tom das análises e da organização de uma 

pauta de conteúdo historiográfico”. 

Portanto, esse lugar-incomum que a letra e a melodia ocupam na análise das 

canções não pode ser deixada de lado, pois colaboram de maneira uniforme para 

entendermos as reflexões do lugar da música na história. Desse modo, essas reflexões 

podem construir para a historiografia o lugar de destaque que o som e o sentido trazem 

para o historiador. Sem dúvida, essa é a intenção dos estudos em música popular. Ou 

seja, “a interpretação, tal como hoje a entendemos, se aplica não apenas aos textos, à 

tradição oral, mas a tudo que nos é transmitido pela história” (GADAMER, 2006, p19). 

Para Napolitano (2010, p.254), “não se trata de menosprezar as fontes escritas 

não-musicais para o estudo da música, sobretudo a música popular, mas de destacar a 

importância da incorporação do material musical, forma de partitura, fonograma ou 

vídeo pelos historiadores”. 

                                                           
 

5
Entendemos como canção popular: “é claramente muito mais do que um texto ou uma mensagem 

ideológica [...] ela também é performance de sons organizados, incluindo aí a linguagem vocalizada” 

(TREECE, 200, p.128) 

 . 
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Obviamente, na canção popular não basta simplesmente ver e ler, mas também 

escutar a história que os ritmos melódicos trazem, pois, quando a escrita da história 

passa a se preocupar consideravelmente com as estruturas mais melindrosas, podemos 

perceber um movimento de fundamental importância nas abordagens sobre música, já 

que problematiza uma mudança por considerar mais seriamente as opiniões e as 

produções dos agentes culturais6.  

Para Morais (2000, p. 208), “os pesquisadores realizam suas obras sem clareza 

metodológica, de modo amadorístico e precário, e muitas vezes sem apoios 

institucionais e financeiros”. Para além disso, no tocante às reflexões sobre canção 

popular, acreditamos que existem dois motivos para esse problema teórico 

metodológico. O primeiro é o conceito de popular devido às tradições, filosofias, 

identidades e ideologias que os definem. O segundo é a complexidade multifacetada da 

canção, no qual tanto a letra quanto a música são um objeto polissêmico cheio de 

implicações estéticas abstratas, que acabam dificultando aos historiadores que não 

possuem formação em música. Tem-se, então, que “os estudos musicais acadêmicos 

pouco dialogam com a crítica especializada, que até pouco tempo nem era tão 

especializada (NAPOLITANO, 2010, p.255)”.  

Por isso, as reflexões de David Treece e de Cointer são importantes para nos 

permitir adentrar nesse estudo. Segundo Treece (2000, p.128), o “poder significante e 

comunicativo desses sons só é percebido como um processo social à medida que o ato 

performático é capaz de articular e engajar uma comunidade de músicos e ouvintes 

numa forma de comunicação social”, que é o “caso da música popular, uma mesma 

canção significados culturais e efeitos estéticos-ideologicos diferenciados depende do 

suporte analisado (NAPOLITANO, 2010, p.255)”. Arnaldo Contier (1991, p.152) 

converge com esse pensamento ao entender que “a execução de uma peça musical pode 

provocar múltiplas "escutas" nos decodificadores de sua mensagem [...] de acordo com 

uma perspectiva sincrônica ou diacrônica do tempo histórico”.  

Nesse contexto, percebemos, mesmo com as aberturas de novas possibilidades e 

objetos pela história cultural nas décadas de 1970 e 1980, que a música  não passa por 

                                                           
 

6
Por agentes culturais, entenderemos aqueles que exercem uma das funções ou uma das posições 

definidas pelo campo cultural: criador, animador, crítico, promotor, consumidor etc. (DE CERTEAU, 

1995, p.195). 
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nenhum estudo mais aprofundado por alguns motivos: o primeiro é o fato do historiador 

não ter muito conhecimento específico da teoria musical;  o segundo é o acesso aos 

documentos não serem tarefa fácil no Brasil, já que as maiores coleções de disco se 

encontram nas mãos dos colecionadores e não em domínio público; o terceiro está 

relacionado à alteridade de olhar para o objeto de estudo e entendê-lo subjetivo e de 

pouca relevância para os estudos científicos da história como guardiã da verdade. 

Segundo Barros (2011, p. 26), “é preciso considerar que aquilo que uma época 

ou sociedade considera digno de estudo poderá ser ou ter sido considerado irrelevante 

em um outro momento histórico ou situação social”. A música passou então a fazer 

parte dos objetos relevantes e dignos aos estudos historiográficos quando se entende as 

sensibilidades humanas e suas manifestações artísticas e culturais como cultura 

histórica. Por isso, apesar da dificuldade que o historiador possa ter com a música, isso 

é uma ocorrência em qualquer objeto relacionado principalmente em relação às 

sensibilidade humanas. 

Segundo Michel de Certeau, há dificuldades propostas pelo silenciamento das 

instituições que tentam de forma excludente que os historiadores permaneçam surdos 

perante o campo de estudos que não sejam relacionados àqueles que os pares dizem ser 

certo. 

Por conseguinte, se o escutam (mas não o ouvem), é porque ele é 

inevitável e necessário, como guardião da porta do exame e de tudo 

que se acha atrás dela. Mas, coagidos a se submeterem às suas 

condições, seus ou vintes sabem também da inutilidade de uma 

discussão com ele. Em muitas universidades, constata-se, com efeito, 

que os estudantes parecem desistir de falar. Seu silêncio espalha-se. 

Para que falar se não nos ouvimos mais? (DE CERTEAU, 1995, p. 

114) 

Dessa maneira, não podemos afirmar ser a escolha “correta” ou “errada” para o 

historiador que pretende seguir uma análise da música, pois ainda estamos em um 

campo de pesquisa relativamente novo para os historiadores percebido através de vários 

fatores levantados durante esse artigo, fora os que não foram lembrados e levantados.  

Entretanto, sabemos que a partir do advento das técnicas de registro e 

reprodução do material sonoro e sua popularização nas primeiras décadas do século XX, 

sem contar a quantidade de profissionais que se capacitam e estudam, o tema vem sendo 

cada dia maior dentro dos ambientes de pesquisa. 
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 As modernas tecnologias tiveram um impacto decisivo para os 

pesquisadores que desenvolviam pesquisa com música devido à possibilidade da 

gravação e reprodução com maior facilidade, assim podendo obter maior análise e 

precisão do campo específico desse objeto polissêmico. Por isso, penso em um 

horizonte de expectativa com discussões sobre história e música frequentes não apenas 

nas mesas de bares e shows, mas em pesquisas, teses, dissertações e artigos cientifícos 

no campo da história, pois não devemos nos sertir menor pelo fato de ainda não sermos 

muitos historiadores que têm a música como objeto de estudo.  
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A REPRESENTAÇÃO DE PATRÍCIA GALVÃO (PAGÚ) NA MINISSÉRIE 

“UM SÓ CORAÇÃO”. 
 

Raquel Silva Maciel* 

Orientadora: Prof. Dra. Regina Coelli Gomes Nascimento** 

Resumo: Neste artigo problematizamos como a minissérie “Um só coração”, 

transmitida em 2004 pela Rede Globo de Televisão, retratou Patrícia Galvão, 

conhecida popularmente como Pagú, nascida em 1910 desempenhou diversas 

atividades sendo reconhecida por seus escritos, sua atividade como jornalista e através 

de seus engajamentos políticos. É considerada por muitos como polêmica devido 

algumas de suas atitudes, que seriam consideradas avançadas para a sociedade da 

época como o ato de fumar em público e vestir roupas transparentes. Na minissérie a 

personagem foi interpretada por Miriam Freeland e é associada ao contexto do 

movimento modernista no Brasil ocorrido na década de 1920 juntamente como outros 

sujeitos a exemplo de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade com quem Pagú teria 

maior aproximação. Relação essa que é apresentada nessa produção televisiva como 

um escândalo para a sociedade conservadora daquela época e como decisiva na forma 

como Patrícia Galvão seria caracterizada a partir de então. Com isso temos essa 

personagem retratada em grande medida a partir de sua relação com o casal ícone do 

movimento modernista, sendo apresentada como uma mulher traidora, moderna para 

os parâmetros da época e, sobretudo, sensual. A partir disso buscamos analisar a 

representação construída nessa minissérie para Pagú confrontando-a com a imagem 

vinculada por Rudá de Andrade fruto de seu relacionamento com Oswald de Andrade 

bem como com estudos biográficos que visam retratá-la não só a partir de sua relação 

com Oswald mais também através de seu engajamento político e no campo das artes, 

sobretudo na literatura. Do ponto de vista teórico metodológico o texto foi construído 

lançando mão do conceito de “representação”, formulado pelo historiador francês 

Roger Chartier. A partir desse olhar teórico, tivemos a oportunidade de problematizar 

as fontes da pesquisa e refletir acerca das práticas sociais que possibilitam a 

construção de representações sempre vinculadas aos interesses de grupos e espaços 

que as possibilitam.  
 

Palavras chave: minissérie, Pagú, representação, feminino. 
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Desde a década de 1980 vem se intensificando a utilização pelos historiadores de 

fontes históricas que só a partir do desenvolvimento de novas tecnologias da informação 

tiveram sua utilização possibilitada. Trata-se das fontes audiovisuais, entre elas o 

cinema, a televisão e outras. Ao se deparar com essas os pesquisadores devem atentar 

para algumas decodificações que devem ser realizadas como a que se destaca nesse 

artigo sendo essa de natureza representacional. Assim, busca-se verificar como e quais 

os eventos, processos e personagens históricos são representados nessas obras 

televisivas. (NAPOLITANO:2005:238) 

Alguns dos problemas encontrados por historiadores que trabalham com esse 

tipo de fonte se referem à imagem devido a todos os propósitos envolvidos na sua 

criação e recepção dotados de intencionalidade e parcialidade. Em relação à imagem 

considera-se que essa 

“[...] é para o historiador, ao mesmo tempo, transmissora de 

mensagens enunciadas claramente, que visam seduzir e convencer, e 

tradutora, a despeito de si mesma, de convenções partilhadas que 

permitem que ela seja compreendida, recebida, decifrável.” 

(CHARTIER APUD NAPOLITANO:2005:239) 

Entre as possíveis fontes audiovisuais disponíveis ao historiador temos as 

minisséries e telenovelas produzidas pelas emissoras. No tocante as primeiras podemos 

considerar que seu surgimento na televisão brasileira remete ao ano de 1982 quando a 

Rede Globo passou a produzir e exibir esse tipo de produção em uma clara substituição 

aos seriados norte-americanos. Vale salientar que o horário destinado a reprodução 

dessas novas obras televisivas continuaria sendo reservado a um público mais exigente, 

crítico, elitizado e que portanto exigiria produções mais sofisticadas. Assim podemos 

afirmar que as minisséries, desde seu surgimento no contexto brasileiro, se destacam 

como um produto diferenciado, pois atingiriam um “[...] público mais bem informado e 

exigente que, por isso, aceitaria melhor produções de caráter inovador, crítico ou 

desafiador.” (MUNGIOLI, 2009:10) 

As telenovelas brasileiras, que figuram em vários horários e emissoras, ao longo 

do tempo se destacaram por serem diferenciadas das produções estrangeiras devido a 

peculiaridades como o orçamento, produção, etc. Sendo esses aspectos que lhe 

conferiram o caráter de produtos de exportação da chamada “cultura brasileira” para 

países como os Estados Unidos, Portugal e outros. A partir disso podemos vislumbrar a 
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preocupação das emissoras com aspectos como a estética, temática e originalidade desse 

tipo de produção televisiva. 

É importante destacar que como as minisséries são “produtos diferenciados” 

dentro desse contexto de produção há em relação a elas um maior cuidado no tocante 

aos aspectos citados anteriormente o que é evidenciado na escolha de diretores e elencos 

consagrados pelo público e pela crítica. Em relação ao enredo dessas minisséries 

podemos destacar o fato de que mesmo permanecendo fiel a peculiaridades das obras 

televisivas como o melodrama, a visão maniqueísta, e outros, essas produções vêm cada 

vez mais se aproximando de temáticas relacionadas aos campos da Literatura e História. 

Assim, tornaram-se comuns as minisséries que são adaptações de obras ou peças 

literárias e que são produzidas para datas comemorativas a exemplo dos 100 anos de 

proclamação da República, 500 anos de descobrimento do Brasil e no caso de “Um só 

coração”, discutida ao longo desse artigo, o aniversário de 450 anos de fundação da 

cidade de São Paulo. 

A minissérie “Um só coração”
1
 foi exibida na Rede Globo de Televisão no 

início de 2004 ao longo dos três primeiros meses.
2
 Como já foi mencionado o interesse 

em sua produção refere-se a uma homenagem aos 450 anos de fundação da cidade de 

São Paulo, assim algumas das temáticas abordadas nessa obra referem-se a 

acontecimentos específicos dessa cidade apesar de em sua maioria se relacionarem com 

eventos de repercussão nacional e mundial. 

Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira são os autores dessa minissérie que 

teve como diretor geral Carlos Araújo, inclusive essa dramaturga tem em suas últimas 

produções para o horário das 23 horas realizado vínculos com temas históricos a 

exemplo de obras como “A casa das sete mulheres”
3
 e “Os maias”

4
. 

                                                           
 

1
A minissérie “[...] se passa entre 1922 e 1954, período em que a cidade se torna um grande centro 

econômico e cultural do país. A Semana de Arte Moderna, em 1922, a Revolução de 1924, a crise de 
1929, a Revolução de 1932, a Era Vargas, os ecos do nazismo e do fascismo: esse é o contexto histórico 
da narrativa. Personagens reais e fictícios vivem histórias de amor, amizade, luta e conquista.” Mais em: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/um-so-coracao/trama-
principal.htm acessado em 13 de dezembro de 2013. 
2
Sobre algumas das produções televisivas da Rede Globo é interessante a consulta do site Memória 

Globo no qual temos informações importantes e curiosidades sobre minisséries, telenovelas e 
programas produzidos e exibidos por essa emissora. http://memoriaglobo.globo.com acessado em 13 
de dezembro de 2013.  
3
Sendo essa minissérie uma adaptação do romance homônimo de autoria de Letícia Wierzchowski. Essa 

obra televisiva foi exibida no ano de 2003 pela Rede Globo de Televisão sendo escrita pelos 
dramaturgos Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão com direção geral de Jayme Monjardim tendo 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/um-so-coracao/trama-principal.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/um-so-coracao/trama-principal.htm
http://memoriaglobo.globo.com/
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Algumas das temáticas históricas que podem ser analisadas na minissérie “Um 

só coração” referem-se ao processo de produção cafeeira desde sua ascensão até a 

decadência, discussões em relação à modernidade através de aspectos como a expansão 

da industrialização e, consequentemente, o contexto do operariado, temos ainda o 

processo de revolução ocorrido na década de 1930 que teve reflexos nacionais e outros 

acontecimentos que evidenciam o processo denominado por Adayr Tesche como 

“midiatização da história”, entendendo esse como a incorporação, por parte da mídia 

televisiva de aspectos históricos para a constituição de suas narrativas. 

“[...] o modo como a narrativa televisiva compõe fragmentos de 

História desafia-nos a refletir sobre a função cultural da narrativização 

em geral, como uma intimação do impulso psicológico que move o 

desejo não apenas de contar, mas de dar aos próprios eventos um 

aspecto de narratividade.” (TESCHE: 2006:01) 

Assim, com a aproximação desses enredos televisivos da História temos a 

utilização dessa última como uma tentativa de compreensão de aspectos da vida coletiva 

e de domínio nacional referente a questões sociais, políticas e econômicas. Com isso 

podemos afirmar que “a minissérie especula sobre como momentos críticos do passado 

foram vivenciados e como teriam se constituído as forças que moveram a História.” 

(TESCHE: 2006:02) Trata-se, portanto, de através da abordagem de fatos históricos 

atribuir sentido e entender fatos presentes que são vistos resquícios do passado, que 

nesse tempo possuem suas causas. A partir disso podemos pensar a relação entre 

presente e passado nessas obras televisivas considerando que há nelas uma inversão da 

relação de causa e efeito. Assim, “é o final das séries temporais – como as coisas 

eventualmente se revelam ou se resolvem – que determina qual o evento que as iniciou. 

Sabemos quando as coisas iniciaram por causa do seu final.” (TESCHE:2004:05) 

                                                                                                                                                                          
 

como plano histórico a Revolução Farroupilha ocorrida no Brasil em 1935. 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/a-casa-das-sete-mulheres.htm 
acessado em acessado em 13 de dezembro de 2013. 
4
Essa obra televisiva foi exibida no ano de 2001 pela Rede Globo de Televisão, trata-se de uma 

adaptação do romance homônimo de Eça de Queiroz. Em sua autoria temos os dramaturgos Maria 
Adelaide Amaral, João Emanuel Carneiro e Vicent Villari com direção geral de Luiz Fernando Carvalho. 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/os-maias.htm acessado em 13 
de dezembro de 2013. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/a-casa-das-sete-mulheres.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/os-maias.htm
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Como nos mostra Adayr Tesche um dos momentos fundamentais para a 

sequência narrativa dessas obras é o momento de “refiguração” que ocorre quando o 

telespectador olha para trás, para o passado 

“[...] descobrindo porque os planos não se concretizaram, como as 

forças estranhas interferiram, ou como ações bem sucedidas levaram 

aos resultados previstos. [...] Para que aquilo que é mostrado na tela 

seja reconhecido como um relato da História individual ou coletiva do 

telespectador, não basta que os eventos sejam registrados na ordem de 

sua ocorrência original.” (TESCHE:2004:06) 

É necessário, portanto que dentro da trama esses fatos históricos passados sejam 

construídos e ordenados de modo que pareçam ao espectador uma explicação daquilo 

que eles vivenciam no presente para que assim essa realidade histórica torne-se 

desejável àqueles que a acompanham na tela.   

Os fatos históricos assumiriam na sociedade atual a posição de um elemento da 

curiosidade, sobretudo em relação ao elemento da vida privada de personagens 

históricos. Sendo esse interesse movido pelo ímpeto consumista assim temos a História 

nessas produções como um “[...] objeto de consumo efêmero e de fruição 

inconsequente.” (TESCHE: 2004:135) Essa peculiaridade é recepcionada pelas grandes 

emissoras de televisão a exemplo da Rede Globo que cada vez mais incorpora nos 

enredos de suas produções elementos históricos, seja através de personagens e/ou de 

acontecimentos. 

Sobre a relação das minisséries com a História deve-se atentar para o fato de que 

o tratamento que essas obras televisivas conferem a esse campo do saber “[...] está 

altamente contaminada pela intencionalidade.” (TESCHE:2004:138) Entre os objetivos 

dessas podemos citar o desejo de familiarizar o espectador com épocas passadas através 

de seus personagens ou dos fatos históricos que retratam em seus enredos. Porém o 

interesse de seus produtores é construir uma narrativa atraente que promova uma 

relação de assiduidade do telespectador em relação a sua exibição, o que prevalece 

nessas obras é a sua própria coerência interna e não uma fidelidade à História. Portanto, 

há uma necessidade nessas produções em privilegiar a parte dramatúrgica, em manter 

um diálogo com o passado de modo que os espectadores vislumbrem em seu presente 

efeitos dos acontecimentos anteriores. E, sobretudo que essas produções tenham um 

caráter “vendável” por isso se valem de recursos tecnológicos sofisticados, orçamentos 
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exorbitantes, pois “além de ser arte, passa a ser, principalmente, um bem de consumo.” 

(TESCHE:2004:143) 

A partir disso podemos considerar como esse meio de comunicação que, 

diferente de outros, está repleto de elementos complexos como som, cor e movimento 

constrói uma narrativa que exerce influência no meio econômico, sociocultural, 

comportamental e linguístico dos telespectadores. E no caso das obras que estão 

amparadas na História em muitos casos se configuram como a única forma de contato 

da população com questões históricas devido, sobretudo, a importância que as 

minisséries e telenovelas possuem no contexto brasileiro e, além disso, temos a força do 

discurso midiático televisivo já que mesmo a Internet se difundindo cada vez mais a 

televisão continua a ser nos lares brasileiros a protagonista. Por isso, podemos 

considerar que “a imagem passada pela televisão através da minissérie ou telenovela 

produz um efeito de realidade tão ou mais poderoso que o discurso histórico.” 

(RAUS:2004:04). 

Considerando isso é necessário lançar um olhar crítico para essas produções 

visando compreender de que modo a História figura em seus enredos. Sendo para isso 

necessário atentar para as condições de produção, contexto de exibição, o público alvo, 

interesses culturais e políticos, quem produz o discurso ali vinculado e outras questões 

que devem ser levantadas ao se analisar uma produção desse tipo.  

A partir das questões expostas nos propomos a analisar de que modo a 

minissérie “Um só coração”, através de sua aproximação com elementos históricos, 

produziu uma representação de um personagem histórico. Trata-se, nesse sentido, de 

Patrícia Rehder Galvão mais conhecida através do apelido Pagú, atribuído pelo poeta 

Raul Bopp a partir de um equívoco
5
 com o seu nome. 

Posteriormente, a imagem construída nessa obra televisiva será confrontada com 

a que é desenvolvida em seu escrito autobiográfico intitulado “Paixão Pagú” com a 

organização de Geraldo GalvãoFerraz, seu segundo filho. Juntamente com o estudo 

biográfico desenvolvido por Monize Bonfante Laurindo e com o depoimento de Rudá 

de Andrade, filho de Patrícia com Oswald de Andrade, sobre a minissérie que retrata 

seus pais e outros ícones do movimento modernista brasileiro. Sendo esse presente na 

entrevista concedida a Fábio Farah no ano de 2004. 

                                                           
 

5
O equívoco deve-se ao fato de Raul Bopp acreditar que o nome de Pagú seria Patrícia Goulart, por isso 

o apelido resultaria da junção de sílabas que compõe os dois nomes. 
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Primeiramente é necessário trazer algumas considerações a respeito da trajetória 

de Patrícia Galvão. Ela nasceu em 9 de junho de 1910 na cidade paulista interiorana São 

João da Boa Vista mudando-se ainda criança para a capital. Atuando em diversas áreas 

após a sua saída da Escola Normal entre elas o seu envolvimento na política através de 

sua participação no Partido Comunista o que lhe rendeu inúmeras prisões, sobretudo 

durante o governo de Getúlio Vargas. Entre as suas principais motivações políticas 

temos a reinvindicação pelos direitos femininos tornando-se posteriormente símbolo da 

luta feminista. Teve envolvimento também com o campo das artes e do jornalismo. 

Assim foi poetisa, escritora
6
, desenhista e atuou em alguns jornais a exemplo do “O 

Homem do Povo” e “A Vanguarda Socialista”. 

Tornou-se mais conhecida na sociedade paulistana a partir de seu envolvimento 

com o até então casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral quando passou a integrar 

ambientes frequentados por esses. Em alguns dos locais que passou a circular temos a 

presença de discussões em torno do movimento antropofágico. Posteriormente acaba 

por se envolver com Oswald com quem acaba se casando e tem o seu primeiro filho, 

Rudá de Andrade.  

Podemos afirmar que desde a década de 1980 Pagú vem passando por um 

processo de “ressuscitação” já que a partir desse período foi intensificada a produção de 

espetáculos e obras sobre ela, além de seu nome estampar livrarias, centros culturais e 

outros espaços. Nesse processo se encaixa também a criação de filmes a exemplo de 

Eternamente Pagú de 1988, a canção Pagú de Rita Lee e Zélia Duncan e obras 

televisivas como a minissérie aqui analisada. Porém cabe considerar que “[...] a Patrícia 

Galvão que se tornou Pagú foi de certa maneira ‘inventada’ nas últimas décadas para 

driblar as ciladas do gênero e seus constrangimentos sociais. Algo não muito distinto do 

que aconteceu com Leila Diniz [...]” (PONTES:2006:03) 

                                                           
 

6
Entre as obras de sua autoria destacam-se “Parque industrial” sendo esse o primeiro romance 

proletário da literatura brasileira, “Safra macabra” coletânea de contos policiais e histórias de mistério 

sua publicados inicialmente na revista Detective editada por Nelson Rodrigues e que posteriormente 

foram reunidos nessa obra. Temos ainda “Paixão Pagú”, trata-se de um texto autobiográfico que retrata 

aspectos de sua vida privada como suas relações pessoais com Oswald e Rudá de Andrade além de sua 

militância politica. Esse originalmente foi produzido em formato de carta direcionada para seu segundo 

marido Geraldo Ferraz após ser libertada de uma de suas prisões. 
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É justamente essa relação que envolve a representação
7
 de Patrícia Galvão na 

minissérie “Um só coração” interpretada por Miriam Freeland. Juntamente com as 

imagens de uma mulher ousada, atraente, avançada e outros adjetivos que a 

caracterizam sendo refletidos nas roupas da personagem mais sensuais que as outras 

mulheres da trama, na maquiagem com o batom vermelho predominante, na forma 

como fala tendo algumas vezes uma linguagem de duplo sentido voltada para o lado 

sexual e na companhia constante de figuras masculinas de quem desperta o desejo. 

Na obra televisiva Pagú é confrontada com as mulheres da sociedade paulistana 

do período tendo essa comportamentos não condizentes com a postura que as demais 

assumiam como o fato de serem reservadas para o lar, recatadas em seus gestos e 

palavras e quase “assexuadas”. Assim, é comum ao longo dos capítulos a presença de 

olhares atravessados para essa mulher vista como diferente para a época que se tornam 

mais intensos quando tem sua relação com Oswald (José Rubens Chachá) fruto de uma 

traição revelada agora além de tudo ela era a “destruidora de um lar feliz e nuclear”. 

Trata-se, sobretudo, da dualidade entre bem e mal presente na maioria dos enredos de 

telenovelas e minisséries sendo nesse caso Tarsila (Eliane Giardini) o símbolo da 

bondade, inocência, que foi traída enquanto Pagú é representada como a maldosa, 

maliciosa, que traiu a mulher que lhe tratou como uma filha. 

Em relação a essa imagem de uma mulher extremamente sensual e sexual 

presente na minissérie podemos confrontar com a que seu primeiro filho revelou em 

entrevista concedida em oito de março de 2004 a Fábio Farah publicada na revista 

ISTOÉ. Ao ser indagado a respeito da caracterização de Patrícia em “Um só coração” 

ele afirma que “A visão que tenho de Pagú também é diferente. Ela era uma pessoa 

tímida e meiga – coisas que ainda não apareceram na tevê. Isso não impedia que em 

determinados momentos ela explodisse.” (FARAH:2004) 

Com isso fica evidente a característica já mencionada das minisséries que 

exploram personagens e temas históricos em não ter uma preocupação com a narrativa 

                                                           
 

7
 Em relação ao conceito de representação utilizamos a concepção teórica de Chartier que busca “[...] 

perceber as representações como construções que os grupos fazem sobre suas práticas. Sendo que 

essas práticas não são possíveis de serem percebidas em sua integridade plena, elas somente existem 

enquanto representações.” (GUARATO:2010) Trata-se, portanto, de ao analisar determinada 

representação seja ela referente a um grupo social, indivíduo em particular ou outras considerar as 

intencionalidades envolvidas em seu processo de produção. 
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histórica, mas sim em relação ao desenrolar da própria trama televisiva composta em 

partes pelo “[...] equilíbrio perfeito entre romance, drama e comédia, aliados à força de 

um elenco [...]”.  É mais cativante uma Pagú sensual que atrai vários homens, que 

mantém uma paixão arrebatadora com um homem casado do que a Patrícia recatada e 

tímida mencionada por Rudá de Andrade. Para quem seria mais interessante essa 

representação de Patrícia?  

Em resposta a isso devemos lembrar que em partes o discurso promovido pela 

mídia televisiva está articulado ao discurso comum e machista de gerar oposições entre 

a mulher exemplar e a não exemplar apesar de existirem enredos que fogem desse 

padrão. Além disso, o enredo maniqueísta nessas obras tornou-se lugar comum 

transformando-se em um grande atrativo para o público. Portanto, temos um conjunto 

de interesses dos grupos que forjam essa representação feminina e de forma mais 

especifica de Pagú na minissérie. 

Outra questão que a minissérie suscita é a relação de Oswald de Andrade e 

Patrícia Galvão como fruto de um intenso amor e o término desse relacionamento 

ocasionado por uma ausência dela preferindo seu envolvimento político em detrimento 

ao marido e filho. Porém, se confrontada com a descrita em sua autobiografia e no 

estudo biográfico aqui analisados trata-se de uma relação conflituosa com insultos e 

falta de amor por parte de Oswald que provocou em Pagú “nojo e ódio pela decepção 

que me feria.” (LAURINDO:2010:27) Na minissérie há ainda a discussão em torno do 

lado maternal de Pagú promovendo até mesmo uma contestação desse. Seria Patrícia 

uma mãe ingrata que reserva à figura paterna todos os cuidados com o seu filho?  

Ao longo dos capítulos percebemos que Rudá de Andrade aparece quase que 

constantemente sendo cuidado por seu pai Oswald ou até mesmo pelo seu meio-irmão. 

Raramente esse aparece com a mãe e quando isso ocorre geralmente trata-se de uma 

despedida para mais uma de suas inúmeras viagens com o Partido Comunista. Situação 

que teria de certa forma marcado essa criança chegando na fase adulta com um 

profundo ressentimento da figura materna e desapontamento por nunca ter vivenciado o 

modelo ideal de família. Além de provocar mais uma vez as críticas em torno dessa 

figura apontada pelas mulheres da trama como aquela que abandonou o filho, que não 

aflorou para o lado maternal. 

Encontramos uma oposição a isso no depoimento do próprio Rudá de Andrade 

sobre sua relação com Patrícia Galvão no qual mostra compreender a situação na época 

afirmando que essa “[...] teve uma vida tumultuada, perseguição política, cadeia, essa 
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coisa toda.” (FARAH:2004) Além disso, diferente do que mostra a minissérie após o 

seu segundo casamento eles tiveram sua relação intensificada. Assim segundo Rudá ela 

“[...] se mudou para São Paulo e nós ficamos muito amigos. O Geraldo também era uma 

pessoa doce e eu passei a ter duas famílias.” (FARAH:2004) 

Na obra televisiva aqui analisada é evidente a oposição que se faz de Pagú em 

relação a outras mulheres da sociedade paulistana do período retratado. Considerando 

essa na maioria das vezes na vanguarda dos ideais e modelos da época, atribuindo a isso 

um sentido negativo. Tal distinção é respaldada no fato de que nas primeiras décadas do 

século XX, época retratada na minissérie, ainda prevaleciam valores do século anterior 

no qual o sexo feminino não detinha grande visibilidade na sociedade possuindo 

inúmeras restrições no que tange à sexualidade, política, economia e etc. As mulheres 

na maioria das vezes “[...] só eram associadas às relações não discriminatórias, quando 

observadas como esposas e mães e se fossem submissas aos maridos. Mulheres que 

tomavam participação política, mesmo em casa, eram mal vistas.” 

(LAURINDO:2010:10) Valores esses que permaneceram até parte do século posterior 

no qual homens e mulheres ainda exaltavam esses elementos tradicionais. Considerando 

isso há na minissérie a figura de Patrícia Galvão que possui grande parte das 

características negativas que as mulheres poderiam assumir naquela sociedade, como o 

engajamento político, inserção no meio social e cultural, sexualidade não era reprimida, 

o oposto da “rainha do lar”
8
 e que poderia, através de suas ações, influenciar outras 

mulheres a se desviarem das regras impostas ao sexo feminino. 

Seria Pagú o expoente feminino dessa nova era que superou o “atraso” dos 

valores daquela sociedade? A representação dela em “Um só coração” e em outros 

espaços surgidos desde a década de 1980 além de sugerirem uma espécie de “vilã” que 

destrói relações, que não se importa com o filho, que influencia as demais mulheres a se 

“desregrar”, que é essencialmente sensual e sexual se configurando como uma espécie 

de lenda que a consagrou como “[...] irresponsável, ‘porra louca’ e exibicionista.” 

(GALVÃO:2005:12) Sendo essa imagem criada, segundo Geraldo Galvão Ferraz, a 

partir de todo o preconceito e sensacionalismo existentes.  

Assim, como nos mostra Heloisa Lopes (2006) essa fama crescente atribuída a 

Pagú que lhe fez figurar em diferentes espaços permitiu que “uma parte da história – e 

                                                           
 

8
Para mais informações sobre a construção das identidades de gênero nas primeiras décadas do séc. XX, 

Cf. OLIVEIRA, Iranilson Buriti de. 
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da personalidade que lhe conferiu tônus – se perdessem para dar lugar a enredos 

edulcorantes, afeitos, enquanto forma narrativa, às construções míticas que teimam em 

proliferar nos tempos modernos.” (PONTES:2006:02). Portanto, verifica-se uma 

espécie de “invenção” de um mito em relação a Patrícia Galvão, representação essa que 

foge em partes da realidade histórica dessa mulher e/ou acaba por ocultar traços de sua 

personalidade e trajetória. 

No caso da minissérie podemos citar as ausências em relação a sua participação 

como escritora e tradutora no contexto cultural, sua militância no tocante aos direitos 

femininos, a exemplo do voto e outras que foram negligenciadas pela representação que 

se fez dela.  

A partir da afirmação de Chartier (2003) de que “as representações do mundo 

social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado 

na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam.” 

(CHARTIER:2003:17) E tendo em vista as considerações aqui tecidas podemos 

concluir que que a imagem criada para Pagú na e pela minissérie “Um só coração” é 

perpassada por diversos interesses, entre eles os de seus produtores e da emissora que a 

exibiu. Além da finalidade a qual foi produzida já que se tratava dos 450 anos de 

fundação da cidade de São Paulo e, portanto, é necessário “rememorar” os fatos e 

personagens históricos.  

Esse processo é proposital, pois como foi discutido no início deste artigo cada 

vez mais as emissoras visam satisfazer a curiosidade dos telespectadores em relação à 

História tornando-a objeto de consumo e alvo de produções que apesar de manter 

diálogo com esse campo se distanciam da narrativa histórica. Objetivam também a 

fidelidade do público com a obra que está sendo exibida, sua possível exportação para 

outros países e etc. É por isso que essa “evocação” do passado em grande parte não 

condiz com os fatos, sobretudo dos personagens retratados criando para eles 

representações que atribuem a esses traços e ações e ocultam outros aspectos que não 

atendem ao objetivo dessas produções televisivas. Isso pode ser afirmado, pois o 

sistema de representação mantém uma relação com o mundo social através do “[...] 

trabalho de classificação e de delimitação que produz as configurações intelectuais 

múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes 

grupos” (CHARTIER: 1990: 23). 

Acreditando que é fundamental para os produtores de minisséries e telenovelas 

que “[...] os seres humanos ali retratados na ficção sejam capazes de sensibilizar o 
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público justamente pelas nuances de sua personalidade e pelos pequenos dramas 

individuais de suas vidas.” (TESCHE:2004:137). Há na representação de Pagú uma 

personagem que atende justamente a esses interesses. Fato que é evidenciado nos traços 

de sua personalidade construída e nos conflitos que marcam sua trajetória resultando na 

imagem de uma mulher que prende os espectadores na frente da televisão para 

acompanhar seu desenrolar na trama, que repercute na sociedade devido a toda 

polêmica que a envolve.  

As considerações aqui tecidas objetivaram intensificar a aproximação da 

História com outros campos de saber promovendo a utilização da minissérie e 

telenovela como fonte histórica. Além de acentuar os debates dentro do campo da 

História cultural, sobretudo no tocante ao estudo das representações e utilização de 

aspectos históricos por parte da mídia televisiva. Ressaltando a importância de atentar 

para o conjunto de interesses que envolvem a produção e circulação dessas obras. 
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O CAMPO E SEU PODER: A INFLUÊNCIA DO INSTITUTO HISTÓRICO 

E GEOGRÁFICO PARAIBANO NA ESCRITA DE ELPÍDIO DE ALMEIDA 
 

Regina Paula Silva da Silveira
1
 

 

RESUMO: o presente artigo pretende refletir sobre a influência do IHGP na escrita do 

intelectual paraibano Elpídio de Almeida. Utilizaremos para tanto os apontamentos 

teóricos de Pierre Bourdieu sobre a produção das obras e sua relação com o campo 

intelectual e o habitus que fomenta cada autor. Entendendo que a produção das obras 

se dá dentro de um campo de poder que gera disputas e tomada de posições. 

Escolhemos como recorte temporal os anos de 1937 a 1962 e utilizaremos como fonte o 

livro História de Campina Grande, principal obra de Almeida. Interessa-nos investigar 

como esta escrita do livro de Almeida construiu uma grandiosidade para a cidade de 

Campina Grande na Paraíba.  
 

PALAVRAS-CHAVE: IHGP, Campo, Habitus, Poder, Elpídio de Almeida. 

 

Introdução 

“Lembrar que os jogos intelectuais também têm alvos, que esses alvos 

suscitam interesses.” (BOURDIEU, 1996, p. 137). 

O Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP) lançou as bases da 

historiografia paraibana e teve muita influência no meio intelectual paraibano desde a 

fundação do Instituto, em 1905, até a década de 1980, ano de consolidação do curso de 

História da Universidade Federal da Paraíba
2
. O instituto se configura assim, como um 

campo de produção intelectual paraibano. 

Elpídio Josué de Almeida foi um típico intelectual paraibano da primeira metade 

do século XX, onde os homens da elite local tomavam conta da política e das letras na 

sociedade, participou ativamente da sociedade campinense entre as décadas de 1920 a 

                                                           
 

1
Mestranda pelo programa de Pós-Graduação em História e Espaços da UFRN. 

2
Foi entre o final de 1970 e o início de 1980 que o departamento de história da UFPB recebeu novos 

professores para o curso e implantaram o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional – 
NIDIHR, dando o pontapé na construção de uma historiografia mais crítica, combatendo a historiografia 
paraibana tradicional, que estava vinculada ao IHGP. Cf. DIAS, Margarida Maria Santos. Intrépida AB 
Origine: O IHGP e a produção da História local (1905 – 1930). João Pessoa: Almeida Gráfica e Editora 
Ltda., 1996, p. 22-23. 
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1970
3
, multifacetado, atuou como médico, político e historiador. Nasceu em Areia 

(cidade do Brejo paraibano), mas adotou Campina Grande como sua cidade. Vinculou-

se ao IHGP em meados da década de 1930, onde aprendeu o metier da história e decide 

enveredar por esse caminho. 

 Campina Grande o serviu de inspiração para diversos trabalhos, mas 

principalmente para a escrita de sua principal obra História de Campina Grande, além 

desse livro Almeida colaborou com o jornal Gazeta Campinense, escreveu vários 

artigos para a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, foi um dos 

organizadores e articulista da Revista Campinense de Cultura, colaborou também com a 

Revista Campinense. Almeida seguia a base intelectual do IHGP que pretendia criar 

uma história oficial para Paraíba que chegasse o mais próximo da “verdade” e onde 

alguns homens (e fatos históricos) são escolhidos para “entrarem” para História e serem 

“grandes”, essa forma de escrever a história deveria olhar o passado ressaltar e 

solidificar os mitos de criação, dando ênfase a uma história factual, descritiva, que 

pretende forjar um passado de glória (DIAS, 1996: 22-23). 

Nesse artigo pretendemos refletir acerca da influência do IHGP na escrita 

Elpídio de Almeida sobre a história da cidade de Campina Grande-PB, para tanto 

utilizaremos como fonte seu livro História de Campina Grande. Escolhemos como 

recorte temporal os anos de 1937 (ano que o autor escreve seu primeiro artigo para a 

Revista do IHGP) a 1962 (ano de lançamento do livro História de Campina Grande). 

Discutiremos essas questões a luz das contribuições teóricas de Pierre Bourdieu por 

entender que a obra é o lugar de escolha do autor e onde ele exprime seu espaço social, 

seu habitus e o campo intelectual ao qual ele está inserido, nos questionamos qual a 

importância do IHGP na escrita do autor? Se o fato de Almeida ser integrante da elite 

paraibana influenciou também na sua escrita e em sua vinculação ao instituto?  

O IHGP e sua influência na historiografia paraibana 

O IHGP foi um importante espaço difusor de ideias, em boa parte do século XX 

na Paraíba. Desde a passagem da Monarquia para a República os intelectuais do estado 

começaram a expressar nos jornais locais a necessidade de se fazer uma história 

paraibana, esse desejo só foi concretizado em 1905 quando o IHGP foi fundado (DIAS, 

                                                           
 

3
Almeida veio para Campina Grande no ano de 1924 onde residiu até o ano de seu falecimento em 

1971.  
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1996: 35).  Com o objetivo de contar a história do estado o Instituto lançou as bases da 

historiografia paraibana, para os fundadores do Instituto o IHGP é um marco de ruptura 

entre uma Paraíba “sem história” para uma com história e escrita pelos paraibanos 

(DIAS, 1996: 23). 

Entendemos que o IHGP se configura como um campo de produção intelectual 

no estado. Bourdieu define campo como um espaço estruturado de posições onde as 

propriedades dependem de sua posição dentro destes espaços e que podem 

ser analisados independentemente das características de seus ocupantes 

(VOURDIEU, 1983:89), dito em outras palavras, o campo é um espaço organizado, a 

partir de graus de escala e de jogos de relação, onde os sujeitos que o compõe lutam 

pelos mesmos objetivos. O campo, assim como os grupos sociais, se referem a 

estruturas sociais.  

O campo está inserido dentro do espaço social que para o sociólogo é um 

conjunto de posições diferentes e que existem ao mesmo tempo, essas posições se 

definem em relação umas as outras, por relações de proximidades e distanciamentos, 

como também de ordem (BOURDIEU, 2005). Esse é o espaço onde os agentes atuam e 

assumem posições sociais, essas posições dependem do capital econômico e do capital 

cultural
4
 que cada agente dispõe (BOURDIEU, 2005:19).   

As influências dentro do campo se dão por fatores econômicos (capital 

econômico), quem tem mais dinheiro tem mais poder; como também pelo grau de 

instrução/educação (capital cultural) que é tão importante quanto o poder econômico 

dentro de um campo
5
. Desta forma ao analisarmos os grupos que compunham o IHGP 

percebemos que ele estava composto por pessoas com cargos públicos, burocráticos e 

das elites, ou seja, bacharéis, médicos, políticos, jornalistas, autodidatas. Sempre ligados 

                                                           
 

4
Para Bourdieu existem vários capitais, essa questão foi uma das principais contribuições da teoria do 

sociólogo Francês. Segundo o autor os capitais são relações sociais, energias sociais que não existe e não 
produz seus efeitos a não ser dentro do campo onde ele se produz e se reproduz, logo, o capital é o 
conteúdo do poder numa dada relação de forças. Cf. BOURDIEU, Pierre. (2008) e (2006). 
5
Bourdieu traça um diagrama (diagrama espaço das posições sociais e espaços dos estilos de vida) para 

explicar melhor a relação do capital econômico, cultural e do habitus no espaço social. O sociólogo, no 
referido diagrama, dividiu os agentes sociais no espaço a partir da quantidade de capital econômico e 
cultural que cada grupo social possui, Bourdieu elenca apenas esses dois capitais por acreditar que eles 
são os principais definidores das posições dos agentes sociais no espaço. O diagrama mostra que as 
posições são ocupadas a partir da quantidade de cada capital, mas o autor chama a atenção também 
para a influência do habitus nessas posições. (BOURDIEU, 2005: 20. 
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ao estado e aos grupos elitistas locais (DIAS, 1996), que buscavam favorecer a 

implantação de seus objetivos.  

O objetivo desses homens era contar a história de suas “glórias”, perpetuando 

pela história a imagem de sucesso desse grupo social, história essa que estava fadada a 

retratar os fatos mais “nobres” e “importantes” para os paraibanos, onde está arraigada a 

concepção de que o processo histórico que é mitificado e sem sujeito, a não ser os 

sujeitos que foram escolhidos para entrar para história como os “grandes heróis” que, 

via de regra, sempre eram personagens que faziam parte do grupo que dominava o 

poder na Paraíba (DIAS, 1996:24). 

Essa História só começou a ser criticada, na Paraíba, a partir da década de 1980, 

quando a UFPB conseguiu contratar novos professores, que deram um novo rumo à 

forma de escrever a História na Paraíba. Mas precisamente, foi com a criação do Núcleo 

de Documentação e Informação Histórica Regional - NDIHR, que tinha o objetivo de se 

contrapor a História tradicional produzida pelo IHGP (DIAS, 1996: 23). 

O espaço de posições sociais tem uma relação direta com as tomadas de posições 

(habitus) de seus agentes sociais (BOURDIEU, 2005: 21). A teoria do campo e a teoria 

habitus são entrelaçadas. Uma é o meio e a consequência da outra. O habitus tem 

relação com nossa forma de agir, nossos gostos, visões de mundo que cada um tem, 

para Bourdieu o habitus é o principio gerador e unificador que gera as características de 

um agente social e tem relação com suas posições, estilo de vida, ou seja, são as 

escolhas pessoais, que diferencia, simbolicamente, cada agente (BOURDIEU, 2005: 21 

- 22).   

A relação do habitus com os capitais cultural e econômico é que fazem com que 

cada autor escolha a linha que quer seguir no meio intelectual, pois, “cada classe de 

posições corresponde uma classe de habitus” (BOURDIEU, 2005: 21 -23). Bourdieu 

chama atenção para o fato de que os intelectuais ao se engajarem em um campo passam 

a jogar segundo as regras do jogo desse campo, e essas regras partem de interesses, 

além das intenções do campo o sociólogo diz que nenhum agente social realiza atos 

gratuitos, de maneira aleatória sem sentido (BOURDIEU, 2005: 138). A junção do 

campo, do interesse de cada agente e do habitus faz com que não existam atos 
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desinteressados
6
. Desta forma vemos que o IHGP teve bastante influência na escrita de 

Elpídio de Almeida, o isso pode ser claramente visto em sua escrita, como vamos 

discutir mais adiante. 

Elpídio de Almeida e sua “História de Campina Grande” 

Na capa do livro História de Campina Grande, tem escrito “Elpídio de 

Almeida (do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano)”, logo na capa de sua 

principal obra Almeida faz questão de ressaltar o campo intelectual ao qual ele 

está ligado e que fomenta sua idéias. E como aponta Pierre Bourdieu 

“nenhuma obra existe por si mesma” (BOURDIEU, 2005: 56), desta forma, 

entendemos que não há como refletir sobre a escrita de Elpídio de Almeida 

sem perceber os traços comuns entre o autor e o IHGP.  

O sociólogo Francês em seu livro Razões Práticas dedica um capítulo 

para analisar o ele chama a ciência das obras, apontando que os campos de 

produção cultural (ou intelectual) é que dá a base para os autores escreverem, 

os caracterizando, definindo suas problemáticas, suas referências, ou seja, 

dando as coordenadas para um agente entrar no jogo do campo. Este Campo 

de produção propõe um espaço de possíveis aos que dele participa 

(BOURDIEU, 2005: 53). Bourdieu define espaço de possíveis como “um sistema 

de referências comuns, marcas comuns” (BOURDIEU, 2005: 57). Esse espaço 

de possíveis ultrapassa os agentes e serve como coordenadas, que fazem 

como que os autores que participam do mesmo campo de produção tenham 

características semelhantes (BOURDIEU, 2005: 54). 

A necessidade de se escrever uma história oficial para a Paraíba 

baseado em métodos científicos pode ser claramente visto nesse trecho do 

livro. Esse movimento de se escrever a história oficial é proposta pelo IHGP, 

que pretendia com isso criar uma identidade paraibana. Esse processo é 

iniciado desde meados do século XIX com a criação do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB) que nasceu durante o processo de consolidação do 

Estado Nacional brasileiro e tinha com projeto principal construir uma história oficial 

                                                           
 

6
Isso se dá pelo fato do campo social gerar interesses nos agentes, pois é ele que determina as regras do 

jogo. Mas é o habitus que faz com que cada agente decida que jogo jogar, pois é a partir dos gostos, e 
visões de mundo que o agente se insere em um campo. (BOURDIEU, 2005: 137-156).  
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para o Brasil, separada da de Portugal. Para tanto era preciso gerir uma identidade 

própria, que se reconhecia continuadora da tarefa de civilizadora iniciada pelos 

portugueses. o projeto intelectual do IHGB era claramente centralista, bem articulado 

aos interesses da elite e as questões políticas, econômicas e sociais desse contexto 

(GUIMARÃES, 1982: 7). 

Desta forma o Brasil foi ganhando um passado através do IHGB, no entanto era 

preciso expandir esse “exemplo” pioneiro para todo o país, e assim foram sendo criados 

institutos históricos em cada estado, e esses ficavam com a responsabilidade de garantir 

uma especificidade regional e buscar alcançar certa hegemonia cultural (SCHWARCZ, 

1993: 100). Assim o IHGP foi criado e buscou ao máximo seguir sua missão de 

produzir a história para Paraíba. 

1962 é um ano importante para Elpídio de Almeida, nele é lançado o seu livro, 

História de Campina Grande após uma gestação de alguns longos anos sua obra é 

lançada. O livro foi editado pela Livraria Pedrosa (SCHWARCZ, 1993: 100) e 

impresso em Recife, ganhou uma segunda edição fac-símile em 1978 feita pela 

Editora da UFPB. São 424 páginas divididas em 32 capítulos, que contemplam 

a história da cidade desde a sua origem até 1930. Acreditamos que Almeida 

despertou seu interesse em escrever esse livro ao ter contato com a vasta 

documentação que o IHGP e ele7 reuniu. 

Bourdieu chama nossa atenção para o fato de que o microcosmo social 

onde se produzem as obras é um espaço de relações entre posições que não 

podem ser entendidas sem que se situe cada agente em seu campo. É nas 

relações de força, e de luta que se produzem as estratégias do campo, as 

concepções que defendem, as alianças que fazem, as escolas que fundam, 

tudo é decidido por meio de interesses que são determinados pelo microcosmo 

(BOURDIEU, 2005: 60- 61) 

A relação entre o microcosmo e as obras se configura como um campo de 

tomada de posições que só são entendidas levando em consideração o campo de 

produção. Desta forma os autores existem pelas diferenças que as distingue 

(BOURDIEU, 2005: 62). Assim, a produção das obras se dá em relação às tomadas de 

posições no campo e para ocupar seu lugar os agentes travam disputas. 

                                                           
 

7
Acreditamos que por Almeida ser um homem de prestígio e renome no Estado, pode ter usado sua 

influência na facilitação do acesso as fontes que usou em seu livro. 
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Em várias passagens do livro História de Campina Grande percebemos a 

necessidade de Almeida afirmar sua posição de historiador, cientista, que baseia sua 

pesquisa em documentos oficiais e em métodos. Essa tomada de posição não se dá sem 

travar disputas (simbólicas) com seus antecessores, pois o microcosmo é um campo de 

forças e necessariamente de lutas (BOURDIEU, 2005: 63). Nessa disputa para se 

afirmar no microcosmo intelectual paraibano, o autor escreve o seguinte:  

A primeira penetração oficial ao extremo oeste do território paraibano 

foi aquela que o governador da Paraíba, o capitão-mor Alexandre de 

Sousa e Azevedo, confiou em 1678 a Antonio de Oliveira Ledo. Não 

está, pois, de acôrdo com a realidade histórica a descrição de Irineu 

Jóffily (ALMEIDA, 1978: 29). 

Como podemos ver o autor discorda das informações que Irineu Jóffily
8
  trouxe 

em seus escritos sobre a história da cidade, para mostrar que ele, Elpídio de Almeida, 

foi o primeiro historiador a contar a “verdadeira” história da cidade. Um outro trecho do 

livro pode exemplificar mais essas lutas no campo, nela o autor diz o seguinte:  

Essa é a verdadeira história da passagem do frei Caneca pela então 

vila de Campina Grande, contada por ele mesmo. E não a que contou 

Mário Luna, baseado em informações colhidas na tradição oral, 

adulterada e desfeita pela distancia e um século. (ALMEIDA, 1978: 

89). 

As lutas pela apropriação dos bens culturais são lutas simbólicas, pois a 

dinâmica do campo que produz os bens culturais se faz a partir de distinções, nas 

estratégias que engendram o valor de cada autor, criando uma concorrência, que só 

existe através das lutas (BOURDIEU, 2008: 223-224). Elpídio “trava” essa luta 

simbólica contra a concepção de história anterior a do IHGP porque acredita que a 

história é feita a través de métodos e documentos oficiais, essa noção do autor é herdada 

das bases teórico-metodológicas do instituto. 

Para o IHGP era imprescindível na escrita da história os documentos oficiais, 

esse fetiche dos historiadores pelos documentos, se dava pelo fato do instituto ter um 

“espírito positivo” que gerava o apego aos papeis, pois, eles acreditavam que “sem 

                                                           
 

8
Irineu Ciciliano Pereira Joffily (Pocinhos –PB, 1843-1902) foi um jornalista, redator, político, geógrafo, 

advogado,  juiz e promotor de justiça, fundou os jornais Academia Paraibano (Recife, PE) e  a Gazeta do 
Sertão (Campina Grande, PB). 
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documentos, sem história”, além disso, faz-se um esforço obsessivo em separar o falso 

do verdadeiro, tanto do que já foi dito por outros historiadores como a necessidade de 

verificação da autenticidade das fontes (que pode ser posta a prova a partir da dúvida 

metódica), gerando por fim um culto ao fato histórico (DOSSE, 2003: 23). Como diz Le 

Goff nessa historiografia tradicional, da qual Almeida faz parte, o documento triunfa e o 

papel dos historiadores é memorizar os monumentos do passado e os transformar em 

documentos (1994: 546). 

Outro ponto importante de se ressaltar na obra de Almeida, talvez o mais 

característico da obra, e que também faz parte da concepção de história do IHGP é a 

tentativa de traçar um perfil de glória para Campina Grande, ressaltando sempre a 

importância e a grandiosidade da terra. Esses aspectos podem ser vistos já na disposição 

dos capítulos, onde Almeida quis mostrar a evolução da cidade, mas ressaltando desde 

as primeiras linhas que Campina Grande estava fadada ao sucesso.  

Elpídio de Almeida faz parte de um movimento que estava acontecendo em 

Campina Grande nessa época, que refletia os anseios das elites locais de construir uma 

Cidade grandiosa e moderna tanto no tocante a sua infraestrutura como imagética e 

discursivamente, implantando no imaginário da população a imagem de Campina 

“Grande”. Isso fica claro na medida em que encontramos em seu livro passagens que 

contém discursos de exaltação da cidade, o não podia ser diferente, História de 

Campina Grande foi produzida para homenagear a cidade em seu centenário
9
, como ele 

expos em seu livro: “Impunha-se a elaboração dêste trabalho, sem mira a prêmio ou 

ajuda oficial, como contribuição espontânea às festividades do 1º centenário da cidade, 

a comemorar-se em 11 de outubro de 1964” (ALMEIDA, 1978: 11). O livro é só uma 

das várias homenagens que Campina recebe na época. 

A forma que Almeida encontrou de participar desse movimento de 

engrandecimento da cidade como também de se a afirmar ainda mais no campo 

intelectual paraibano, foi escrevendo o livro história de Campina Grande, onde ele 

juntou os conhecimentos do metier da história que aprendeu no IHGP, se afirmando 

ainda mais como “historiador”, e por gostar de Campina Grande e fazer parte do grupo 

de poder local dominante se engajou no movimento de tornar a cidade grandiosa.  

                                                           
 

9
Elpídio de Almeida fez parte da Comissão de organização do centenário de Campina Grande, esse foi o 

motivo e a oportunidade de Almeida mostrar o que sabia sobre o metier da história. (SILVEIRA, 2011). 
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Como nos aponta Bourdieu a relação das tomadas de posições de cada autor não 

é feita de forma mecânica, cada escritor constrói seu projeto criador próprio que 

depende de sua percepção, das possibilidades que encontra, de seu habitus, que faz com 

cada agente faça sua escolhas e recusas dependendo do espaço de possíveis, seus 

interesses junto a sua posição no jogo do campo lhe permite. O autor ao participar desse 

espaço de forças e lutas que existe no interior de cada campo se afirma e toma suas 

posições e escolhas a partir das oportunidades e limitações que encontra. Pois ao entrar 

no jogo de um campo cada agente aceita participar das limitações e possibilidades do 

jogo (BOURDIEU, 2005: 64). 

Assim, pelos motivos que elenquei acima Elpídio de Almeida representa em seu 

livro uma cidade que é grandiosa em tudo, desde seu fundador, que viu as 

potencialidades da terra que encontrou e resolveu criar uma vila no local, até a própria 

localização e características geográficas da terra. Como podemos ver no trecho abaixo: 

“Não foi difícil a Teodósio dar desenvolvimento ao núcleo iniciado 

com o grupo dos Ariús. Dadas as condições favoráveis do sítio, a 

amenidade do clima, a existência de matas, a natureza do solo e, 

principalmente, a sua localização, ponto de passagem preferido nas 

comunicações entre o sertão e o litoral, cedo conseguiu atrair parentes, 

colonos brancos, índios mansos, com o que assegurou a prosperidade 

do lugar.” (ALMEIDA, 1978: 37-38). 

Mais um elemento que Almeida destaca em seu livro, mostrando a 

grandiosidade da cidade é o açude velho, que de 1825 até o início do século XX, foi o 

principal reservatório de água da cidade. O açude velho se tornou um símbolo da 

grandiosidade da cidade pelo fato de o reservatório ser um dos motivos para a passagem 

dos tropeiros pela cidade, esses homens traziam com eles mercadorias e paravam em 

Campina para descansar, e nesse tempo que paravam na cidade começaram a 

desenvolver o comércio local
10

. Almeida descreve a importância do Açude Velho e dos 

Tropeiros da seguinte forma:  

                                                           
 

10
Campina até hoje é conhecida por ser uma cidade comercial, e os tropeiros se tornaram o símbolo do 

desenvolvimento da cidade. Tanto é que um dos presentes que a administração da Campina Grande deu 
a cidade em seu centenário foi o Monumento aos Pioneiros que são três estátuas em homenagem aos 
índios Cariris, aos Jesuítas e aos Tropeiros (símbolos do inicio da povoação e do desenvolvimento da 
cidade) localizando-se as margens do Açude Velho. 
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Campina Grande não era simplesmente um pouso, um lugar de 

descanso para os animais e tropeiros. Mas a estalagem, a parada 

obrigatória, o ponto terminal da longa caminhada. Aqui operavam-se 

as permutas, as trocas comerciais. (...)  

Tornou-se a praça dos escambos na província. Mas para que 

mantivesse a regalia, cabia-lhe oferecer condições aos tropeiros, dar o 

de que êles mais careciam: água (...). Sem isso o itinerário poderia ser 

desviado para a formação de outro centro de mercancia (ALMEIDA, 

1978:107). 

É desta forma que Almeida “cria” seu espaço ideal, sua aspiração de 

cidade a partir de suas concepções pessoais e das possibilidades que o IHGP 

lhe concedeu. As representações de Campina Grande que Almeida traz em seu 

livro reafirmam ainda mais o argumento das elites locais (políticos, intelectuais, 

religiosos, comerciantes, jornalistas, entre outros) que pretendiam que Campina fosse 

vista como grande, moderna, civilizada, assim como as grandes capitais do Brasil 

(Recife, Rio de Janeiro, por exemplo.).  Unindo os preceitos teórico-metodológicos do 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano com as aspirações dele e da elite campinense 

em efetivar a grandiosidade de Campina Grande. 

Elpídio de Almeida parece ter escrito História de Campina Grande para ela se 

tornar modelo, pois o livro pretende definir como se deve ver a historia da cidade, 

estabelecendo assim a memória que deve ser lembrada, fazendo com que sempre que se 

pense em Campina se lembre do quanto a cidade é grandiosa, forjando um passado 

idealizado para ela, mas que na verdade é uma busca romântica de algo que já se 

perdeu. 

Retomando os questionamentos de Bourdieu sobre os interesses, vemos que 

Elpídio de Almeida escreve seu livro a partir de interesses claros, ao entrar para o IHGP 

ele entra no jogo da instituição, e o leva a sério. Para o pensador francês interesse 

significa “‘estar em’, participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado e que o 

os alvos engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser perseguidos. É reconhecer o 

jogo e reconhecer os alvos” (BOURDIEU, 2005: 139). 

Considerações finais 

Buscamos argumentar nessas páginas que o pertencimento de Elpídio 

de Almeida ao IHGP e a elite intelectual, política e econômica da Paraíba é 
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fundamental para entendermos a sua obra. Pois como aponta Bourdieu uma 

obra nunca e entendida por si mesma. Percebemos que Elpídio de Almeida se 

preocupa em contar uma história oficial para a cidade, fato que estava na ordem do dia 

nas preocupações dos letrados, isso muito por conta da influência do IHGP. 

O IHGP é de fundamental importância para Almeida, pois é o instituto 

que dá as bases teórico-metodológicas para o autor, e que são os instrumentos 

necessários para o historiador escrever. Percebemos que Elpídio de Almeida 

ao se associar no IHGP se depara com uma extensa documentação sobre a 

Paraíba, a partir desse contato com as fontes e a aproximação do centenário 

de Campina Grande o historiador decide escrever um livro contando a história 

do município, e inicia uma longa pesquisa que culmina com História de 

Campina Grande. 

Elpídio de Almeida em seu livro busca construir uma imagem de 

grandiosidade para cidade que faz parte de um movimento iniciado pela elite 

local para construir uma Campina grandiosa, desde sempre. Representação 

que se alinha com a necessidade do IHGP de se escrever uma história que 

estava fadada a retratar os fatos mais “nobres” e “importantes” para os paraibanos e que 

prezava pela história factual, desprovida de análises críticas, o que culminava no mero 

narrar os fatos. 

Entendemos que essa relação de Almeida com o IHGP se da pelo fato de que o 

campo intelectual ao qual um autor está inserido é que dá as bases e que caracteriza a 

obra desse agente social. A influência desse campo junto com as características próprias 

de cada autor (habitus) é que distingue cada produtor.  

O campo intelectual é um espaço de poder onde os autores travam lutas 

simbólicas para se afirmar no campo. Assim Almeida entra para o IHGP e aceita jogar o 

jogo da instituição, defendendo seus interesses e os do campo, atuando a partir 

possibilidades e limitações que esse espaço de produção intelectual traz para ele. 
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ENTRE LAMAS E PEDRAS: MANGUE BEAT E A CIDADE DO RECIFE 

 
Renan Vinícius Alves Ramalho

1
 

 

"Quanto vale a vida de um homem, em quanto cada um avalia a sua 

própria vida, a troco de quê está disposto a mudá-la? Nós avaliamos 

muito alto o preço de nossas vidas. Valem um mundo melhor, nada 

menos. Homens e mulheres, dispostos a dar suas vidas, têm direito a 

pedir tanto quanto valem. Há os que avaliam suas vidas por uma 

quantidade de dinheiro, mas nós a avaliamos pelo mundo, esse é o 

custo do nosso sangue..." (Subcomandante Marcos)
2
 

Recife, 2 de fevereiro de 1997, Domingo véspera de carnaval. A negra cor dos 

manguezais agora servia ao luto. Morre, de uma maneira quase anedótica, um dos 

grandes artistas do Mangue Beat, Chico Science. Há seis anos, Chico Science e Nação 

Zumbi (CSNZ) apareceram no cenário cultural da grande Recife. “Bom da cabeça e 

[com] um foguete no pé”
3
, a banda alçava voos em velocidade vertiginosa. Apesar de 

sua rota ser o suposto vácuo cultural em que, segundo tais artistas, vivia a cena local, 

sua trajetória não foi pouco ruidosa. O barulho incomodou, contagiou, mobilizou. Do 

ruído se fez ritmo, do ritmo se fez festa. Entretanto, naquela segunda-feira carnavalesca, 

ao invés do planejado caminhar eufórico de Antônio Nóbrega e CSNZ na famosa 

Avenida da Boa Viagem, o que se ouviu foi o som do silêncio. Em cortejo reverente, o 

Nação e Nóbrega, junto a uma multidão, calaram-se. Um dia antes, com a mesma 

velocidade de seu sucesso, Francisco de Assis França bate o carro que dirigia e morre 

instantaneamente próximo a um mangue localizado na fronteira entre Recife e Olinda;, 

o foguete caiu. Morre o corpo de Francisco; nasce Chico da memória que alteraria de 

maneira considerável a forma de se ver recifense, que articularia uma eterna morte 

"patrimonializada". Mas por quê? Que estratégia, que elementos, possibilitaram esse 

                                                           
 

1
Aluno do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Esse texto foi apresentado no Simpósio temático: por uma história do urbano; por uma história das 
sensibilidades. No III Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades.  
2
O 'Subcomandante Marcos', é como é conhecido o principal porta-voz do comando militar do grupo 

indígena mexicano chamado Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). Adotou esse nome em 
homenagem a um companheiro morto, como símbolo de permanência da luta.  
3
Trecho da música “Samba Makossa”, do primeiro disco da banda.  
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artista canalizar anseios identitários naquele momento cultural da grande Recife? Como 

foi possível a construção de um ícone? 

No dia 21 daquele mesmo mês, é publicado um texto no Jornal do Comércio 

assinado por Fred Zero Quatro – líder da banda Mundo Livre S.A. além de um dos 

encabeçadores do Manguebeat – e Relato L., jornalista ligado à cena, mais um 

caranguejo com cérebro. Esse texto foi recebido como um segundo manifesto do 

Manguebeat. Uma espécie de pausa para refletir sobre o que tinha sido feito até o 

momento e o que devia ser feito dali por diante sem a presença de Chico Science. Ou 

seja, uma articulação de memórias e projetos de futuro.  

O título desse texto, Quanto vale uma vida, fazia referência ao excerto do 

Comandante Marcos do nosso prólogo. Primeiramente, devemos perceber o próprio ato 

de se auto avaliar enquanto significativo. Trata-se de uma organização de biografias; de 

vida e histórias transcorridas rearranjadas. Estamos falando em um projeto reflexivo do 

eu.  De homens e mulheres que, em contextos pós-tradicionais, são, com frequência, 

postos a articularem suas memórias e projetos de vida; reconstroem constantemente 

suas biografias; realinham sua segurança ontológica ao passo que remodelam suas 

identidades com os insumos que lhes são disponíveis. 

Um mote: “Homens e mulheres, dispostos a dar suas vidas, têm direito a pedir 

tanto quanto valem”. O valor intrínseco de cada um, nesse contexto, constantemente é 

avaliado conforme essa autoimagem.   

Morrera um artista que articulou um estilo de comportamento, uma maneira de 

usar chapéu, de dançar feito caranguejo, de festejar, de dialogar com gerações de 

mestres e cantadores populares ao lado dos overdrives da nova geração; de cair no 

mangue tal Josué de Castro e se descobrir um mangueboy. Tratava-se da morte de um 

mobilizador de um estilo de vida. No entanto, essa morte, para aqueles, valera o mundo; 

um complexo entrelaçamento entre pessoal, coletivo, local e global. Mas por quê? 

Primeiramente, qual seria a importância de um projeto de identidade, ou seja, de 

articulações de memórias, construções de biografias independentes que se reconhecem 

em um suposto modo de está em Recife e ser no mundo? E mais, porque isso valeria um 

mundo melhor?  

Como já dito, sobreviveu uma memória, bem como os tijolos de identidade no 

caldo de tantas outras memórias recombinadas durante o período de atuação de Chico. 

Talvez não por acaso, o título desse segundo manifesto venha de uma fala do referido 

subcomandante. “Marcos” não era seu nome, mas de um companheiro morto. Por 
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motivo desse uso, dizia ele que um não morre quando a luta continua. Ao que parece, o 

tom desse segundo manifesto era o de não deixar morrer a cena, de fazer o caranguejo 

morto voltar a viver como lama e mais tarde cabeleira verde do mangue de Josué 

(CASTRO, 1967); tratava-se de um desejo de continuidade. Em todo caso, essa vontade 

denunciava uma carência. Desejamos eternidade quando vemos a vida se esvair.  

O fim é uma arbitrariedade do tempo assim como o começo o é da memória. A 

vida se constrói no transcurso da grande narrativa do universo. Entretanto, arbitrário ou 

não, vemos esse momento de feitura do segundo manifesto como um ponto de inflexão 

da história do Manguebeat. Nossa arbitrariedade se estenderá na porção de tempo 

transcorrida entre a feitura do primeiro e do segundo manifesto do Mangue Beat. 

Especificamente, a partir das questões suscitadas na observação do segundo manifesto, 

iremos nos voltar ao primeiro tentando entender que discursos e práticas apontados 

nesse texto serviam à articulação que teve por consequência o cenário esboçado no 

momento de feitura do segundo manifesto.  

No presente texto, pretendemos analisar o manifesto Caranguejos com cérebro
4
 

tentando demarcar relações entre esse registro e as implicações das condições da alta 

modernidade expostas na obra Modernidade e Identidade, de Anthony Giddens (2002). 

Dessa forma entendemos esses artistas inseridos num contexto de identidades fluidas, 

em uma ordem pós-tradicional, na qual os sujeitos têm que se colocar de modo a se 

apropriar de elementos que constituirão sua própria identidade; de modo que essa não é 

determinada por papéis fixos, mas ocorre numa ação que envolve um processo de 

constante reflexividade. Do mesmo modo, as narrativas de vida se individualizam, os 

passados se multiplicam, e as memórias devem ser escolhidas e recombinadas conforme 

estilos e projetos de vida dotados de uma referencialidade interna, particularizada. 

Como plano de fundo geral, todo esse processo tem, por cenário, articulações entre o 

global e o local, no qual tempo e espaço se destacam da fixidez exclusiva do lugar, 

engendrando-se num regime de correlação entre global e local. Por fim, todo esse 

entrelaçamento de identidades resulta em um novo contexto de ação política. Uma 

política não meramente emancipatória, que se dirige a libertação das amarras de uma 

sociedade tradicional. Mas que vai além. “A ‘política-vida’ – que cuida da 

                                                           
 

4
A primeira versão desse manifesto, intitulada 1º Manifesto do movimento Mangue Bit, pode ser 

encontrada em Teles (2000, p.255-256).  Mais a frente trataremos da mudança de nome do manifesto e 
consquências.  
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autorrealização humana, ao nível do indivíduo e coletivamente – surge da sombra que a 

‘política da emancipação’ projetou”. (GIDDENS, 2002, p.16).  

Compreendemos que esse texto é um exercício de relação entre uma teoria em 

particular e uma fonte específica (o Manifesto do movimento). E assumimos que as 

conclusões por hora tiradas deverão ser confirmadas ou recusadas conforme a 

investigação das fontes. Portanto, traduz um momento específico de nossa pesquisa.   

Em poucas palavras, pretendemos analisar as articulações feitas pelo núcleo 

central do Manguebeat com relação às identidades locais e suas relações entre local e 

global. Por hora, não entraremos nos pormenores relacionados às implicações no campo 

do que é chamado de política-vida, focando, primeiramente, nas questões concernentes 

aos processos de feitura da identidade. Entretanto, tais processos apontam para 

decorrências nesse campo e, certamente, a análise presente não se encerrará nessas 

páginas. Trata-se, afinal, de um primeiro esforço. Como dissemos anteriormente, fins e 

começos são arbitrariedades, assim, nos deleitemos em nossa porção da eternidade.  

Caranguejos com cérebro 

Em 1991, ano do show de estreia do grupo Chico Science e Nação Zumbi 

(CSNZ), momento em que a proposta na cena Mangue Bit (nome original) ainda estava 

dando seus primeiros passos, Fred Zero Quatro, inspirado pelo conceito Mangue, 

cunhado por Chico Science, escreveu e divulgou para a imprensa o 1º Manifesto do 

Movimento Mangue Bit. Mais tarde, esse texto foi incorporado ao encarte do primeiro 

disco do CSNZ, Da lama ao caos (1994). Esse manifesto expunha, em três momentos, o 

conceito do Mangue, a visão que esses artistas tinham da grande Recife e a cena que 

propunham realizar. Em cada uma delas, contradições da condição moderna, bem como 

problemas locais, são expostos de modo a, por meio das figuras e metáforas do 

movimento, construir novas estratégias e mecanismos de auto identidade. A partir desse 

suporte, analisaremos cada uma dessas partes de modo a perceber tais questões. 

Sabemos, porém, que em nossa leitura, observaremos consequências de processos que 

talvez os autores dos manifestos não tivessem inteiramente conscientes, ou 

preocupados. Nossa intenção não é a de inferir o que o autor realmente queria dizer com 

cada figura, dada a natureza escorregadia da linguagem figurada. Porém achamos 

nossas deduções seguras e pertinentes enquanto sinais que apontam para certas 

condições de possibilidades do momento de escrita. 
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Mangue - O conceito 

“Estuário. Parte terminal de um rio ou lagoa. Porção de rio com água 

salobra. Em suas margens se encontram os manguezais, comunidades 

de plantas tropicais ou subtropicais inundadas pelos movimentos dos 

mares. Pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a água 

salgada, os mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do 

mundo. 

Estima-se que duas mil espécies de microrganismos e animais 

vertebrados e invertebrados estejam associados à vegetação do 

mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação para dois 

terços da produção anual de pescados do mundo inteiro. Pelo menos 

oitenta espécies comercialmente importantes dependem dos 

alagadiços costeiros. 

Não é por acaso que os mangues são considerados um elo básico da 

cadeia alimentar marinha. Apesar das muriçocas, mosquitos e 

mutucas, inimigos das donas-de-casa, para os cientistas os mangues 

são tidos como os símbolos de fertilidade, diversidade e riqueza”.
5
 

Um dos principais conceitos de Giddens com relação à condição moderna é o de 

“segregação da experiência”. Para ele, em tal contexto, a rotina diária do cidadão 

comum passa por um processo de ocultação dos fenômenos ligados, por exemplo, a 

loucura; criminalidade; doença e morte; sexualidade; e natureza. Um dos sinais desse 

processo progressivo de afastamento são as instituições carcerárias. De maneira mais 

clara, como largamente Foucault demonstrou em seus estudos, temos manicômios e 

penitenciárias como amostras evidentes do afastamento da experiência criminosa do 

sujeito comum. Os modernos hospitais, filhos dessas primeiras instituições, são versões 

sublimadas de instituições que separam o homem da experiência; no caso, da doença e 

da morte. Não se morre mais em casa, nem se enterra os próprios mortos. De modo 

semelhante, o próprio desenvolvimento da categoria moderna de privado tende a 

confinar a experiência sexual nesse domínio.  A arquitetura dos lares serve a esse ideal 

de compartimentação da vida privada. O casal não mais dorme às escutas dos filhos e 

para alguns é até estranho imaginar que em algum período da história humana isso 

                                                           
 

5
Trecho retirado do Primeiro manifesto do Mangue Beat.  
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acontecera. Tomemos, primeiramente, o que o autor chamou de “o fim da natureza”. 

Para ele: 

“O ‘fim da natureza’ significa que o mundo natural se tornou em 

grande parte um ‘ambiente criado’, que consiste em sistemas 

humanamente estruturados cujo poder e dinâmica derivam de 

reivindicações ao saber socialmente organizadas e não de influências 

exógenas à atividades dos homens”(GIDDENS, 2002, p.135). 

Ou seja, a modernidade tardia é um momento não somente em que o homem 

tenta se separar de sua relação orgânica com o mundo natural, ou melhor, que recria 

artificialmente esse mundo; é também quando se desenvolve a necessidade de criação 

de outro regime de interação entre sujeito e meio exterior. Daí então, percebe-se a 

relação entre saber e poder no que diz respeito aos sistemas especializados (ibdem), os 

saberes modernos. Esses são verdadeiros oráculos da maneira como os sujeitos 

interagem com seu mundo. Desse processo, destacamos duas consequências que por 

hora nos interessam.  

Primeiramente, nota-se que os processos mais gerais de “segregação da 

experiência” possuem uma ligação intrínseca ao movimento de “fim da natureza”, uma 

vez que são respaldados pelos saberes socialmente organizados que decorrem desse 

processo. Reconhecer essa característica é importante para perceber que a discussões 

que aparentemente se localizam no campo da técnica, possuem intensas implicações 

culturais, distanciando-se da utopia moderna de separação entre natural e cultural. 

Talvez por isso mesmo, um manifesto que se insere num contexto metropolitano da alta 

modernidade, inicia com uma descrição que tenta simular um linguajar de manuais 

científicos. 

No primeiro trecho que expomos de Caranguejos com Cérebro, destacamos três 

problemáticas da existência na alta modernidade: primeiramente a referência aos 

sistemas abstratos modernos; o caráter global da ligação a esses sistemas e por fim o 

embate da relação imediata com a natureza frente à experiência segregada pelos 

mesmos sistemas.  

Primeiramente julgamos significativo, como já pontuado, o fato do manifesto se 

iniciar com um parágrafo que possui uma descrição que segue a égide dos sistemas 

especializados (subdivisão dos sistemas abstratos que dizem respeito ao campo do 

saber institucionalizado desse período) (ibdem) da modernidade. Na explicação da base 

conceitual do próprio movimento, seu autor debruça-se sobre uma descrição científica, 
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portanto autorizada, daquilo que seria o mangue. Por consequência, o discurso alcança 

uma autorização derivada dos saberes socialmente organizados. Também é significativo 

perceber que essa parte funciona como uma espécie de introdução ao diálogo, ou seja, é 

uma porta de entrada ao debate, uma chave para o campo. E uma vez dentro, o aspecto 

científico que se escolhe destacar é a fertilidade desse ecossistema, na afirmativa de ser 

ele um dos mais produtivos do mundo. A particularidade do lugar, rapidamente é 

transposta para um saber que se realiza globalmente. Os sistemas especializados da alta 

modernidade não se realizam enquanto parâmetros ligados ao fixo, mas, participantes 

dos mecanismos de desencaixe (referência) do local, pretendem ter validade em 

qualquer ponto do tempo e espaço.  

No segundo parágrafo, o autor aplica os dados do mangue elencados à questão 

da produção mundial de pescados. Mais uma vez, vemos aqui a emergência de outra 

problemática da condição moderna ligada aos seus sistemas abstratos (no caso presente, 

isso diz respeito ao que Giddens conceituou, na mesma obra, como fichas simbólicas). 

Tais fichas simbólicas são definidas pelo autor como “meios de troca que têm um valor 

padrão, sendo assim intercambiáveis numa pluralidade de contextos” (Ibdem, p.24). O 

primeiro grande exemplo disso é o valor abstrato do dinheiro. É certo afirmar que 

sociedades pré-modernas realizaram permutas baseadas no valor de moeda; criaram 

formas de quantizar a riqueza, facilitando a troca. Entretanto, o atual sistema monetário 

deu um passo além. E esse passo foi no sentido de por em parênteses a questão do 

tempo e do espaço. Com relação ao tempo, a atual cultura das análises de risco (uma 

característica intrínseca à alta modernidade) associada aos mercados de investimento e 

aos sistemas de risco institucionalizados, tem posto em cheque a fixidez do presente. O 

que se observa é uma progressiva colonização do futuro, por meio das ações de crédito. 

Na aldeia globalizada, não se vive com os rendimentos da última colheita, mas pela 

especulações das colheitas futuras. Da mesma forma, acontece uma separação do 

espaço. Uma vez que os valores de troca se padronizam, o câmbio permite a circulação 

de mercadorias por porções indeterminadas do globo. Desse modo, é possível pensar o 

estuário lamacento pernambucano, como partícipe do conjunto de alagadiços globais 

responsáveis pela produção de “dois terços do pescado” mundial. Desse modo, o tema 

de intercessão entre “ecossistema” e “sistema monetário” é o fator “risco mundial”. Um 

dos pontos da ansiedade contemporânea diz respeito à globalização e intensificação dos 

parâmetros de risco. Vivemos na sociedade da especulação das catástrofes mundiais, 

sejam elas políticas (sistemas totalitários, risco nuclear), monetárias (uma crise mundial 
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de super produção, desvalorização das moedas de referência global) ou mesmo 

ecológica (aquecimento global, reservas de água, petróleo).  

No último parágrafo dessa primeira parte do manifesto, vemos duas realidades 

sobrepostas sobre o discurso da natureza. De um lado a experiência imediata da dona de 

casa com as consequências da “fertilidade” do mangue – o incômodo das muriçocas, 

mosquitos e mutucas – por outro o discurso científico sobre o estuário que vê a mesma 

realidade sob o signo da riqueza e diversidade. Em um chiste, como em um lapso de um 

inconsciente adormecido em meio ao linguajar técnico que se refere a um modelo global 

de estuário, surge uma impressão de uma realidade particular. As donas de casa, nesse 

caso, figuram a presença da experiência segregada da natureza, o lugar. 

Nesse ponto de nossa análise, o leitor talvez já tenha esquecido que tal manifesto 

teve por objetivo expor a pauta de uma cena que debatia questões de identidade; que, 

mais especificamente, questionavam a fixidez da visão folclórica que se tinha da 

identidade pernambucana ligada a um conceito historicamente recente de nordestinidade 

(Durval Muniz, 2001). Por isso mesmo, por essa aparente descontinuidade no discurso 

do manifesto, é que achamos significativo refletir sobre as questões mais amplas de 

identidade no contexto da alta modernidade. A eleição do “mangue” como conceito, 

como podemos observar, atendia, ou pelo menos refletia, uma série de questões postas 

às condições de produção de auto-identidade no contexto próprio a modernidade tardia. 

Manguetown - A cidade 

A planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada, é cortada por 

seis rios. Após a expulsão dos holandeses, no século XVII, a (ex) 

cidade "maurícia" passou a crescer desordenadamente as custas do 

aterramento indiscriminado e da destruição dos seus manguezais. 

Em contrapartida, o desvario irresistível de uma cínica noção de 

"progresso", que elevou a cidade ao posto de "metrópole" do 

Nordeste, não tardou a revelar sua fragilidade. 

Bastaram pequenas mudanças nos "ventos" da história para que os 

primeiros sinais de esclerose econômica se manifestassem no início 

dos anos 60. Nos últimos trinta anos a síndrome da estagnação, aliada 

à permanência do mito da "metrópole", só tem levado ao agravamento 

acelerado do quadro de miséria e caos urbano. O Recife detém hoje o 

maior índice de desemprego do país. Mais da metade dos seus 

habitantes moram em favelas e alagados. Segundo um instituto de 
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estudos populacionais de Washington, é hoje a quarta pior cidade do 

mundo para se viver.
6
 

Nessa segunda parte do manifesto, o autor se preocupa com a questão da cidade 

de Recife. Primeiramente vemos uma articulação da narrativa da própria cidade, uma 

espécie de mito fundador. Primeiramente temos a planície bravia, transpassada por seis 

rios. Então em um vácuo de história, vai-se direto ao ponto da expulsão holandesa. 

Nada se vê da doçura da colonização de Freyre, ou mesmo da bravura do sertão de 

“outro nordeste”. Nesse momento a narrativa nos apresenta um corte. O fim do primeiro 

parágrafo, juntamente com o seguinte, pinta um cenário de superação da condição 

natural pelo referida “cínica” noção de progresso.  Para o autor, o ponto que demarca 

esse crescimento desordenado, parece ser o desrespeito à morfologia “natural” da 

planície da cidade. Pois, ao descrever tal processo, enfatiza que este só foi possível 

graças ao aterramento indiscriminado e a destruição dos seus manguezais.  

Aqui, percebemos uma interessante correlação entre o texto do autor e uma 

problemática básica da condição moderna. Como já dito, o fim da natureza se põem 

como o processo de separação da vida humana dos condicionantes mais radicais do 

espaço e tempo do mundo natural. Tais ligações ecológicas possibilitariam o 

desenvolvimento das construções de valores de lugar, no processo mesmo de 

localização dos modelos de interação com o mundo natural e o enrijecimento da 

tradição como forma exemplar de comportamento local. Por outro lado, no processo de 

desenvolvimento das metrópoles, o que se observa é uma paulatina separação de tais 

contingências naturais e uma crescente homogeneização dos diversos processos sociais 

e de formas de expansão, de modo que a “metrópole” tende a ser um modelo que tenta 

ser global. Por isso mesmo, é adequado, na proposição de um movimento que se coloca 

frente à problemática da identidade em um contexto urbano, a construção de uma 

narrativa que ponha como mito de origem a descaracterização dos condicionantes 

naturais da morfologia da cidade. 

No último parágrafo desse bloco, o autor nos trás um dado de um instituto 

populacional de Washington que aponta Recife como a quarta pior cidade do mudo para 

se viver. Como motivos para esse clima de caos urbano, o autor elenca síndrome da 

estagnação, aliada à permanência do mito da “metrópole”. Aqui, percebemos uma dupla 
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Trecho do Primeiro Manifesto do Mangue Beat. 
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crítica. Por um lado, a estagnação que é exposta num contexto referente a questão 

econômica, é traduzida na prática cultural da cena Mangue enquanto estagnação das 

formas de produção artística. Como ficará mais claro na terceira parte do manifesto, o 

Manguebeat denunciava a tradição engessada do folclore local, de modo que a crítica 

econômica, nesse momento, resvala em outra crítica que se liga a fixidez da identidade 

do lugar. Porém, ao mesmo tempo em que o autor se afasta dessa tradição, também 

critica as contradições da condição moderna figurada pelo “mito da metrópole” (o mito 

da adequação de Recife a esse modelo global de cidade). Em postura híbrida, o 

Manguebeat pedia tanto o lugar quanto o mundo. Uma de suas principais imagens, a 

parabólica fincada na lama, bem como a própria proposta sonora de grupos como o 

CSNZ e o Mundo Livre S.A., retomaram a todo tempo a articulação entre identidade 

local e cultura globalizada.   

Por fim, não podemos deixar de observar um silêncio importante. José Teles 

(2012, p.15) traz um dado do Population Crisis Committee, instituto sediado em 

Washington, que coloca a cidade entre umas das cinco piores em termos de condição de 

vida no mundo naquele momento. Talvez fosse a esse estudo que Fred Zero Quatro se 

referisse no trecho que expomos. Entretanto, em afirmação genérica, não há 

preocupação em referir-se ao local específico da pesquisa que o gerou. As únicas duas 

referências são: o campo de saber socialmente aceito – estudos populacionais – e o 

referencial de metrópole global ao qual ele se ligara – Washington. Tal como na música 

pausas e notas conferem ritmo e sentido à canção, entendemos que tanto o dito quanto o 

não dito interessa na composição de sentido do discurso.  

Mangue - A cena 

Emergência! Um choque rápido, ou o Recife morre de infarto! Não é 

preciso ser médico pra saber que a maneira mais simples de parar o 

coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O modo mais rápido 

também, de enfartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é 

matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer para não 

afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Como 

devolver o ânimo deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? 

Simples! Basta injetar um pouco da energia na lama e estimular o que 

ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. 

Em meados de 91 começou a ser gerado e articulado em vários pontos 

da cidade um núcleo de pesquisa e produção de ideias pop. O objetivo 
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é engendrar um "circuito energético", capaz de conectar as boas 

vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos 

pop. Imagem símbolo, uma antena parabólica enfiada na lama. 

Os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados em: 

quadrinhos, tv interativa, anti-psiquiatra, Bezerra da Silva, Hip Hop, 

midiotia, artismo, música de rua, John Coltrane, acaso, sexo não-

virtual, conflitos étnicos e todos os avanços da química aplicada no 

terreno da alteração e expansão da consciência.
7
 

Finalizando o primeiro manifesto do Manguebeat, Zero Quatro retoma o mesmo 

título da primeira parte, “mangue”, alterando apenas seu subtítulo de “o conceito” para 

“a cena”.  Esse ponto é interessante por duas razões. Primeiramente traz a reflexão sobre 

o percurso de desenvolvimento da base conceitual do Manguebeat, uma vez que na 

primeira parte a própria noção de conceito, enquanto definição “descritiva” do estuário, 

e o conceito, no sentido artístico, se sobrepõem. Desse modo, princípios de fertilidade, 

da renovação da vida extraídos no momento em que o autor preocupa-se em apresentar 

características gerais do mangue, são transpostos para propostas mais específicas na 

última parte do manifesto, trazendo implicações profundas no que diz respeito a própria 

lógica de produção da identidade local. Tal como aponta Heron Vargas:   

“na seara histórico-política, o conceito mangue também indica uma 

outra opção feita pelos mangueboys, que é a substituição simbólica da 

monocultura da cana-de-açúcar pela diversidade dos manguezais 

como símbolo cultural de ‘identidade’”. (VARGAS, 2007, p.70). 

Ou, seja, tratava-se, antes de tudo de uma inversão de paisagens. E, se tomarmos 

a paisagem num sentido mais amplo como o visto nos estudos de Simon Schama 

(SCHAMA, 1996.), podemos afirmar que essa mudança também representava uma 

inversão das memórias escolhidas como insumos para a composição das identidades 

locais. Um rearranjo de paisagens é também um rearranjo de memórias. Ou seja, havia, 

por parte desses artistas a intenção de por em prática as consequências culturais de um 

projeto baseado em uma ordem pós-tradicional. Do mesmo modo, há implícita uma 

oposição entre monocultura e biodiversidade que aponta para o embate travado por 
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Trecho retirado do Primeiro Manifesto do Movimento Mangue Beat. 
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esses artistas que postulavam a necessidade de um ambiente cultural fértil, frente ao 

engessamento da cultura tradicional denunciado por eles. 

 O segundo ponto que destacamos diz respeito propriamente ao uso do 

conceito de “cena” e a recusa posterior do grupo central do Manguebeat em usar o 

termo “movimento”. Ainda que o conceito de “movimento” tenha aparecido no título do 

primeiro manifesto, intitulado 1º Manifesto do Movimento Mangue Bit (TELES, 2000, 

p. 255-256), a versão registrada no encarte do álbum Da lama ao caos (1994) já não 

mais o trazia. Essa edição trazia o nome Caranguejos com cérebro, de modo que para 

lógica interna dos coparticipantes do Manguebeat, o termo cena passou a ser mais 

largamente usado. Segundo Renato L., “Ninguém no núcleo-base gostava de chamar a 

coisa de ‘movimento’, palavra tida como pretensiosa. Foi a mídia que começou a usar o 

termo. (Lins, apud Vargas, 2007, p.86)” – talvez ele tenha esquecido que eles mesmo 

entregaram o termo a mídia). As duas formas mais usuais de definir aquilo que 

acontecia na década de 1990 na cidade de Recife eram, respectivamente, “cooperativa 

cultural” ou “cena cultural”. “Cooperativa” pelo sentido mobilizador da iniciativa dos 

artistas que se dispunham a agitar o momento da cultura local; e “cena”, ainda de 

acordo com o depoimento de Renato L., porque denotava um “estado de acontecimento, 

sem a necessidade de uma proposta teórica fechada”. Ou seja, havia conscientemente, 

por parte daqueles que compunham o Mangue, a iniciativa de gerar uma proposta aberta 

de estratégias de composição de identidades; modelo esse que se adéqua ao regime de 

auto identidade da alta modernidade, o qual faz parte do arranjo das relações inseridas 

na dialética local/global. Nas palavras de Giddens:   

“quanto mais a tradição perde seu domínio, e quanto mais a vida 

diária é reconstituída em termos do jogo dialético entre o local e o 

global, tanto mais os indivíduos são forçados a escolher um estilo de 

vida a partir de uma diversidade de opções” (GIDDENS, 2002, p.13). 

Ou seja, o drama da existência em uma sociedade da alta modernidade tem a ver 

com a própria separação entre tempo e espaço, ou melhor, com a dissolução dos 

condicionantes locais e geracionais que conferiam sentido àquilo que se convencionou 

chamar de lugar antropológico. A proliferação dos “não-lugares”, ou lugares de 

passagem formam uma outra dinâmica de produção de sentidos de identidades. O que se 

desenvolve é um verdadeiro mercado global de insumos para a produção desses. Pela 

própria ausência de padrões fixos de comportamento, antes figurados pela tradição, o 
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sujeito passa a ter a necessidade de buscar outros parâmetros. Essa necessidade de auto 

definição, aliados a uma cultura de dúvida epistemológica é o cenário no qual se 

encontra a constante reflexividade do sujeito moderno.“Cada um de nós não apenas 

‘tem’, mas vive uma biografia reflexivamente organizada em termos do fluxo de 

informações sociais e psicológicas sobre possíveis modos de vida”(Ibdem, p. 20). 

Considerações finais 

Até o momento mostramos como o texto do primeiro manifesto da “cooperativa 

cultural” Mangue se adéqua, ou mesmo reflete, várias questões concernentes aos 

processos identitários da alta modernidade. Tais contradições se expressão em várias 

dimensões da segregação da experiência ou mesmo do desencaixe do indivíduo através 

de sistemas abstratos que se pretendem globais. O aspecto contraditório desse processo 

se mostra justamente no fato de que no vácuo das identidades fixas conferidas pelo 

valor de lugar e da tradição, associados a uma tendência reflexiva (espécie de dúvida 

metódica institucionalizada), o que se observa é a reconstrução de identidades a partir 

de novos parâmetros.  

Ou seja, se por um lado movimentos que questionavam os valores tradicionais, 

como o Manguebeat, atacavam a fixidez das identidades formalizadas pela tradição, isso 

não significa dizer que não construíam insumos para a formação de outras identidades. 

O que se abria era a possibilidade de uma construção reflexiva, autobiográfica, que 

transpunha para a alçada do sujeito o dever de (re)combinar suas memórias a partir de 

referências que interligavam global e local. Esse princípio era a todo momento realçado 

e vivido como em sua principal imagem – a parabólica fincada na lama. Não é a toa que 

estejamos falando de uma cena musical que não tinha uma identidade sonora 

rigorosamente definida. Por mais que o mercado fonográfico tenha gerado uma falsa 

impressão de que o maracatu “envenenado” do CSNZ fosse a batida do Mangue, existia 

uma grande riqueza sonora dentre os artistas do “movimento”. O Mundo Livre S.A., por 

exemplo, realizava suas misturas tento por referência local o samba; outros grupos 

como os Devotos, trabalhavam com uma sonoridade punck rock/ hard core; existia 

ainda aqueles que ressaltavam mais evidentemente estilos de caráter local menos 

“envenenados”, como é o caso do Mestre Ambrósio. 

Iniciamos nosso artigo com uma citação presente no segundo manifesto do 

Manguebeat. Apesar de não termos exposto-o pormenorizadamente, sabemos que tal 

manifesto teve profunda relação com a morte do principal ícone do Mangue Beat, o 
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Chico Science. Um sujeito que condensou em pessoa o que o que Zero Quatro 

condensara em palavras no primeiro manifesto. Nossa principal questão era entender 

como se processara as correlações entre local e global na cena Mangue e como essa foi 

capaz de produzir um ícone: Chico. Ao fim, percebemos que esse poder de geração de 

uma espécie de herói de guerra musical e da cultura local, que, para os seus, valia o 

mundo (ou um mundo melhor), se deve justamente à capacidade que essa cena tinha de 

propor insumos identitários adequados ao contexto de identidades da alta modernidade. 

Da mesma forma, esses artistas foram capazes de atender tanto às necessidades de 

fixidez da localidade como à necessidade de fluxo próprio à dinâmica dos não lugares 

característicos da modernidade, ou, nas palavras de Guiddens (2002), a dialética 

local/global. 
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POR UM PODER LOCAL: OS OLIVEIRA LEDO E A COMPLEXIDADE 

DO ESPAÇO NO SERTÃO DO PIANCÓ. (1701-1730) 
 

Renata Assunção da Costa 

Mestranda no PPGH - UFRN  

 

Uma família destacou-se no processo de ocupação do sertão do Piancó - os 

Oliveira Ledo. Os membros desta família receberam várias sesmarias no sertão do 

Piancó, sendo impossível ocupar todas as terras recebidas que estavam situadas, não 

apenas na Capitania da Paraíba inteira, mas também na do Rio Grande e Ceará. No 

intuito de adquirir poder local, os Oliveira Ledo aumentaram seu patrimônio cada vez 

mais, inclusive por meio de arrendamentos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é o 

de mostrar, por meio da localização das terras da família, a complexidade do espaço do 

Piancó que, por sua vez, foi doado sem que houvesse o processo de demarcação dessas 

terras, culminando em futuras disputas territoriais, uma vez que as mesmas terras foram 

doadas a várias pessoas, culminando em uma superposição de terras. 

 

A historiografia tradicional da Paraíba, formada por autores como Elpídio de 

Almeida, João F. de Almeida Prado, Irineu Ferreira Pinto, Maximiliano Machado, 

dentre outros, datou do ano de 1663 o início da ocupação do que chamaram de “sertão 

da Paraíba”.
1
 A terminologia “sertão”, no período convencionado colonial, correspondia 

a toda localidade desabitada da presença portuguesa, ou seja, embora existissem relatos 

de viajantes que já conheciam a localidade em questão, não tinham criado povoações 

organizadas. 

Utilizar-se-á então, a terminologia sertão do Piancó, da mesma forma que a dita 

localidade está representada nas fontes da época.
2
 Nesta época, segundo Rodrigo 

Ceballos, parafraseando Raphael Bluteau
3
, o sertão era visto como qualquer espaço 

                                                           
 

1
 Para uma análise dessa produção ver: DIAS, Margarida Maria Santos. Intrépida ab origine: O instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano e a produção da história local. João Pessoa: Almeida Gráfica e Editora 
LTDA, 1996. 
2
 As fontes utilizadas nessa pesquisa foram cartas de sesmarias, alvarás, consultas ao Conselho 

Ultramarino, bem como fragmentos de fontes contidas em obras. 
3
 BLUTEAU, Raphael Pe. Vocabulário Portuguez e Latino. UERJ: 5000 anos do Brasil. CD-Rom. 
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ainda desabitado pelo português.
4
 Lembra-se ainda, que o sertão do Piancó deve ser 

compreendido, segundo a lógica da sociedade colonial, enquanto uma ribeira – a ribeira 

do rio Piancó, ou seja, uma localidade próxima ao leito do rio Piancó. Além disso, cabe 

ressaltar, com base nos escrito de Christiane Sarmento, que a constituição de uma 

ribeira implicava também na própria formação de uma jurisdição local, servindo como 

elemento de divisão e identificação do território.
5
  

Desta feita, mesmo esse sertão tendo sido povoado desde o ano de 1663, o 

recorte temporal escolhido para este trabalho inicia-se em 1701, ano em que o sertão do 

Piancó passou a ser mais intensamente ocupado, de acordo com as cartas de sesmarias 

doadas para a localidade, indo até o ano de 1730.
6
  

Embora a ocupação dos sertões tenha sido iniciada já em 1663, optou-se neste 

artigo em trabalhar com o período no qual o sertão do Piancó teria se organizado 

enquanto povoação de forma mais efetiva, sendo neste período que um maior número 

de terras em sesmarias foram concedidas na localidade. 

Esse recorte deve-se também ao próprio problema deste trabalho, que parte do 

pressuposto de que vários sesmeiros estariam, neste período, possuindo títulos da 

mesma terra, ou seja, uma mesma terra foi doada a várias pessoas, denotando a 

complexidade da ocupação do sertão do Piancó.   

Nesse sentido, a proposta deste trabalho é compreender a lógica de distribuição 

de terras, em sesmarias, com base na superposição das mesmas, enfocando, sobretudo, 

as concessões feitas à família Oliveira Ledo que, conforme as cartas recebidas pela 

família seria detentora de extensões gigantescas que iriam desde a Capitania da Paraíba, 

até as capitanias do Rio Grande e Ceará.
7
 

Assim, por meio das terras doadas em sesmarias à família Oliveira Ledo, bem 

como as demais concedidas de 1701 a 1730, pretende-se realizar uma análise sobre 

                                                           
 

4
 CEBALLOS, R. Veredas Sertanejas da Parahiba do Norte: a formação das redes sociais, políticas e 

econômicas no Arraial de Piranhas (século XVIII). In: XXVI Simpósio Nacional de História - ANPUH: 50 
anos, 2011, São Paulo. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História - ANPUH: 50 anos. São Paulo : 
ANPUH-SP, 2011. v. 01. p. 1-10. 
5
 SARMENTO, Christiane Finizola. “Povoações, Freguesias e Vilas na Paraíba Colonial: Pombal e Souza 

(1697-1800). Dissertação de mestrado. 2007. p. 47. 
6
 As cartas de sesmarias utilizadas neste trabalho estão contidas na obra de Lyra Tavares, intitulada 

Apontamentos para a História Territorial da Parahyba. 
7
 Para uma compreensão mais detalhada sobre a distribuição de terras à família Oliveira Ledo ver: 

COSTA, Renata Assunção da. UMA NOVA CONQUISTA: A FAMÍLIA OLIVEIRA LEDO E O 
PROCESSO DE OCUPAÇÃO ESPACIAL DO SERTÃO DO PIANCÓ (1663-1730). Monografia apresentada 
como trabalho de conclusão do curso de bacharelado em História pela UFRN, 2012. 
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complexidade espacial do sertão do Piancó e, além disso, das próprias estratégias 

utilizadas pela família para angariar novas terras visando a obtenção de prestígio local. 

Pretende-se com isso perceber a transformação espacial do sertão do Piancó. O 

sertão do Piancó, localidade até então pouco conhecida pelo português, passa por um 

processo de transformação, deixando de ser uma área permeada de lógicas de diversos 

grupos indígenas
8
 e passando por um processo de adequação a uma lógica própria do 

colonizador, embora se saiba que parte cultura indígena, de maneira geral, tenha sido 

incorporada. Desta feita, o espaço passa a ser experimentado de forma distinta uma vez 

que ganha uma nova lógica.  

Compreende-se essa transformação espacial com base no conceito de 

racionalização do espaço do geógrafo Yi-Fu Tuan.
9
 Segundo o pensamento de Tuan, 

aplicado à lógica espacial em questão, o espaço é produto da experimentação do 

indivíduo podendo-se entender que, com a inserção do português e a implementação de 

uma nova lógica espacial, produto do entrecruzamento de culturas – diversas etnias 

indígenas somadas à presença portuguesa e de moradores – houve uma (re) significação 

espacial.  

O fato que se pretende analisar então, no que concerne ao espaço, é o processo 

de modificação por meio da presença portuguesa, transformando o “sertão do Piancó”, 

pouco conhecido, em uma povoação organizada, com uma nova lógica organizacional e, 

inclusive, tendo suas terras doadas com base em limites próprios do colonizador e 

segundo a sua própria percepção, invadindo terras que, anteriormente, pertenciam aos 

indígenas de várias etnias. 

A partir do contato com o português, o sertão do Piancó passou a ser organizado 

segundo uma lógica própria, baseado em limites muitas vezes naturais, atribuídos pelo 

olhar do colonizador - plantas, cursos de rios, marcos geológicos. A complexidade na 

demarcação dessas terras, produto da fluidez desses limites e que, muitas vezes, nem 

ocorria, gerou uma série de conflitos, sobretudo na segunda metade do século XVIII. É 

                                                           
 

8
 A Paraíba esteve habitada por várias etnias indígenas, a citar: os Koremas, os Pegas, os Ariús, os Cariris, 

dentre outros. MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Contatos, conflitos e redução: trajetórias de povos 
indígenas e índios aldeados na capitania da Paraíba durante o século XVIII. In: Oliveira, C.M.S; Menezes, 
M.V. ; Gonçalves, R.C.. (Org.). Ensaios sobre a América Portuguesa. João Pessoa: Editora Universitária - 
UFPB, 2009, p. 115-129. 
9
 TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 
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com base nessa superposição das terras doadas a família Oliveira Ledo, e 

simultaneamente a outras famílias, que se pretende trabalhar neste artigo. 

Este trabalho, portanto, precede aos conflitos que viriam ocorrer na segunda 

metade do século XVIII, mas já aponta os motivos dos problemas que iriam desembocar 

no sertão do Piancó. Com o aumento da população na capitania e, consequentemente, 

com o maior número de doações, percebeu-se a arbitrariedade cometida nas primeiras 

décadas da colonização. 

Os Oliveira Ledo 

Para compreender a superposição de tantas terras na Capitania da Paraíba faz-se 

necessário informar quem eram os membros da família Oliveira Ledo, para somente 

então entender porque receberam tantas terras em sesmarias e, mais ainda, porque 

tinham tamanhos tão extensos.  

Oriundos de Portugal, provavelmente da região do Minho, a família Oliveira 

Ledo partiu com destino a Capitania da Bahia.
10

 Somente após este período que 

passaram na mencionada capitania, dirigiram-se às capitanias do norte, inicialmente 

indo para a Capitania do Rio Grande
11

 e, em um segundo momento, fixando-se na 

Capitania da Paraíba. A extensão das terras que receberam aponta também uma possível 

fixação na Capitania do Ceará. 

Na Capitania da Paraíba, ocuparam diversas localidades, dentre as quais se 

destacam as propriedades obtidas no sertão do Piancó, onde afirmaram serem 

conquistadores. Pelo suposto fato de terem conquistado e desbravado esses sertões, os 

homens da família se revezaram no posto de capitão mor de ordenanças de Piancó e 

Piranhas, posto que foi ocupado pela família por muitos anos e de forma vitalícia.
12

 

O cargo de capitão mor de ordenanças representa uma autoridade jurisdicional 

nas localidades mencionadas (Piancó e Piranhas) e foi ocupado por vários membros da 

família, iniciando por Antônio de Oliveira Ledo, sendo sucedido por Constantino de 

Oliveira Ledo (sobrinho de Antônio) e ainda por Teodósio de Oliveira Ledo (irmão de 

                                                           
 

10
CARTA do ouvidor geral da Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, ao rei, D. João V, 03/11/1724. AHU-PB, 

PA, Cx. 5, Doc. 426. 
11

Cartas de sesmarias doadas a Antonio de Oliveira Ledo, em 9 e 11 de setembro de 1664. Plataforma 
SILB – RN 0088 e RN 0089. Acesso em 30 de maio de 2012: disponível em www.silb.cchla.ufrn.br 
12

 PINTO, Irineu Ferreira. Datas e Notas para a História da Paraíba. João Pessoa: Editora 
Universitária/UFPB, 1977. v.1. 

http://www.silb.cchla.ufrn.br/
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Constantino), ocupando o cargo, desde o ano de 1697, ficando no mesmo durante quase 

todo o período desse estudo, quando em 1728, segundo Irineu Pinto, a jurisdição teria 

sido dividida entre o mesmo e seu filho, também chamado Teodósio de Oliveira Ledo, 

por motivos de velhice. O recorte final desse trabalho parte justamente da sua jurisdição 

e do próprio tempo de vida estimado, indo até o ano de 1730, ano no qual se supõe que 

o capitão Teodósio tenha falecido.
13

  

As cartas concedidas 

No período do presente estudo, de 1701 a 1730, foram concedidas um total de 

193 sesmarias, segundo informações extraídas da obra “Apontamentos para a história 

territorial da Parahyba”
14

, de Lyra Tavares, sendo 11 dessas sesmarias pertencentes à 

família Oliveira Ledo, como um todo, e as demais concedidas a outros membros.  

O número que parece irrisório se comparado ao total de sesmarias concedidas no 

período, apenas 11 de um total de 193, se mostra mais pertinente se pensado pelo 

tamanho dessas concessões.
15

 Para perceber a magnitude dessas concessões basta 

mencionar que o padrão para a doação de terras em sesmarias era de três léguas de 

comprimento, por uma de largura, enquanto que três, das onze sesmarias recebidas pela 

família tinham uma dimensão de 50 léguas de comprimento, variando sua largura em 

seis, doze e até vinte léguas.
16

  

O mapa a seguir mostra a possível área de abrangência das terras que foram 

concedidas aos Oliveira Ledo, no período entre 1663, quando foi iniciado o processo de 

entrada ao sertão, até 1730, quando acaba a jurisdição de Teodósio de Oliveira Ledo na 

localidade, no sentido de tentar apresentar essa dimensão em termos territoriais. 

Mapa 1: Possível região de Piancó e área de abrangência das concessões 

recebidas pela família Oliveira Ledo. 

                                                           
 

13
 Idem. 

14
 TAVARES, João de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. Mossoró: Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró, 1989. 
15

 Idem. 
16

 Cartas de sesmarias doadas à família Oliveira Ledo. Plataforma SILB – PB 0382, PB 0363 e PB 0105. 
Acesso em 29 abr. 2012: disponível em www.silb.cchla.ufrn.br 

http://www.silb.cchla.ufrn.br/
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Fonte: Elaboração de Yuri Pablo, membro do LEHS-RN, com base no Google earth. 

 

Essas terras teriam permanecido na família desde o tempo da primeira 

concessão, feita a Antônio de Oliveira Ledo, no ano de 1664, na Capitania do Rio 

Grande e provavelmente mesmo depois da morte de Teodósio de Oliveira Ledo (estima-

se 1730). Atualmente, no estado paraibano ainda se tem várias cidades com o nome de 

membros da família.
17

 

É importante perceber ainda as justificativas que a família Oliveira Ledo 

utilizava para obtenção de tantas terras e, principalmente, para a grande extensão das 

mesmas, que chegavam a medir cinquenta léguas de comprimento, por doze de largura, 

sendo um tamanho gigantesco e até mesmo impossível de ser ocupado por uma mesma 

família, ainda que esta fosse bastante extensa. 

Essas terras de dimensão de cinqüenta léguas de comprimento foram doadas a 

vários membros da família em uma única carta, envolvendo as pessoas mais influentes 

da família, como Antônio de Oliveira Ledo, Pascácio de Oliveira Ledo, Constantino de 

                                                           
 

17
Site da prefeitura municipal de Brejo do Cruz, cidade do estado da Paraíba: 

http://brejodocruz.net/canais.php?Ler=3, Acesso em 12 de junho de 2012, as 14:02. Site da prefeitura 
municipal de Catolé do Rocha, cidade do estado da Paraíba: www.catoledorocha.pb.gov.br/, Acesso em 
12 de junho de 2012. 

http://brejodocruz.net/canais.php?Ler=3
http://www.catoledorocha.pb.gov.br/
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Oliveira Ledo e Teodósio de Oliveira Ledo. Ainda foram envolvidos membros da 

família extensa, como cunhados e outros agregados da família. 

Nas cartas de sesmarias analisadas, concedidas à família, se tinha justificativas 

como “foi o primeiro povoador”, assim como “conquistador da terra”. Essas 

justificativas atestavam a importância da família para a povoação, uma vez que tinha 

“enfrentado o gentio bravo” para obter a posse das terras. O fato de terem sido os 

“primeiros” a adentrarem ao sertão, lhes conferia certo prestígio junto a Coroa 

portuguesa que, por sua vez, não hesitou em conceder terras tão extensas à família. 

Os Oliveira Ledo também costumavam alegar algo muito importante para a 

concessão de terras pela Coroa portuguesa. Afirmavam que possuíam cabedal para 

aproveitar as terras, seja por meio do cultivo, ou pela criação do gado. Deve-se ter em 

mente que a intenção inicial da Coroa era a de povoar o maior número de áreas 

possíveis, no sentido de garantir a manutenção da posse. 

Complexidade espacial 

A extensão das terras doadas em sesmarias à família Oliveira Ledo é demasiado 

arbitrária. Com base nas sesmarias concedidas a família percebe-se claramente que 

haveria um sério problema envolvendo essas concessões que, por sua vez, 

provavelmente nunca teriam sido demarcadas. Se mapeadas, as terras da família 

compreendiam quase toda a Capitania da Paraíba, somadas ainda a parte da Capitania 

do Rio Grande e parte da Capitania do Ceará, como o mapa acima demonstra, o que 

torna as terras impossíveis de serem povoadas e/ou cultivadas. 

Somado a isso, percebe-se também com base no mapa 1, do tópico anterior, que 

várias outras sesmarias foram concedidas em terras que, segundo os títulos de sesmarias 

mostram, pertenceriam aos Oliveira Ledo, afinal, supostamente estariam de posse de 

quase toda a Capitania da Paraíba, bem como de parte das capitanias do Rio Grande e 

Ceará.   

Além disso, mesmo que algumas dessas sesmarias tenham sido demarcadas, 

percebe-se pelos próprios limites estabelecidos nas cartas de doação uma complexidade 

espacial. Os limites presentes nas cartas, quase sempre, eram denotativos de marcos 

naturais, ou seja, cursos de rios, plantas, dentre outros. Esses limites também se tornam 

complexos quando relatos apontam que as terras podem medir “x” léguas de 

comprimento, por “y” de largura ou mesmo o inverso, ou seja, não se sabe exatamente 
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como essa terra foi concedida, podendo o suplicante escolher a parte da terra que iria 

ocupar. 

Nesse sentido, as terras que iriam, por exemplo, do rio Piranhas até determinada 

planta, poderiam ter suas dimensões facilmente alteradas, afinal, os cursos dos rios 

modificam-se com o tempo, bem como as plantas também podem ser retiradas por ação 

da natureza, ou mesmo do próprio sesmeiro, visando alterar as medidas espaciais 

estabelecidas no ato da demarcação. Embora a Coroa portuguesa estivesse sempre 

atenta aos acontecimentos na América portuguesa, ainda assim era difícil a fiscalização 

de cada uma dessas terras, tornando quase impossível esse controle. 

Portanto, pode-se compreender com base nessa superposição de terras a 

complexidade de compreensão de um espaço em permanente modificação pelas 

diversas presenças étnicas e culturais que se inseriam nessa localidade constantemente.  

O espaço era complexo até mesmo para aqueles que viviam na época em 

questão, haja vista o fato de várias das terras concedidas à família se entrecruzarem, ou 

seja, não precisariam pedir certas porções de terras, afinal, já pertenceria aos mesmos, 

no entanto, pelo que se percebe, com base nas cartas de sesmarias, a própria família, 

bem como os outros proprietários de terras, da época, sabiam exatamente onde suas 

terras iniciavam e terminavam. 
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PARNAMIRIM / RN 
 

Renata Mayara Moreira de Lima
1
 

Edinah Cristina Araújo de Carvalho
2
 

 

Resumo: O artigo mostra que a cidade de Parnamirim/RN possui diversos patrimônios 

histórico-culturais relevantes, tendo feito parte significativa da história do Rio Grande 

do Norte. Ressalta, que apesar disso, esses patrimônios não são incluídos no turismo 

local, sendo inseridos, principalmente, os atrativos naturais, sobretudo, sol e mar. 

Nessa perspectiva, o objetivo do artigo é expor uma alternativa que poderia incentivar 

a valorização do patrimônio histórico-cultural Parnamirinense, que seria através da 

formatação de um itinerário cultural turístico, que possibilitasse uma (re) leitura 

interpretativa da realidade, uma sensibilização para a localidade. Acreditamos que se o 

município de Parnamirim construísse um itinerário cultural da cidade haveria maior 

propensão de valorização e destaque da história local.   

 

Palavras-chave: Patrimônio. Histórico-Cultural. Parnamirim. Itinerários. Turismo.  

 

Introdução 

A partir de uma pesquisa realizada no município de Parnamirim - Rio Grande do 

Norte, em 2012
3
, verificamos que se trata de uma cidade com um patrimônio material e 

imaterial relevante, tendo sido base da Aéropostale (companhia francesa de aviação 

civil) em 1926 e da base aérea Parnamirim Field, durante a segunda guerra mundial. No 

entanto, verificamos que a história local não é tão presente no cotidiano dos 

parnamirinenses, principalmente em amostras da cultura e dos patrimônios culturais no 

turismo. Há uma centralidade da atividade turística no litoral do município e a utilização 

quase que exclusiva dos atrativos de sol e praia.  

                                                           
 

1
Bacharel em Turismo. Mestre em Ciências Sociais. E cursa atualmente o Doutorado em Ciências Sociais 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
2
Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

3
A pesquisa de campo referida faz parte da dissertação da primeira autora deste trabalho.  
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Quando patrimônios histórico-culturais são visitados, geralmente essas visitas 

ocorrem antes ou após da visita às praias. Neste sentido, ressaltamos que essa é uma 

questão que deve ser revista pelos governantes do município, pois acreditamos que a 

valorização da cultura local por todos, principalmente pela gestão pública e pelos 

moradores, é algo que só tem a contribuir, tanto para a atividade turística, quanto 

principalmente para a valorização histórica da cidade. Considerando isso, o objetivo 

principal do artigo é ressaltar uma proposta de valorização da cultura local, que é 

através da construção de itinerários culturais. Acreditamos que se o município de 

Parnamirim criar um itinerário cultural da cidade haveria maior propensão de 

valorização e destaque da cultural local.  

Os itinerários são formas de expressão, leituras interpretativas da realidade, um 

processo de comunicação. Para que seja possível a constituição de itinerários culturais 

turísticos é necessário que exista uma interpretação do patrimônio para o turismo, que 

provoque o olhar do turista. Desse modo, se requer o planejamento de todos os 

elementos do itinerário, como leitura etnográfica da realidade, identificação e análise de 

recursos (inventário do patrimônio, estabelecimento de parcerias e formação de redes; o 

envolvimento da comunidade local; a estrutura física dos produtos turísticos; 

incorporação da cadeira produtiva do turismo e a viabilização de financiamentos e 

incentivos).  

Como forma de mediar esses aspectos e que se torna fundamental para o turismo 

cultural é o envolvimento da comunidade local no processo, pois não poderíamos falar 

da experiência turística cultural, sem esta estar envolvida. Incluir a população no 

processo é oferecer aos moradores a possibilidade de (re) descobrir novas formas de 

apreciar e olhar o lugar onde vivem. Assim, se a comunidade conhece e valoriza seu 

patrimônio, ela se torna um elo importante na interação com o visitante, na condução do 

seu olhar e sensações sobre o lugar.   

O artigo está dividido além desta introdução, em três sessões. Na sessão 

seguinte, abordamos os elementos integrantes e que constituem o planejamento e a 

gestão de itinerários culturais; na sessão subsequente mostramos quais são os 

patrimônios que Parnamirim possui, destacando tanto os histórico-culturais, quanto os 

naturais. E por fim, as considerações finais sintetiza a relevância que teria a construção 

de um itinerário-cultural turístico para a cidade de Parnamirim/RN.  

Planejamento e Gestão de Itinerários Culturais 
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Ao falarmos sobre cultura logo imaginamos que se trata de uma construção 

humana, rompendo com uma disposição inata, perpetuada biologicamente. Dentre os 

conceitos de cultura, que apesar de divergentes não são contraditórios, aquele proferido 

por Clifford Geertz, nos parece bastante completo ao concordar com Max Weber de que 

o homem (enquanto sujeito social) é um animal amarrado a teias de significados que ele 

mesmo teceu, sendo a cultura essas teias e significados.  

Percebe-se que a cultura não é algo simples, é na realidade bastante complexa, 

envolvendo significados e valores simbólicos diversos, que devem ser interpretados e 

traduzidos por estudiosos. Neste sentido, considerando que o turismo, para além de ser 

uma atividade econômica, é um fenômeno social, então, todo turismo seria cultural, por 

se espacializar em aglomerados humanos constituídos historicamente. Observação 

relevante colocada por Funari e Pinsky (2003).  

No entanto, existe um segmento do turismo que é especificamente direcionado à 

interpretação e contemplação cultural de uma sociedade. O chamado turismo cultural, 

que é composto por patrimônios materiais e imateriais de uma cultura, tais como: 

pintura, escultura, teatro, dança, música, gastronomia, artesanato, literatura, arquitetura, 

história, festas, folclores, entre outros. 

Para que esses diversos bens sociais sejam compartilhados com turistas 

interessados nesse segmento, deve-se realizar um planejamento consistente, que ao 

mesmo tempo permita a composição de um itinerário capaz de motivar os 

deslocamentos de turistas e possibilite a preservação e valorização do patrimônio para a 

comunidade local. Dentro desse contexto, algo fundamental é a concepção de 

“itinerários culturais”, conforme colocada por Ramos (2012) que rompe com a 

concepção técnica de roteiros (saída de um ponto e chegada a outro – início e fim de um 

percurso). Os itinerários são formas de expressão, uma leitura interpretativa da 

realidade, um processo de comunicação. 

Para que seja possível a constituição de itinerários culturais é necessário que 

exista uma interpretação do patrimônio para o turismo, que provoque o olhar do turista 

(RAMOS, 2012). Desse modo, se requer o planejamento de todos os elementos do 

itinerário, como leitura etnográfica da realidade, identificação e análise de recursos 

(inventário do patrimônio), estabelecimento de parcerias e formação de redes, o 

envolvimento da comunidade local, a estrutura física dos produtos turísticos, 

incorporação dos produtos turísticos, incorporação da cadeia produtiva do turismo e 

viabilização de incentivos e financiamentos. 
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A primeira fase para a construção de um itinerário deve ser a identificação e 

análise de recursos do patrimônio, que para melhor compreensão do contexto local deve 

ser realizada conjuntamente com uma leitura etnográfica da realidade e uma 

interpretação patrimonial. 

A identificação dos atrativos culturais envolve uma pesquisa ordenada, que 

inclui o inventário detalhado com o descritivo das características e as possibilidades 

para o desenvolvimento das atividades turísticas. Instrumentos de pesquisa tais como o 

inventário da oferta turística (INVTUR) são exemplos de metodologias usadas por 

órgãos federais que podem ser consultadas por gestores e empresários, como suporte ao 

levantamento de informações do patrimônio cultural local. Também é importante 

consultar pesquisas de demandas turísticas, as quais possuem informações sobre o 

viajante em geral e aquelas características mais vinculadas aos temas e atrativos do 

patrimônio cultural.  

No âmbito local é sempre relevante, realizar pesquisas de demanda que devem 

ser planejadas em diferentes épocas, dias da semana e horários. O Ministério do 

Turismo indica que instituições de cultura, tais como museus, centros culturais, igrejas, 

entre outros, possuem registros de visitas e outras informações que possibilitam 

caracterizar a procedência e o número de visitantes a esses bens culturais.  

Essas informações permitem conhecer o perfil do turista e a possibilidade de 

oferecer produtos direcionados ao segmento. Mas apenas coletar essas informações não 

serão suficientes se não existir nos pesquisadores e gestores, uma sensibilidade na 

relação de todos esses patrimônios culturais e a vida da população local. Por isso, é 

necessário um olhar etnográfico, que se proponha a ler os diferentes espaços pelos quais 

o percurso será trilhado; buscando compreender a interpretação das vivências cotidianas 

de determinado grupo a fim de se compreender o significado das ações. 

Para o Ministério do Turismo (2007), a interpretação do patrimônio é 

considerada como ferramenta educacional e estratégia para o desenvolvimento de 

produtos/destinos turísticos, que contribui para uma melhor compreensão e apreciação 

da experiência turística. Desse modo, ao vivenciar um itinerário, o turista adquire 

experiência e o efeito dessa experiência sobre si mesmo acontece. 

Após a identificação de todo o patrimônio cultural da localidade e a sua 

vinculação a história local e cotidiano da população. Segue-se a fase em que é 

importante o estabelecimento de parcerias e a formação de redes. Já que é indispensável 

para a viabilidade do turismo cultural, a identificação e o envolvimento das áreas do 
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turismo e da cultura, e o estabelecimento de redes de parcerias, como entre órgãos 

oficiais de cultura; órgãos oficiais de preservação do patrimônio; lideranças e atores 

locais; empresários do setor cultural, instituições de ensino e comunidade local. De 

forma sucinta deve-se prezar por ações convergentes entre setor público, iniciativa 

privada, terceiro setor e comunidade. Isso porque quando todos os atores abraçam 

conjuntamente os mesmos objetivos, torna-se mais provável acontecer o 

desenvolvimento local dos territórios, tal como colocado por Buarque (2008).  

Como forma de baluar esses aspectos e que se torna fundamental para o turismo 

cultural é o envolvimento da comunidade local no processo, pois não poderíamos falar 

de experiência turística cultural, sem essa estar envolvida. Incluir a população no 

processo é oferecer aos moradores a possibilidade de (re) descobrir novas formas de 

apreciar e olhar o lugar onde vivem. Assim, se a comunidade conhece e valoriza seu 

patrimônio, ela se torna um elo importante na interação com o visitante, na condução do 

seu olhar e sensações sobre o lugar.  

Ao transformar um atrativo cultural em produto turístico, a comunidade é o 

personagem principal que garante a experiência cultural viva, intensa e pulsante. Desse 

modo, a escolha e estruturação dos atrativos são realizadas necessariamente com a 

comunidade, envolvendo sempre que possível, técnicos e especialistas para orientar o 

processo. 

Nesta perspectiva, a fase seguinte no planejamento de itinerários cultuais são os 

aspectos técnicos que permitem sua realização. Como delimitação do percurso, ponto de 

saída e chegada, tendo em vista a determinação do tempo, a construção de sinalização, 

entre outros. Verifica-se se a necessidade de pernoites (utilização de meios de 

hospedagem), pontos de apoio, etc.  

Com relação à visitação de turistas a monumentos históricos, deve-se observar a 

estrutura física destes no que tange a implicações dos bens culturais tombados, sua 

gestão para a conservação geral e iniciativas de restauro/conservação, a capacidade de 

suporte, a acessibilidade, o conforto e segurança do visitante, bem como formas de 

propiciar a interpretação do local. 

Na montagem do itinerário cultural é sempre fundamental garantir, quando há 

possibilidades, a agregação de atratividade aos produtos turísticos. Isto é, podem ser 

agregadas algumas atividades capazes de se tornarem atrativas por si mesmas, a 

depender da criatividade. É um exemplo do valor agregado a tematização de roteiros, 

entendida como o processo de ressaltar a identidade cultural de determinados produtos a 



 

  1398 

 

partir de aspectos que mereçam destaque e facilitem o reconhecimento pelo público. A 

escolha do tema deve considerar as características essenciais do atrativo, como: um 

ritmo musical, um personagem singular, um personagem histórico, um evento, entre 

outros. Outro aspecto interessante que possibilita valor agregado é a produção associada 

ao turismo, na qual se pode inserir, por exemplo, artesanato e culinárias locais.  

Com relação a isso, o Ministério do Turismo (2007) aborda um aspecto que pode 

ser utilizado por destinos que objetivam realizar roteiros culturais, que é a ideia de ter 

uma atração âncora que incentive a sua concretização, ao mesmo tempo em que agregue 

outras atrações secundárias. De forma a aproveitar o potencial dos atrativos âncoras, 

para aumentar o conteúdo cultural e a atratividade geral de roteiros, no caso aqui 

tratado, itinerários. Um exemplo de um atrativo âncora que possibilita agregar vários 

outros atrativos, é a Estrada Real/MG, cujo circuito de cidades históricas mineiras foi 

ampliado, revitalizado e dinamizado (inserção de novos atrativos/produtos turísticos).  

Um fator que pesa sobremaneira na experiência que os itinerários culturais 

desempenham na relação com o turista e a comunidade é o mediador de toda essa 

relação, o guia de turismo. Para Ramos (2012), o guia não pode se restringir a informar, 

este tem o papel de narrador do itinerário, precisa, portanto, gostar de contar histórias, 

trazer a paixão para as palavras, sendo um “intérprete” do local.  

O último item que será apresentado sobre os elementos imprescindíveis no 

planejamento e gestão de itinerários culturais é como esse será de fato realizado, no 

sentido de custos e financiamentos. Já que para ser concretizado, precisa de recursos 

financeiros na implementação, adequação e melhoria da infraestrutura, produtos e 

serviços relacionados ao segmento, estimulando a criação de atividades e negócios, que 

dinamizem o turismo cultural. Neste sentido, duas considerações devem ser realizadas, 

a primeira são os incentivos públicos de financiamento, existentes principalmente no 

âmbito do Ministério da Cultura; e em segundo lugar, é a busca de novos arranjos de 

parcerias e governança entre setor público, setor privado e sociedade civil, que pode se 

constituir em mecanismos e instrumentos de custeios que beneficiam o segmento.  

Após todos esses aspectos serem minimamente pensados e no momento em que 

forem postos em prática, deve-se prezar por uma gestão também articulada em parcerias 

com os diversos atores do turismo, visando à sustentabilidade do itinerário: física 

(número de turistas que comporta sem causar danos aos bens culturais); econômica 

(controle de inflação dos produtos para a comunidade); social (número de pessoas que a 
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comunidade pode receber sem que ocorra aculturação dos seus valores); infraestrutural 

(número de turistas que podem ser acomodados pela estrutura da localidade). 

Consoante a essas considerações, se todos esses aspectos forem levados em 

consideração, teremos uma estrutura de itinerário turístico local que seja benéfico para a 

população local e para a atividade turística, exaltando os valores culturais e mobilizando 

recursos econômicos. Na próxima sessão, apresentaremos sucintamente dados históricos 

do município de Parnamirim e seus atrativos turísticos, que poderiam ser utilizados em 

um itinerário cultural.  

O município de Parnamirim/RN e os Atrativos Turísticos 

Na lembrança de muitos norte-rio-grandenses, a cidade de Parnamirim, que teve 

seu nome originário na língua tupi-guarani “paranã-mirim”, significando pequeno 

parente do mar ou pequeno rio veloz (PEIXOTO, 2003), era apenas uma pacata e 

provinciana cidadezinha, antes da chegada dos norte-americanos
4
 (PEDREIRA, 2005). 

A história desse município é marcada por peculiaridades, uma vez que teve uma forma 

bem particular de formação, tendo em vista que mesmo antes do seu nascimento oficial, 

a localidade já era um espaço de pouso de voos internacionais por sua localização 

estratégica.  

Localização essa que propiciou dois momentos ímpares para a história da 

cidade, o primeiro refere-se ao momento em que a localidade tornou-se palco do 

desenvolvimento da aviação internacional, quando em 1927 transformou-se no campo 

de pouso da linha dos voos da Aéropostale (companhia francesa de aviação civil), e o 

segundo, quando sediou em 1941 a instalação da base aérea americana Parnamirim 

Field, durante a Segunda Guerra Mundial. Neste sentido, é necessário perceber que 

Parnamirim não era uma localidade que cedeu espaço em seu território para esses 

relevantes eventos mundiais. Mas, ao contrário, essa cidade surge a partir desses dois 

acontecimentos, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Emergindo, portanto, 

em meio a nacionalidades diferentes e, consequentemente, em um turbilhão de cores e 

costumes diversos, numa imbricação entre brasileiros e estrangeiros.  

                                                           
 

4
Geograficamente, esse município do Rio Grande do Norte, é pertencente à região metropolitana de 

Natal, situado á mesorregião do Leste Potiguar e à microrregião de Natal, localizando-se distante da 
capital cerca de 12km e ocupando uma área de 120, 202 km². 
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A história começa quando o piloto francês Paul Vachet chega a Natal, na 

procura de um terreno em que a companhia francesa de aviação Aéropostale instalaria 

um campo de pouso para ser a cabeça da corporação na América do Sul. O lugar 

escolhido foi o local conhecido como tabuleiro de Parnamirim, sítio doado pelo seu 

proprietário, o português João Machado, para a construção do aeródromo, inaugurado 

em 14 de outubro de 1927 (PEIXOTO, 2003). Nesse momento de experimentação das 

linhas aéreas, muitos outros aviadores se aventuraram pelo Rio Grande do Norte e como 

ressalta a historiadora Pedreira, a “imprensa diariamente noticiava, com grande 

estardalhaço, os avanços da aviação, uma vez que as idas e vindas das novas máquinas 

de aço tornavam-se uma constante” (2005, p. 28). 

É justamente a partir da instalação do campo de pouso, que se inicia o 

povoamento da área onde atualmente é o núcleo central de Parnamirim, decorrente da 

movimentação propiciada por um equipamento dessa natureza. 

O destaque dessa região cresceu durante toda a década de 1930, e obteve um 

novo impulso a partir da década de 1940, no momento em que uma mudança no 

contexto mundial fez com que o campo de pouso adquirisse um novo papel, implicando 

em uma mudança nos seus usos. De local que sediava a companhia francesa, passou a 

sediar o comando militar norte-americano. Esse fato se deu no início da década de 1940, 

quando o mundo já estava em guerra, tendo a França se rendido à Alemanha Nazista, e 

o Brasil cedido apoio os Estados Unidos.   

Assim sendo, quando Brasil e Estados Unidos, assinaram um acordo de 

cooperação para a guerra, ficou estabelecido que os arredores do campo de pouso 

construído pelos franceses, em Parnamirim, seria cedido para as operações norte-

americanas.  A intenção era arquitetar duas bases aéreas militares, uma americana e uma 

brasileira.  Assim, o lado oeste do campo, o mesmo ocupado pela companhia aérea da 

França, pertenceria aos brasileiros, e no lado leste, seria construído um novo campo, 

chamado de Parnamirim Field (SHELE; COSTA; FILHO, 2008).  

O campo militar Parnamirim Field construído pelos americanos foi fundamental 

no apoio ás ações de guerra no Atlântico e no Norte da áfrica, e se constituiu enquanto 

base de um triângulo, que apontava para “o teatro das operações”, o norte da áfrica e o 

sul da Europa. Estimativas apontam que o campo chegou a possuir um movimento, 

entre descidas e subidas, de 600 aeronaves por dia (PEIXOTO, 2003). A formação do 

triângulo nos mapas americanos, no qual Parnamirim Field significava a base, fez com 
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que o campo fosse chamado de Trampoline of Victory pelos americanos, denominação 

pela qual ficou conhecido internacionalmente.  

Com a importância da Parnamirim Field, o contingente populacional no entorno 

da base obteve expansão sempre crescente. Assim, no dia 03 de novembro de 1943 a 

população residente no entorno da Base ganhou a categoria de vila. Instituindo sua 

própria feira livre e, logo em seguida, a primeira missa de Parnamirim. Já em 1948, 

ganhou contornos mais elaborados e se tornou distrito de Natal. E dez anos depois, em 

17 de dezembro de 1958, conseguiu adquirir a emancipação política, sendo reconhecido 

enquanto um município.  

Com relação especificamente a base americana, percebe-se que sua relevância 

repercutiu durante toda a II Guerra Mundial. Contudo, começou a perder parte de sua 

importância estratégica em junho de 1944, quando os EUA reconquistaram o Norte da 

África, o sul da França e a Normandia (França); e decaiu completamente em outubro de 

1946, dezessete meses após a rendição da Alemanha. Momento em que a Base leste foi 

entregue definitivamente a Força Aérea Brasileira.  

Foi na entrega da Base leste pelos americanos, que o tenente aviador brasileiro 

Rube Canabarro, delimitou próximo a cabeceira da pista uma área que seria utilizada 

pelas companhias civis. Inaugurando-se em 23 de outubro de 1946, a Estação de 

Passageiros da Base Aérea de Natal, que seis anos após inaugurada, em 1951, elevou-se 

a categoria de Aeroporto Internacional Augusto Severo. Primeiro e mais importante 

aeroporto do Estado. 

Outro destaque tido por Parnamirim, após a emancipação política, foi o recém 

criado município ter sido escolhido para sediar a primeira base brasileira de lançamento 

de foguetes. Em 5 de outubro de 1964, iniciou-se a construção do Centro de 

Lançamentos Barreira do Inferno (C.L.B.I), sendo concluído em maio de 1965, e 

lançando seu primeiro foguete em 15 de dezembro do mesmo ano (PEIXOTO, 2003). 

Esse centro tem uma importância histórica relevante para o Brasil, já que se constituiu 

no primeiro desse tipo. Atualmente, o centro é visitado por turistas de todo o mundo que 

passam pela cidade de Parnamirim. 

Por todo esse contexto histórico e geográfico que marcaram o nascimento de 

Parnamirim, a cidade vem destacando-se pelo expressivo crescimento populacional, 

tendo segundo dados do IBGE (2010) uma população atual de 202. 456 pessoas.  

Economicamente a cidade sobressai-se em três setores: Agropecuária Indústria e 

Serviços. Destacando-se na última década no setor de serviços, pelo incentivo, entre 
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outras atividades, que o turismo vem assumindo localmente. Isso porque além de 

possuir uma história culturalmente rica, que pode ser utilizada como recurso turístico, 

Parnamirim possui também uma variedade de recursos ambientais. Atualmente 

valorizados e aproveitados para e pela atividade turística. São exemplos desses: as 

praias de Pirangi do Norte e Cotovelo, os Parrachos de Pirangi, as dunas e o maior 

cajueiro do mundo.  

São extremamente variados os atrativos do local, conforme o quadro a seguir 

demonstra: 

Quadro 01 – O Turismo em Parnamirim/RN 

O TURISMO EM PARNAMIRIM/RN 

Tipo de Turismo Atrativos 

Turismo de Sol e Praia O Rio Pium, a Praia de Pirangi do Norte, 

Parrachos de Pirangi, a praia de Cotovelo, e o 

Maior Cajueiro do Mundo. 

Turismo Cultural e Histórico Base Aérea, Barreira do Inferno, Planetário de 

Parnamirim, Parque Aluízio Alves, Mercado 

Público Municipal, Feirinha de frutas de Pium, e 

Artesanato. 

Turismo de Eventos Festa do Boi, Festa de Nossa Senhora de Fátima, 

Espetáculo Teatral nas Asas da História.  

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

Observando o quadro, nota-se que poderíamos dividir os atrativos da cidade em 

basicamente dois tipos: ambientais e culturais. A divisão do turismo cultural e de 

eventos presente no quadro acima é meramente ilustrativa, tendo em vista que as festas 

realizadas por iniciativa da população e que se repetem por anos, são representações da 

cultura local.  

Entre os atrativos naturais, os principais são o Rio Pium, a Praia de Cotovelo, a 

praia de Pirangi do Norte, os Parrachos de Pirangi e o Cajueiro de Pirangi:  

  O Rio Pium faz divisa entre os municípios de Parnamirim e Nísia Floresta, 

desaguando no mar, sendo propício para banho, natação e pesca. Já a praia de Cotovelo 

é uma praia calma e pequena, considerável parte de suas casas são segundas residências, 

ou seja, são ocupadas apenas parte do ano, principalmente na alta estação, no chamado 

veraneio.  
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Por sua vez, a praia de Pirangi do Norte, localiza-se ao lado norte do Rio 

Pirangi, sendo uma praia bem badalada, com vários bares, restaurantes e casas de 

shows, a exemplo da vila folia/circo da folia, famosa por receber várias atrações de 

bandas de axé durante o carnaval. É próximo a essa praia, que encontram-se os 

Parrachos de Pirangi, piscinas de águas naturais cristalinas formadas pelos recifes na 

maré baixa (PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 2012).   

É também na praia de Pirangi do Norte, que se encontra o maior cajueiro do 

mundo. Maior árvore frutífera do mundo, registrada no Guiness Book no ano de 1994. A 

árvore possui uma anomalia chamada de fitoteratológica, que consiste na formação de 

novos troncos, dependentes do original, quando seus galhos tocam ao chão.  Atualmente 

o cajueiro possui uma área de 10.000 m². Segundo informações da administração do 

cajueiro (2012), na época da safra, novembro-janeiro, o cajueiro chega a produzir de 70 

a 80 mil cajus, o que corresponde a aproximadamente 2,5 toneladas (MAIOR 

CAJUEIRO DO MUNDO, 2012).  

Já com relação aos atrativos culturais e históricos de Parnamirim, destacam-se: a 

Base Aérea, a Barreira do Inferno, o Planetário de Parnamirim, o Parque Aluízio Alves, 

o Mercado Público Municipal, a Feirinha de frutas de Pium, o Artesanato local, a festa 

do boi, a Festa de Nossa Senhora de Fátima e o Espetáculo Teatral nas Asas da História.  

No início dessa sessão já ressaltamos a relevância histórica da Base Aérea e da 

Barreira do Inferno para o município, cuja visitação dá ares à localidade de uma cidade-

museu, onde a visitação remonta a um período específico da história mundial. Em 

função disso, as visitas à base aérea e a Barreira do Inferno, se constituem enquanto 

meios legítimos de valorizar a história local.  

Já o Planetário de Parnamirim, é o primeiro Planetário fixo do Rio Grande do 

Norte e, o terceiro do Nordeste. Foi inaugurado em 30 de dezembro de 2008, e na 

prática tem uma relevância fundamental como instrumento didático para o ensino de 

conceitos abstratos da astronomia. É também utilizado como um atrativo de visitação 

turística para o município de Parnamirim (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARNAMIRIM, 2012).  

O Parque Aluízio Alves, por sua vez, localiza-se no bairro cohabinal, é um 

parque temático inaugurado em 18 de março de 2007, e possui um complexo que conta 

com fonte luminosa, banheiros, pista de skate, teatro de arena, playground, réplica do 

Pico Cabugi, estátua artificial do ex-governador Aluizio Alves e um rio artificial de 530 

metros de extensão (PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 2012).  
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Outras amostras da cultura local estão relacionadas à venda de produtos naturais 

da região nordeste, representados pelo Mercado Público Municipal e Pela Feirinha de 

frutas de Pium. O primeiro desses, o mercado público, como acontece na maioria dos 

interiores do Brasil, se constitui na maior área do comércio local, onde é possível 

encontrar diversos artigos, como sapatos, roupas e alimentação. Já a Feirinha de Frutas 

de Pium é uma das principais atrações de Pium, bairro de Parnamirim, representada 

pelas suas cores vibrantes, com uma extrema variedade de frutas tropicais (PESQUISA 

DE CAMPO, 2012).  

Com relação aos eventos municipais, representativos da cultura local, aparecem 

a Festa do Boi, a Festa de Nossa Senhora de Fátima, e o Espetáculo Teatral nas Asas da 

História: 

 A Festa do Boi ocorre desde 1962, completando em 2012, 50 anos de 

existência, se constitui no maior evento agropecuário e de agronegócio do RN, sendo 

um dos maiores do Nordeste. O evento ocorre uma vez por ano, e é composto de 

exposição de animais, concursos, leilões, shows de vários artistas, entre várias atrações.  

Já a Festa de Nossa Senhora de Fátima, é a demonstração expressa da 

religiosidade majoritária no município, a religião católica, que possui aproximadamente 

67.961 fiéis, segundo o último censo do IBGE (2010). Essa festa ocorre desde 1952, e é 

composta por missas, novenas, festas de ruas e a famosa procissão de Nossa Srª. De 

Fátima (PREFEITURA DE PARNAMIRIM, s/d).  

Por sua vez, o Espetáculo Teatral nas Asas da História, ocorre desde 2006 e, já 

se tornou um evento presente no calendário do município. Trata-se de uma peça teatral 

em que se conta a formação histórico-cultural de Parnamirim. O elenco da peça é 

formado por aproximadamente 120 atores, entre profissionais e amadores 

(PREFEITURA DE PARNAMIRIM, s/d).    

Além de possuir em vários locais da cidade uma produção artesanal 

diferenciada, que representa uma verdadeira expressão cultural parnamirinense. 

Segundo informações da Prefeitura de Parnamirim (2010), os artesanatos criados em 

âmbito municipal variam entre bonecas de pano, adornos feito em resina, pinturas em 

tela e em telha, macramê, bolsas e uma diversidade de bordados.  

Considerações Finais 

Pelas considerações expostas sobre Parnamirim, é facilmente perceptível que se 

trata de um município com um cenário social adequado para iniciativas que propiciem o 
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envolvimento da população. Acreditamos que os bens ambientais e culturais da 

localidade podem ser utilizados para um turismo que inclua a população na oferta de 

produtos turísticos. Sendo fundamental o incentivo por parte do poder público e a 

criação de políticas públicas que tenham esses objetivos. 

A pesquisa aqui referida (2012) verificou que isso não acontece na prática. Não 

há ainda no âmbito do poder público uma linha de ação nesse sentido, de valorização da 

cultura local para o turismo. Esse quesito é percebido pela fala dos diversos atores 

locais envolvidos com a atividade turística, quando se fala de turismo em Parnamirim, 

refere-se sempre ao litoral do município, às praias e ao cajueiro, como se fossem únicos 

meios de atrair visitantes. 

A história local não é lembrada, a segunda guerra, o avanço espacial na década 

de 1960, e os diversos tipos de manifestações culturais presentes na localidade. Quando 

a base aérea ou a barreira do inferno são visitadas, geralmente ocorre antes ou após da 

visita às praias. Neste sentido, ressaltamos que essa é uma questão que deve ser revista 

pelos governantes do município, pois acreditamos que a valorização da cultura local por 

todos, principalmente pela gestão pública e pelos moradores, é algo que só tem a 

contribuir, tanto para a valorização histórica da cidade, quanto para a atividade turística. 

Com relação a isso, é importante observar que a valorização, quase que 

exclusivamente do turismo de sol e praia, é uma tendência nacional do Brasil, que desde 

as primeiras políticas nacionais de turismo, incentivam esse segmento. Entretanto, 

recentemente, há uma mudança nacional de lógica, a partir da criação de programas de 

interiorização do turismo, como é o caso do programa de Regionalização do Turismo, 

no qual objetiva-se incentivar outros tipos de turismo nos interiores dos estados 

brasileiros, sobretudo, o turismo cultural. Acreditamos, portanto, que essa tendência 

nacional de incentivo a outros tipos de turismo, deverá repercutir em Parnamirim, e sua 

cultura local, passará a ser valorizada no contexto da atividade turística.  

A alternativa apresentada no artigo é da construção de um itinerário histórico-

cultural para a cidade de Parnamirim/RN, levando em consideração todas as etapas 

necessárias à construção de itinerários culturais, conforme já apresentadas. E incluindo 

todos os atrativos histórico-culturais da cidade de Parnamirim.  
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CIDADANIA E ORDEM SOCIAL: A ESCOLA DE APRENDIZES 

ARTÍFICES NO RIO GRANDE DO NORTE E O PERFIL DE SEU 

ALUNADO (1909-1937) 
 

Renato Marinho Brandão Santos

 

 

Discursos fundadores 

No início do regime republicano, mais especificamente no ano de 1909, a 

criação das Escolas de Aprendizes Artífices, nos dezenove estados brasileiros, passa 

também pela questão de ordem (uma nova ordem, como veremos). Era fundamental, na 

visão dos que comandavam a nascente República, controlar uma “massa” de homens, 

agora chamados de “desfavorecidos de fortuna”, que não tinham lugar na sociedade em 

transformação e que eram uma ameaça ao projeto de nação dos republicanos.  

O sentimento em relação a esta ameaça fica claro no decreto nº 7.566, de 

setembro de 1909, responsável por criar nos estados brasileiros as Escolas de 

Aprendizes Artífices. Os argumentos para a instalação das Escolas podem ser resumidos 

nas seguintes palavras:  

O augmento constante da população das cidades exige que se facilite 

às classes proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre 

crescentes da lucta pela existência; 

(...) Para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico e 

intelectual, como faze-los adquirir habitos de trabalho proficuo, que os 

afastará da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; 

(...) Um dos primeiros deveres do Governo da Republica é formar 

cidadões uteis à Nação (BRASIL, 1909).  

Os conceitos de ordem e progresso, marcantes no discurso republicano 

fortemente influenciado pelo positivismo que, em disputa com outros, saiu-se vitorioso 

                                                           
 

 Professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), campus João Câmara. Doutorando em Ciências da Educação pela Universidade do Minho 
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no processo de consolidação do novo regime no Brasil (CARVALHO, 2007), aparecem 

de maneira clara no documento supracitado. A nova nação que se formava teria que 

lidar com elementos classificados como perigosos, os quais poderiam pôr em xeque a 

ordem social desejada pelo novo regime. Dentre esses elementos estavam ex-escravos e 

sua prole que comporiam, a partir de então, a recém criada classe proletária.    

Da conquista dessa ordem dependia o progresso da nação. Era preciso incultir 

nesses homens a cultura do trabalho, afastá-los da “ociosidade ignorante, escola do 

vício e do crime” que impediam o progresso brasileiro, torná-los, enfim, “cidadãos 

úteis”. Mas qual o conceito de cidadania que está implícito nesse discurso? Quem seria 

o cidadão útil desejado pela República?  

Em 1918, com as Escolas de Aprendizes já em pleno funcionamento, o 

presidente Wenceslau Braz, em seu discurso de posse, reitera a necessidade de formação 

de cidadãos úteis para a nação, por meio de um projeto educacional que tinha como 

fulcro o ensino profissionalizante:      

A criminalidade aumenta; a vagabundagem campeia; o alcoolismo 

ceifa, cada vez mais, maior número de infelizes, porque, em regra, não 

tendo as pobres vítimas um caráter bem formado e nem preparo para 

superar as dificuldades da existência, tornam-se vencidos em plena 

mocidade e se atiram à embriaguez e ao crime (BRAZ, Wenceslau. In: 

BONFIM, 2004: 133). 

Para tais problemas, a solução parecia ser clara:  

Dê-se, porém, outra feição às escolas primárias e às secundarias, 

tendo-se em vista que a escola não é somente um centro de instrução, 

mas também a educação, e para esse fim o trabalho manual é a mais 

segura base; instalem-se escolas industriais, de eletricidade, de 

mecânica, de química industrial, escolas de comércio, – que os cursos 

se povoarão de alunos e uma outra era se abrirá para o nosso País 

(Ibid.).  

Vemos, deste modo, que as Escolas de Aprendizes, que davam à sua clientela a 

formação primária aliada ao ensino de um ofício, teriam duas claras funções. A primeira 

seria a de formar mão de obra habilitada a trabalhar na nascente indústria brasileira. A 
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segunda, e mais aparente pelas fontes que já pesquisamos, a de construir uma nova alma 

para os desfavorecidos de fortuna, de modo a incutir-lhes uma cultura do trabalho
1
.  

 
Imagem 01: festa de encerramento do ano letivo de 1913

2
. 

Fonte: arquivo do IFRN, campus central, pasta fachadas da Escola. 

 

A Escola, de maneira clara, será espaço para desenvolvimento de práticas 

cívicas, para fortalecimento da identidade nacional, local para transformação da alma 

daqueles jovens desafortunados, que comporiam em futuro próximo a classe operária. 

Sob o pseudônimo de Braz Contente, Manoel Dantas, intelectual local que chegaria a 

ocupar a presidência da Intendência Municipal em 1924, escrevia com admiração e 

entusiasmo sobre a festa de encerramento do ano letivo de 1913, da qual participaram os 

alunos da Escola de Aprendizes: 

Vi hontem, admirei com orgulho de brazileiro e fé de patriota, nos 

desenhos que cobriam as paredes, no torneado dos moveis em que a 

mão intelligente do pequeno operario transformou a madeira bruta, 

nos lavores do ferro obedecendo como um pedaço de cêra á pericia 

dos forjadores, nas evoluções militares mostrando a força e a 

disciplina desses futuros defensores da Patria, no vigor physico que é 

                                                           
 

1
Esta dupla função das Escolas de Aprendizes é também claramente expressa nos relatórios do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ao qual estavam vinculadas. Ver, por exemplo, BRASIL. 
Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de Estado 
da Agricultura, Industria e Commercio, 1910, p. 136; e BRASIL. Relatório..., v. I, 1911, p. 311. 
2
Eis o que está escrito no verso da foto, como legenda: “o batalhão escolar em continência ao 

governador e ao Congresso Legislativo do Estado que se dirigiu para a Escola, a fim de assistir às festas 
de premiação e encerramento dos trabalhos letivos. 30.11.1913.” 
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o hymno da natureza á saude do corpo, na elevação moral 

transparecendo na desenvoltura com que o humilde comparece para 

receber o premio conquistado, vi em tudo isto a formação de uma 

alma nova, a eclosão dessa grande força nacional, desse Brazil unido e 

forte (...) (A REPUBLICA, 02 dez. 1913). 

É certo que a formação dessa “alma nova” não será tarefa simples. As fontes, 

entre as quais relatórios ministeriais, livros de matrícula e diários de classe, nos dão 

conta de algumas das dificuldades enfrentadas pelas Escolas de Aprendizes, em especial 

a do Rio Grande do Norte. É dessas dificuldades que trataremos agora.  

Ainda muito longe dos países mais adiantados... 

De início, os relatórios do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio nos 

apresentam as barreiras enfrentadas pelas Escolas de Aprendizes para a consolidação da 

educação profissional no Brasil. Nesses documentos, são apresentados como maiores 

entraves para o sucesso das Escolas a falta de pessoal especializado para o exercício das 

atividades escolares, especialmente nas oficinas; a dificuldade de se encontrar prédios 

adequados para a instalação das Escolas, para o que contribuía a falta de ação dos 

governos estaduais; e o próprio perfil do alunado, composto por garotos e homens que, 

muitas vezes, desconheciam as primeiras letras.  

Quatro anos após a criação das Escolas, o ministro Manoel Vieira apontava em 

relatório as razões que impediam o progresso das atividades nos estabelecimentos de 

educação profissional espalhados pelas capitais
3
 brasileiras. Embora extensa, a citação 

abaixo merece ser reproduzida por representar o pensamento do Estado brasileiro a 

respeito dos obstáculos enfrentados pelas Escolas. Eis as palavras do ministro:  

Nossas escolas profissionaes diferem e hão de differir por muito 

tempo dos estabelecimentos congeneres dos paizes mais adeantados 

no assumpto, como a Alemanha, a Suissa, a Belgica e os Estados 

Unidos, porque somos forçados a admittir nellas o analphabeto, sem o 

que ficariam quase que desertas. Isto só por si bastaria para mostrar a 

grande difficuldade que se nos apresenta a resolução de um problema 

                                                           
 

3
Excetuando-se a Escola de Aprendizes localizada em Campos, Rio de Janeiro, as demais foram criadas 

nas capitais brasileiras. Em Porto Alegre, o governo brasileiro apoiou o Instituto Técnico Profissional, o 
qual era suportado pelo governo do Estado e passou a receber subvenção no mesmo valor da verba 
destinada às Escolas (BRASIL. Relatório... 1910, p. 136).  
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que apenas agora começa a occupar a nossa attenção, mas a verdade é 

que outras causas existem para aggravar essa situação, como, por 

exemplo, a falta de pessoal competente para a direcção das officinas. 

Por outro lado, a União não tem recebido dos governos locaes o 

auxilio que era de esperar, o que é tanto mais extranhavel quanto é 

certo que cabe a elles, principalmente, o patriotico dever de 

disseminar a instrucção profissional nos territorios sob sua jurisdicção 

(BRASIL, 1914, p.XXVIII). 

De maneira menos contundente, o discurso já se via presente no relatório do ano 

anterior, no qual o ministro Pedro de Toledo queixava-se da falta de instalações prediais 

adequadas, bem como de pessoal competente para administrar as oficinas (BRASIL, 

1913, p. 249-250), sugerindo a necessidade de se buscar no exterior profissionais hábeis 

para fazê-lo, não obstante as relatadas dificuldades financeiras enfrentadas pelo país, de 

acordo com o ministro. Ao menos até 1916, ano do último relatório pesquisado por nós 

até o momento, as palavras ditas por Manoel Vieira serão repetidas ano a ano, sem 

mudanças perceptíveis no sentido do discurso articulado pelo Estado brasileiro. 

No ano mesmo de 1914, a Escola média de Agricultura da Bahia
4
 fora fechada. 

Aliada aos problemas citados, a indisciplina dos alunos parecia ser claramente, no 

discurso presente nos relatórios, outra pedra no caminho do progresso das instituições 

de educação profissional espalhadas no país. De acordo com o ministro, os “symptomas 

de franca indisciplina naquele estabelecimento de ensino” (BRASIL, 1914, p. XIV), que 

levaram o então diretor a pedir exoneração do cargo, impediram o desenvolvimento das 

atividades na Escola, não havendo outra saída encontrada pelo governo brasileiro, senão 

fechá-la por meio do decreto de n. 10855/1914. 

Não temos notícias sobre o fechamento de nenhuma das Escolas de Aprendizes 

distribuídas no território nacional5. Contudo, ao menos nos primeiros anos, os dados 

relativos a esses estabelecimentos de ensino não eram nada animadores.  

                                                           
 

4
Embora o foco da pesquisa seja o papel das Escolas de Aprendizes, em especial a do Rio Grande do 

Norte, na formação de uma nova ordem social e de um novo conceito de cidadania no Brasil, entre 1909 
e 1937, desejamos traçar um panorama da educação profissional no Brasil, para melhor situar os 
questionamentos de nossa pesquisa. Nesse sentido, buscamos também dados sobre as Escolas Agrícolas 
espalhadas pelo Brasil, em especial da Escola de Jundiaí, Rio Grande do Norte, a qual também 
pretendemos analisar em nossa pesquisa, em comparação à de Aprendizes Artífices.   
5
Contudo, no mesmo ano de 1914, a oficina de funilaria da Escola de Goiás foi extinta diante do baixo 

número de alunos que a frequentavam: apenas 11 (BRASIL, Relatório..., 1914, p. 155) 
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Ao final de 1911, após pouco mais de um ano de funcionamento das Escolas, o 

ministro Pedro de Toledo aparente bom ânimo ao falar do futuro da educação 

profissional no Brasil. Contudo, após dizer que as Escolas vinham dando bons 

resultados, apresenta um senão: “si bem que se tenha verificado a necessidade de lhe ser 

dado uma remodelação [realizada por meio do decreto de n. 9070/1911]”, com o 

objetivo de atender “ás condições especiaes de cada estado” (BRASIL, 1911, p. 311).  

O que para nós fica claro é que, não obstante o discurso otimista do então 

ministro Pedro de Toledo, o que se verifica, ao menos nos anos iniciais, é um 

significativo insucesso das atividades desenvolvidas nas Escolas de Aprendizes. Um 

sintoma disso são os dados de frequência dos alunos desses estabelecimentos de ensino. 

Entre 1910, quando a maioria das Escolas começa a funcionar, e 1911 somente as 

Escolas do Pará, Bahia, São Paulo, Paraíba, Ceará e Santa Catarina conseguem superar 

a marca de 70% de frequência média de seus alunos. Neste quesito, a Escola do Rio 

Grande do Norte atinge 69,8% (BRASIL, 1911, p. 312).  

Os dados não são mais animadores nos anos seguintes. Tomando apenas como 

referência a Escola do Rio Grande do Norte, vemos que em 1911 dos 120 alunos 

matriculados em uma das cinco oficinas oferecidas6 pela Escola, apenas 74 a 

frequentavam regularmente (cerca de 61,6% do total). Ainda de acordo com o relatório 

do Ministério, 477 alunos (pouco mais de 39% do total de matriculados) já haviam sido 

eliminados da Escola, por razões diversas que serão aqui brevemente tratadas.        

Em 1913, os dados apresentam alguma melhora. Dos 120 alunos matriculados, 

frequentavam a Escola regularmente 87 (72,5% do total). Trinto e cinco dos discentes 

inicialmente matriculados (pouco mais de 29% do total) foram eliminados.  

Após pouco mais de dois anos de funcionamento, a Escola tinha já alunos mais 

experientes, alguns entrando para o 3º ano. Os dados levantados dos relatórios até 1916 

mostram-nos que a grande maioria dos alunos eliminados eram do 1º ano e alguns do 2º. 

Raramente, podemos dizer, alunos do 3º ano eram eliminados. Até aqui, não 

encontramos casos de alunos eliminados no 4º ano. A hipótese que formulamos para 

explicar esses dados é a de que esses alunos mais experientes estavam já habituados às 

                                                           
 

6
Além do curso primário e de desenho, o aluno era matriculado em uma das seguintes oficinas: 

sapataria, marcenaria, funilaria, alfaiataria e serralheria.  
7
Há pequeno erro nos dados, considerando que a soma de alunos que frequentavam o estabelecimento 

com a daqueles que haviam sido eliminados resulta em 121, superando os 120 matriculados. O erro, 
pequeno, certamente não interfere na interpretação dos dados.  
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normas da Escola e disciplinados para o seu cumprimento. Contudo, apenas o avanço 

das pesquisas poderá confirmar ou refutar essa hipótese.  

Por fim, os dados de contabilidade também nos ajudam a entender o papel do 

Estado brasileiro no fomento à educação profissional. De acordo com esses dados, em 

1914 o governo brasileiro destinou às Escolas de Aprendizes 1.629:800$000. Essa verba 

foi a terceira maior de uma lista de 23 presentes no orçamento do Ministério, ficando 

atrás apenas das verbas com o serviço de povoamento (4.875:600$000) e com o ensino 

agronômico (5.189:000$000).   

Muito embora os resultados iniciais apresentados pelas Escolas não tenham sido 

dos mais animadores, os altos gastos com esses estabelecimentos mostram que o 

governo brasileiro tinha o desenvolvimento do ensino profissional como uma de suas 

prioridades, considerando sua importância na formação de novos cidadãos e de uma 

nova ordem social para o país. Contudo, do ponto de vista econômica, ainda se 

valorizava mais a “vocação” agrícola do país, unindo-se, com o ensino agrícola – para o 

qual foi destinada a maior verba do Ministério – o útil (essa vocação econômica) ao 

agradável/desejável (a “obra civilizatória”). 

Quem eram os desfavorecidos de fortuna? 

Os Livros de matrícula ajudam-nos a dar uma resposta inicial à questão 

levantada nesse tópico. Porém, restam-nos nesse momento da pesquisa mais dúvidas do 

que certezas sobre a clientela para a qual as Escolas de Aprendizes eram destinadas.  

O que podemos fazer neste momento inicial da pesquisa é um breve rascunho 

dos alunos, sendo necessário buscar analisar com mais cautela alguns desses discentes, 

de maneira a ter uma imagem mais nítida de quem eram. Quanto a isso, certamente não 

escaparemos de algumas dificuldades, considerando que esses desfavorecidos da 

fortuna não costumavam aparecer em jornais ou revistas locais. Nos documentos 

oficiais, como os relatórios ministeriais, eles se resumem a números.  

Diante disso, como apontamos há pouco, os livros de matrícula e diários de 

classe são as fontes mais ricas que temos para a construção de um breve perfil do 

alunado da Escola de Aprendizes no Rio Grande do Norte.  
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Rascunhando o perfil desses alunos, vemos que, entre 1924 e 1937
8
, tinham 

entre 10 e 34 anos de idade. Os que frequentavam o diurno eram mais jovens e 

adentravam na Escola com cerca de 11 ou 12 anos em média. Contudo, os do noturno 

eram mais velhos, muitos iniciando seu caminho na Escola na faixa dos 20 anos, não 

sendo incomum vermos alguns na faixa dos 30 anos.  

Outra peculiaridade dos alunos do noturno é que alguns deles já estavam 

inseridos no mundo do trabalho. Vemos que a turma de 1927, por exemplo, tinha um 

alfaiate, um empregado do comércio, um empregado público, um jardineiro, um 

marceneiro e quatorze operários. O fato de estes alunos estarem já habituados ao mundo 

do trabalho é, certamente, um elemento que explica o menor índice de eliminados entre 

os frequentadores do noturno neste momento inicial da pesquisa (ver tabela na página 

10).    

Esses alunos vinham das mais diferentes partes da cidade. Havia os do Alecrim e 

das Rocas, bairros considerados populares, por exemplo. Havia os que vinham de 

lugares que ainda precisam ser melhor mapeados, mas cujas denominações sugerem ser 

recantos humildes da cidade, tais como a Rua do Camboim, a travessa da Lua, a Bica da 

Telha e o Alto da Favella. Outros, porém, vinham do bairro Cidade Nova, o primeiro 

planejado da cidade, destinado à elite local. Um deles, Laert Estevão Vilella morava, 

inclusive, na Solidão (ESCOLA, 1926, s.p.), local de Cidade Nova onde Pedro Velho, 

líder da oligarquia Albuquerque Maranhão, levantara a sua residência.  

Trabalhos mais recentes como o de Gabriela Siqueira (SIQUEIRA, 2013, p. 1-

20) tem mostrado que, apesar do desejo da elite de fazer de Cidade Nova um bairro 

aprazível e exclusivamente destinado aos mais abastados, ao menos até a década de 

1930 esse bairro continuou a ser habitado por casebres, chácaras humildes e sítios.  

Contudo, uma outra hipótese não pode ser desconsiderada. A de que nem todos 

os frequentadores da Escola eram “desfavorecidos de fortuna”. Nesse sentido, alguns 

nomes nos chama a atenção. É o caso de Edivandi Romano Sobrinho, eliminado da 

Escola em 1925 (ESCOLA, 1925, s.p.), filho de Paschoal Romano. Não seria o seu pai 

Paschoal Romano Sobrinho, fiscal da Intendência de Natal entre a década de 1910 e 

1920, e mestre da Escola a partir de 1912 (ESCOLA, 1912, s.p.)? 

                                                           
 

8
Os dados apresentados e analisados foram retirados da leitura dos livros de matrícula de 1924 a 1926, 

diurno; 1926 e 1927, noturno; 1928 a 1933, diurno; 1937, diurno.  
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Além disso, os sobrenomes também começam a mudar. Aos poucos, parece-nos 

que os “Santos”, “Silvas” dão lugar a “Carvalhos”, “Marinhos” e “Vilelas”. Isso é mais 

aparente a partir da década de 1940, que já foge ao nosso recorte inicial. Contudo, tais 

reflexões precisam ainda ser mais apuradas com a pesquisa, bem como com estudos 

sobre genealogia.  

O que se pode dizer por ora é que muitos dos alunos matriculados na Escola não 

conseguiam concluir seu caminho nela. Boa parte deles, fossem de Cidade Nova ou do 

Alecrim, “Silva” ou “Vilela”, eram eliminados no meio do caminho. A tabela seguinte 

apresenta dados sobre esses eliminados: 

 

ALUNOS EVADIDOS POR ANO E TURNO 

ANO TURNO TOTAL 

DE 

ALUNOS 

Nº DE 

ELIMINADOS 

/EVADIDOS 

PORCENTAGEM DE 

ELIMINADOS/EVADIDOS 

1924 Diurno 185 14 7,5% 

1925 Diurno 203 17 8,3% 

1926 Noturno 106 2 1,9% 

1926 Diurno 268 28 10,5% 

1931 Diurno 198 66 33,3% 

1932 Diurno 211 54 25,6% 

1933 Diurno 242 46 19,0% 
Tabela 01: número e porcentagem de alunos evadidos/eliminados da Escola entre 1924 e 1933. 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de dados dos livros de matrícula. 

 

Alguns desses alunos eram excluídos “a bem da ordem”, “a bem da decência”, 

“a bem da disciplina” ou a pedido do tutor. Outros tinham apenas sobre os seus nomes 

traços que indicavam sua eliminação, sendo, por vezes, sobreposto aos seus nomes o de 

outros alunos. No decorrer da pesquisa, tentaremos mapear esses alunos, no intuito de 

descobrirmos, ou ao menos levantarmos de maneira mais clara, razões que levaram a 

suas eliminações.  

Últimas palavras 

Observamos, até aqui, um forte interesse do Estado brasileiro, entre 1909 e 

1937, no fomento à educação profissional, como caminho para a construção de uma 

nova ordem social e de um novo conceito de cidadania, justamente num momento de 

transição da história brasileira, que acabara de sair do Império para a República e do 

trabalho escravo para o trabalho livre.  
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Os primeiros anos de funcionamento das Escolas de Aprendizes nos estados 

brasileiros, contudo, não foram muito animadores. A frequência dos alunos deixava 

bastante a desejar, os artefatos produzidos nas oficinas não rendiam o esperado, 

problemas de indisciplina marcavam a rotina das Escolas. Os investimentos realizados 

pareciam não condizer com os resultados iniciais. Ainda em 1911, um decreto tratou de 

reorganizar o funcionamento das Escolas.   

A história da Escola parece ser muito mais de mudança do que de permanência 

no período estudado, como se o Estado brasileiro procurasse o caminho certo a seguir. 

O que parece não ter mudado de maneira significativa, contudo, foi a prática de 

eliminação de alunos da Escola, o que reflete uma dualidade entre o discurso do Estado, 

que remete à inclusão dos “desfavorecidos de fortuna” à nova sociedade em formação, e 

a prática excludente, que eliminava ano a ano dezenas de alunos da instituição escolar. 

REFERÊNCIAS:  

BRASIL. LEIS, DECRETOS. DECRETO 7.566, DE 23 DE SETEMBRO DE 1909. DISPONÍVEL EM: 

HTTP://PORTAL.MEC.GOV.BR/SETEC/ARQUIVOS/PDF3/DECRETO_7566_1909.PDF. ACESSO EM: 01 MAR. 

2012.  

__________. RELATÓRIO APRESENTADO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

PELO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, RODOLPHO NOGUEIRA DA ROCHA 

MIRANDA NO ANNO DE 1910. RIO DE JANEIRO: OFFICINAS DA DIRECTORIA GERAL DE ESTATISTICA, 1910. 

DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CRL.EDU/PT-BR/BRAZIL/MINISTERIAL/AGRICULTURA. ACESSO EM: 20 SET. 

2013.   

__________. RELATÓRIO APRESENTADO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

PELO MINISTRO DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, DR. PEDRO DE 

TOLEDO NO ANNO DE 1911. V. 1. RIO DE JANEIRO: OFFICINAS DA DIRECTORIA GERAL DE ESTATISTICA, 1911. 

DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CRL.EDU/PT-BR/BRAZIL/MINISTERIAL/AGRICULTURA. ACESSO EM: 23 SET. 

2013.  

__________. RELATÓRIO APRESENTADO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

PELO DR. PEDRO DE TOLEDO, MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, NO ANNO DE 

1912. V. II. RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1914. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CRL.EDU/PT-

BR/BRAZIL/MINISTERIAL/AGRICULTURA. ACESSO EM: 04 OUT. 2013 

__________. RELATÓRIO APRESENTADO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

PELO DR.MANOEL EDWIGES DE QUEIROZ VIEIRA, MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E 

COMMERCIO, NO ANNO DE 1914. V. I. RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/ministerial/agricultura
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/ministerial/agricultura
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/ministerial/agricultura
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/ministerial/agricultura


 

  1417 

 

INDUSTRIA E COMMERCIO, 1914. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CRL.EDU/PT-

BR/BRAZIL/MINISTERIAL/AGRICULTURA. ACESSO EM: 28 NOV. 2013.  

BRAZ, WENCESLAU. DISCURSO PRESIDENCIAL DE POSSE. IN: BONFIM, JOÃO BOSCO BEZERRA. PALAVRA DE 

PRESIDENTE: OS DISCURSOS PRESIDENCIAIS DE POSSE, DE DEODORO A LULA. BRASÍLIA: LGE EDITORA, 2004, P. 

128-140.  

CARVALHO, JOSÉ MURILO DE. A FORMAÇÃO DAS ALMAS: O IMAGINÁRIO DA REPÚBLICA NO BRASIL. SÃO 

PAULO: COMPANHIA DAS LETRAS, 2007. 

ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES. LIVRO DE ASSENTAMENTO DO PESSOAL, 1912, NATAL, 1912 

[MANUSCRITO].  

__________. LIVRO DE MATRÍCULA DO CURSO DIURNO DO ANO DE 1924, NATAL, 1924 [MANUSCRITO].  

__________. LIVRO DE MATRÍCULA DO CURSO DIURNO DO ANO DE 1925, NATAL, 1925 [MANUSCRITO]. 

__________. LIVRO DE MATRÍCULA DO CURSO DIURNO DO ANO DE 1926, NATAL, 1926 [MANUSCRITO]. 

__________. LIVRO DE MATRÍCULA DO CURSO NOTURNO DO ANO DE 1926, NATAL, 1926 [MANUSCRITO]. 

__________. LIVRO DE MATRÍCULA DO CURSO DIURNO DO ANO DE 1931, NATAL, 1931 [MANUSCRITO]. 

__________. LIVRO DE MATRÍCULA DO CURSO DIURNO DO ANO DE 1926, NATAL, 1932 [MANUSCRITO]. 

__________. LIVRO DE MATRÍCULA DO CURSO DIURNO DO ANO DE 1926, NATAL, 1933 [MANUSCRITO]. 

A REPUBLICA, NATAL, 02 DEZ. 1913.  

SIQUEIRA, GABRIELA FERNANDES DE. A CONSTRUÇÃO DA ESPACIALIDADE CIDADE NOVA (NATAL) DURANTE A 

PRIMEIRA REPÚBLICA. IN: XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH, 2013, NATAL. ANAIS DO XXVII 

SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH, 2013. P. 1-20. 

http://www.crl.edu/pt-br/brazil/ministerial/agricultura
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/ministerial/agricultura


  1418 

 

O BENFICA, A GENTILÂNDIA E A CRIAÇÃO DA UFC: MEMÓRIAS, 

ORALIDADES E ESPAÇOS 
 

Renato Mesquita Rodolfo
1
 

INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ENTRE O 

BENFICA E A GENTILÂNDIA: espaços, lugares e memórias (1947-1967) tem nas 

relações espaciais e mnemônicas sua problemática central. A instalação da então 

Universidade do Ceará (UC) no Benfica em 1956 acarretou mudanças na configuração 

espacial do bairro, interferindo também nas vivências dos sujeitos que compartilhavam 

daquele perímetro e para além dele, tornando-o um bairro universitário para Fortaleza.  

A criação da UC se deu através da lei nº 2.373 de 16 de dezembro de 1954, 

assinada pelo então presidente da república, João Café Filho. A instalação dessa 

instituição correu em 25 de julho do ano seguinte. Seu corpo institucional foi composto 

inicialmente pela Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola 

de Agronomia, a Faculdade de Ciências Econômicas e a Faculdade de Medicina. Essas 

faculdades e escolas estavam, em sua maioria, instaladas no centro de Fortaleza, 

ocupando imóveis locados ou que não estavam comportando a demanda de alunos. 

Inicialmente, a Universidade do Ceará também fixou sua Reitoria na região central, 

ocupando uma sala na Faculdade de Direito e posteriormente um imóvel locado 

naquelas imediações. Em abril de 1956, entre diversas buscas por um lugar para a 

fixação da universidade, aparece o anúncio de venda de um imóvel pertencente à 

família Gentil, localizado na Avenida Visconde de Cauípe, número 2853, atual Avenida 

da Universidade.
2
  

Tal imóvel se mostrou bastante interessante para as intenções de Martins Filho e 

da instituição por ele representada, sendo esse o primeiro a ser adquirido no Benfica e a 

partir daí outros foram comprados e passaram a compor o corpo físico da Universidade 

do Ceará e que hoje é o Campus do Benfica. Para o favorecimento dessas aquisições, 

                                                           
 

1
Mestrando do Programa de Pós-graduação em História Social da UFC, e-mail: 

renato_rodolfo@yahoo.com.br  
2
MARTINS FILHO, Antônio. Memórias – Maioridade II. Fortaleza: Imprensa Universitária – UFC, 1994. p. 

41-66. 
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estava ocorrendo uma mudança espacial da aristocracia de Fortaleza. Segundo o 

historiador Gisafran Jucá
3
, após a segunda guerra mundial, o bairro Aldeota passou a 

ser o lugar preferido para a moradia da elite fortalezense.  

Sendo assim, pode-se dizer que a expansão do campus universitário da UC pelas 

imediações do Benfica teve nesse movimento populacional um elemento facilitador, 

tendo em vista que outros imóveis, tão suntuosos quanto o palacete dos Gentil, – 

símbolo da elite do bairro
4
 – foram incorporados à universidade, transferindo para a 

nova instituição a opulência e grandiosidade das construções.  

Na intenção de desnaturalizar o lugar que o atual Campus do Benfica da 

Universidade Federal do Ceará ocupa no bairro de mesmo nome e no reclamado bairro 

da Gentilândia – esclarecido mais à frente – busca-se responder algumas questões. De 

que maneiras as pessoas que daquele ambiente partilhavam, naquele momento, viam 

essas modificações? Como essas modelagens e remodelagens afetaram as vivências 

desses sujeitos? De que formas suas relações com o espaço de vivência e convivência se 

modificaram com a instalação desse equipamento? Como a memória construída sobre o 

bairro sofre(u) a interferência da Universidade? Quais disputas se estabeleceram na 

construção dessa memória? 

O caminho que levou às inquietações desse projeto está fortemente ligado à 

participação, a partir de 2009, no Grupo de Estudos e Pesquisas em Patrimônio e 

Memória (GEPPM) do Departamento de História da UFC, o que possibilitou o contato 

com um projeto iniciado em 2007 que intentava fazer um inventário de referências 

culturais do bairro Benfica. Bastante se produziu a partir das ações dos integrantes desse 

projeto, por exemplo, a exposição de fotografias sobre fundação da UFC no Benfica, 

realizada em 2009 no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC) e a 

publicação do capítulo Benfica em três tempos: patrimônio, inventário e memória local
5
 

no livro Patrimônio cultural: políticas e perspectivas de preservação no Brasil. Em 
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meados de 2011, a pesquisa sobre as relações espaciais e mnemônicas deu seus 

primeiros passos como um desdobramento das primeiras iniciativas do grupo. 

ESPAÇO(S) E MEMÓRIA(S) 

As relações entre a memória e o meio em que se (con)vive são carregadas de 

significados que se transversalizam, perpassando e ultrapassando histórias de vida e 

vivências de sujeitos que que se interligam por partilharem daquele mesmo espaço. O 

espaço é para a memória um referencial, como salienta o sociólogo francês Maurice 

Halbwachs – tido como um dos primeiros a tratar a memória, o processo de lembrança e 

esquecimento, como sendo algo construído no social, no coletivo, não unicamente 

individual como se pensava na época
6
 – ao dizer que não somente as relações 

interpessoais são parte importante na construção da memória, mas também as relações 

dos indivíduos com o espaço fazem parte desse processo mnemônico. Pode-se perceber 

essa ideia a partir da afirmação de que 

Se, entre as casas, as ruas, e os grupos de seus habitantes, não 

houvesse apenas uma relação inteiramente acidental, e de efêmera, os 

homens poderiam destruir suas casas, seu quarteirão, sua cidade, 

reconstruir sobre o mesmo lugar uma outra, segundo um plano 

diferente; mas se as pedras se deixam transportar, não é tão fácil 

modificar as relações que são estabelecidas entre as pedras e os 

homens. Quando um grupo humano vive muito tempo em lugar 

adaptado a seus hábitos, não somente os seus movimentos, mas 

também seus pensamentos se regulam pela sucessão de imagens que 

lhe representam os objetos exteriores (Id. Ibid.: 136)
7
. 

A partir da afirmação de Halbwachs, pode-se dizer que a vivência e a memória 

construída em relação com o espaço também construído do Benfica ao ser modificado 

pela ação da então Universidade do Ceará, sofreu interferência. Com a compra, 

construção e demolição de imóveis houve, por parte da UC e dos sujeitos, uma nova 

delimitação de fronteiras que anteriormente não existiam. O viver, o conviver, o circular 

e o lembrar, foram modificados. Ou seja, o espaço não é apenas um cenário onde se 
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convive, pois ele é historicamente e mnemonicamente construído. O historiador Durval 

Muniz de Albuquerque Júnior diz que  

As fronteiras, as identidades espaciais, os territórios, os lugares 

passam a ser pensados como tendo sido definidos a partir de 

contendas, de conflitos, sendo frutos de relações que se estabeleceram 

entre diferentes agentes e agências em um dado momento histórico, 

sendo, portanto, passíveis de dissolução, desconstrução, sempre que as 

relações sociais que os engendraram sejam modificadas, que os 

saberes que os puseram de pé sejam desmontados e que as relações de 

poder que os sustentaram sofram deslocamentos.
8 

Então, que tipos de conflitos se podem identificar na instalação da Universidade 

no Benfica? Até o presente momento da pesquisa, não se encontrou nenhuma fonte que 

trouxesse alguma referência a qualquer tipo de embate mais direto entre os sujeitos 

contrários à instalação da instituição e a UC. Mas se a memória é construída estando 

também relacionada ao espaço de vivência dos sujeitos, pode-se dizer que ela também 

constitui um campo de disputas
9
. É o que aponta Beatriz Sarlo ao dizer que “o passado é 

sempre conflituoso. A ele se referem, em concorrência, a memória e a história, porque 

nem sempre a história consegue acreditar na memória, e a memória desconfia de uma 

reconstituição que não coloque em seu centro os direitos da lembrança” e acrescenta 

que “o retorno do passado nem sempre é um momento libertador da lembrança, mas um 

advento, uma captura do presente”
10

. No caso em questão, houve um processo de 

modificação e apropriação do espaço por parte da Universidade, o que por sua vez 

modificou as relações anteriormente estabelecidas entre os sujeitos e esse espaço, sendo 

esse um referencial para a construção da memória, ela, por sua vez, sofreu algum tipo 

de interferência, cabe nesse projeto, identificar algumas dessas modificações, tendo em 

vista que a memória implica não só a lembrança, mas também o esquecimento e o 

silêncio
11

. 
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A urbanista Raquel Rolnik, em um breve ensaio, traz algumas questões sobre o 

estudo histórico da cidade. Para ela, há duas concepções de espaço, o espaço em si e o 

território, o “espaço independente do sujeito”, que seria “o espaço do mapa dos 

urbanistas” e “o espaço real vivido” que é “o território”
12

. Desse modo, o território é 

fruto da ação humana, tendo em vista que a sua delimitação é feita por sujeitos que 

selecionam e determinam o espaço como público ou privado. Nessa seleção não se 

escolhe apenas o espaço a ser delimitado, mas também os que dele poderão partilhar, 

estando aí a diferença entre o que Rolnik define por espaço e por território. O território 

não é feito somente por fronteiras físicas, há também as fronteiras e delimitações 

simbólicas, isso será tratado mais à frente. Segundo ela, “as relações que os indivíduos 

estabelecem entre si configuram-se espacialmente. São processos de subjetivação 

individual e coletiva e não relações funcionais do tipo uso ou relações de uso: aqui lugar 

de morar; aqui lugar de trabalhar; aqui lugar de circular”
13

. E continua: 

Estas seriam relações puramente funcionais; só que a cidade não é 

isso, ou não é só isso. Para além delas existe todo o processo de 

significação, de percepção e de construção desta territorialidade. 

Então, uma rua, para além de ser um lugar onde se passou ou se deixa 

de passar, uma rua está carregada de história, está carregada de 

memória, está carregada de experiências que o sujeito teve, que seu 

grupo teve e que as história de seu grupo naquele espaço teve.
14

 

Se o espaço, num sentido de território, está carregado de histórias, vivências e 

memórias, quando há alguma interferência direta nele, essa atingirá essas construções 

históricas e mnemônicas feitas pelos sujeitos e pelos grupos que dele partilham. É o que 

acontece quando tratamos da instalação da Universidade do Ceará no Benfica, há uma 

mudança substancial na configuração espacial.  

Então de que forma os sujeitos que partilhavam daquele espaço passaram a agir 

e estabelecer suas práticas de socialização? Michel de Certeau ao dar a definição do seu 

conceito de lugar e espaço afirma que o que diferencia o primeiro do segundo é 
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justamente a ação humana e a relevância que determinado ambiente tem para um grupo, 

um indivíduo ou toda uma sociedade. Certeau afirma que  

Em suma, o espaço é um lugar praticado. Assim a rua 

geometricamente definida por um urbanismo é transformada em 

espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço 

produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos – 

um escrito.
15 

Da mesma forma que Rolnik definiu espaço e espaço território, Certeau define 

espaço e lugar a partir da ação humana. A ação dos sujeitos atribui ou tira significados 

ao ambiente em que estabelecem as suas relações sociais. Desse modo, que espaços e 

que lugares foram estabelecidos pelos sujeitos a partir da instalação da Universidade do 

Ceará? Como as memórias relacionadas a esses espaços e lugares foram construídas a 

partir daí? 

Segundo o geógrafo Milton Santos, os fluxos e os fixos são dois dos elementos 

que compõem o espaço, o primeiro diz respeito às relações estabelecidas e o segundo 

está relacionado com a parte física, o construído. Para ele, na constituição do espaço 

ambos sofrem interferências um do outro
16

. Novos fixos e novos fluxos estavam sendo 

postos em questão no processo de instalação da Universidade no Benfica, mas fixos e 

fluxos anteriores se faziam presentes antes disso, desse modo, quais foram as mudanças 

e permanências nesses dois elementos espaciais? E onde se pode identificar os conflitos 

que se estabeleceram a partir disso? Como se faz possível apreender essas memórias e 

identificar os conflitos nelas presentes? 

A compra do palacete de José Gentil – localizado atualmente no quadrilátero 

formado pelas Avenidas da Universidade e Treze de Maio e pelas ruas dos Remédios e 

Paulino Nogueira – se deu em abril de 1956. Ali se instalou a Reitoria da recém-criada 

Instituição de Ensino Superior (IES), lugar que ocupa até os dias atuais. Partindo desse 

ponto, a Universidade do Ceará passou a se expandir pelas imediações do Benfica e da 

Gentilândia, apropriando-se de vários lotes, edifícios, residências, modificando, 

demolindo, construindo, modelando, adaptando de acordo com as necessidades e 

possibilidades da instituição. Desse modo, os fixos que anteriormente eram imóveis que 
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pertenciam a particulares, passaram a compor a estrutura física da UC, para abrigar 

neles suas instalações administrativas e de ensino. Os fluxos que foram construídos 

numa dinâmica de um bairro residencial de elite
17

, num lugar de “bem ficar”, com suas 

chácaras e sítios
18

, que se constituiu a partir da segunda metade do século XIX, 

passaram a ser modificados também. Entende-se que essa dinâmica social que se 

modificou não teve essa mudança ocasionada unicamente pela ação da Universidade do 

Ceará, mas também por todo um processo de crescimento urbano que Fortaleza estava 

passando entre as décadas de 1940 e 1960. Nesse período o crescimento populacional 

foi vertiginoso, passando de 180 mil nos anos 40 e chegando a pouco mais de 500 mil 

habitantes nos anos 60
19

. Busca-se aqui identificar as formas que as memórias tomaram 

em meio a esse crescimento urbano e à instalação daquele equipamento de ensino 

superior e como são trazidas à tona hoje. 

A metodologia da História Oral, com a produção de fontes a partir do diálogo 

entre pesquisador e entrevistado, mostrou-se como uma das possibilidades de adentrar 

nas memórias produzidas pelos sujeitos. Através de entrevistas com roteiro feito 

previamente, buscou-se analisar a construção dessas memórias em torno do espaço 

vivido e como a instalação da UC nesse espaço interfere e participa dessa construção. 

Lidar com História Oral é lidar diretamente com a memória que está vindo à tona no 

momento da enunciação, desse modo há um choque de temporalidades, memórias e 

sentimentos
20

. A memória oral não tem relação somente com o passado, mas também 

com o momento da sua enunciação, o processo de lembrança e esquecimento passa por 

mecanismos voluntários e involuntários, são impulsos que trazem, através de perguntas, 

objetos, cheiros, narrativas íntimas, que podem ou não se relacionar com o coletivo.  

A primeira entrevista aqui citada foi feita com o Sr. Francisco de Assis Martins, 

nascido no Benfica, foi aluno do curso de Geografia da UFC e atualmente é responsável 

pelo Memorial Martins Filho. A escolha desse entrevistado se deve pelo fato de que ele 

se encontra numa posição de morador do Benfica, ex-estudante, funcionário da UFC e 

foi bastante próximo do ex-reitor, possibilitando a análise de seus relatos e de que forma 
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cada um desses lugares ocupados por ele se refletem na fala dele. Os ambientes nos 

quais ele transitou ou transita devem fazer parte da problematização de sua narrativa e 

da memória presente nela. O Seu Assis, como prefere ser chamado, relatou numa 

entrevista que durou quase uma hora e quarenta minutos, algumas de suas impressões 

como morador do bairro, estudante e funcionário da Universidade. Aqui ele fala um 

pouco sobre a chegada da sua família no Benfica após ser indagado sobre isso: 

A minha mãe chegou em 1936 com a minha família aqui. Em trinta e 

pouco, ela morava na rua Senador Pompeu, no centro, mais no centro 

mesmo, é porque Fortaleza, na época quando ela veio pra cá, só era 

assim, era um quadrilátero, Fortaleza assim era a Duque de Caxias, 

com a outra rua lá que é aquela da Santa Casa [Dr. João Moreira], a 

Tristão Gonçalves e a Dom Manuel, Fortaleza só era isso, da Dom 

Manuel pra lá não tinha cidade, pra cá [Benfica] que chamava as 

areias em 1930, 1940, quando minha mãe veio pra cá, eles vieram pro 

suburbão, aqui era tudo areia mesmo, eu não alcancei, claro né, mas 

foi, minha família veio e aí nasceu todo mundo, meus irmãos mais 

velhos, tudo tudo.
21

 

Percebe-se na fala do Seu Assis que havia um movimento de popularização do 

Benfica um pouco anterior à ida das elites para a Aldeota, que aconteceu de forma mais 

significativa após a Segunda Guerra Mundial
22

. Segundo o entrevistado, em 1936 a 

configuração do bairro que, juntamente com o Jacarecanga, abrigava parte da elite 

fortalezense estava se popularizando com a vinda de sujeitos que estariam compondo o 

que seria a classe média assalariada da época. Pelo o que se evidenciou no relato de 

Francisco de Assis, a sua família não fazia parte do que poderia se dizer como elite 

fortalezense, mas em meados da década de 1930 havia se transferido para o bairro que 

ainda era tido como de elite, ou pelo menos elegante
23

. Seu pai era funcionário da 

Fundição Cearense – situada na atual Avenida da Universidade, na época, Avenida 

Visconde de Cauípe – e, pelo que relatou, era o chefe da família e único provedor, pois, 

ao que parece, sua mãe não trabalhava. Desse modo, a família inteira seria sustentada 
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pelo salário ganho pelo pai na Fundição. A sua relação com o Benfica inicia-se com o 

seu nascimento, como relata nessa passagem: 

Eu nasci em 1943, quer dizer, eu tenho 68 anos, eu alcancei o que aqui 

do Benfica? Essa junção da Tristão Gonçalves com a Imperador, ali a 

Imperador era areia né, alcancei, quer dizer, estudei no grupo Rodolfo 

Teófilo, que era onde é ali aquele prédio da Economia, ali era um 

grupo escolar da Prefeitura, do Governo, grupo escolar Rodolfo 

Teófilo, depois passou pra lá, era aqui na Universidade, aquele mesmo 

prédio, aquelas mesmas linhas arquitetônicas antigas né, aquele estilo 

francês né, que na época, Fortaleza, as casa tudo tinha aquele estilo 

Rococó nera, aquela arquitetura francesa mas era aquele estilo mesmo 

da Escola de Economia que é hoje, que era um grupo escolar, o Grupo 

Escolar Rodolfo Teófilo, só atrás que ampliaram que abriram aquelas 

ruas ali que não tinha, que inclusive ali não tinha acesso pra lá, ali era 

uma ruazinha sem saída, que a gente chamava até vai-e-volta quando 

era menino, “mãe, vou brincar lá no vai-e-volta”, que era assim ali 

atrás tinha uns mangueiral, umas coisa, atrás naquela rua num sei o 

que Pamplona que passa atrás, depois já abriram tudo né, aquelas 

vilas.
24

 

É interessante perceber no discurso do entrevistado acima, a memória que resiste 

frente ao discurso oficial e as mudanças urbanísticas e espaciais. Enquanto o nome “vai-

e-volta” está bastante vivo, mesmo sendo uma referência de sua infância, o nome oficial 

da rua, Confúcio Pamplona, não lhe vem com tanta facilidade. Por outro lado, o outrora 

Grupo Escolar Rodolfo Teófilo, passa a ser citado por ele como Escola de Economia, 

nesse caso a memória do Grupo Escolar ainda resiste, mas o referencial presente passou 

a ser ligado à unidade acadêmica ali alocada pertencente à Universidade. O que atesta 

que o referencial universitário atrelado ao edifício no lugar do antigo Grupo Escolar, 

onde estudara o entrevistado, demonstra já que a memória formada a partir da 

Universidade se mostra mais forte, diferentemente do caso da Rua Confúcio Pamplona. 

Vale salientar que isso pode se dever ao fato de o Seu Assis estar profissionalmente e 

intimamente mais ligado à Universidade, devido à sua anterior situação de aluno e a 

atual de funcionário. Outra coisa que se mostra forte nesse trecho é a descrição das 

casas. Isso provavelmente se deve pelo fato de que Seu Assis exerce a função de 
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desenhista industrial em seu contrato de trabalho. Segundo ele, a prática do desenho 

técnico e artístico se faz parte de sua vida profissional há bastante tempo e isso se 

mostra em sua narrativa através da riqueza de detalhes com que descreve as linhas e 

identifica os estilos das construções. Ele continua sua fala relatando sobre as suas 

impressões do lugar e do ambiente no qual nasceu: 

Aqui as casas, inclusive, tinham aquela coisa como é aqui esse das 

irmãs, esse dispensário, era aquela casa tipo, estilo, que tem bem um 

negócio bem sul-americano mesmo, parece aquelas casa da Espanha, 

na frente você vê um casarão, mas dentro, normalmente, tinha um 

pátio, com árvores, com jardins, sempre eram assim as casas, por 

causa do clima né, em Fortaleza, nessa época, era um clima muito 

mais salubre do que hoje né, o pessoal vinha se tratar, os grandes 

empreendimentos foi que acabaram mais né e o asfalto também né.
25

 

Mais uma vez a descrição dos imóveis num caráter próximo da arquitetura se faz 

presente na fala do entrevistado, o que reforça a questão levantada anteriormente. Pode-

se inferir também que nesse trecho, para o Seu Assis, o principal problema que fez com 

o Benfica, e a cidade como um todo, deixasse de ser um lugar aprazível, foi, 

principalmente, o processo de crescimento urbano, com a pavimentação asfáltica e a 

construção de prédios e edifícios. Percebe-se que as mudanças narradas por ele, 

afetaram sua forma de ver e se sentir na cidade e no seu bairro. De que forma a UFC 

também interferiu nessas mudanças que fazem parte dos referenciais de espaço desse 

sujeito? Atualmente, como já foi citado, tem-se o bairro Benfica como um lugar de 

referencias de vida boêmia, universitária e futebolística. Quando indagado sobre a 

formação da vida boêmia no Benfica, o entrevistado nos responde da seguinte forma: 

Isso já foi talvez assim uma coisa da universidade né, eu acredito que 

seja por conta dos estudantes, porque ai vem o que, vem Residência 

Universitária, vem muita gente né, o transito da cidade, os eventos da 

universidade e as coisas, mas antes não, antes, pelo contrário, não 

tinha, pelo menos quando eu era menino, eu me lembro, tinha era um 

bar assim tipo, mas essa coisa de boemia foi mais, eu acredito que foi 
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mais em função do desenvolvimento mesmo e a proximidade da 

universidade contribuiu muito para isso.
26 

O que é bastante reforçado pelo entrevistado em se tratando de mudanças 

ocorridas no morar no Benfica é que a Universidade e as ações provenientes das obras 

de urbanização e dinamização do tráfego são postas por ele como sendo os principais 

responsáveis por essas mudanças. O plano de asfaltar a cidade, por exemplo, começou a 

ser colocado em prática em Fortaleza em 1954
27

, dois anos antes da instalação da 

Universidade do Ceará no bairro. Outras ações, como o plano Ribeiro Saboia de 

alargamento das vias foi sancionado em 1952 e posto em prática em alguns pontos de 

Fortaleza, com a exceção do centro, devido à concentração de pontos comerciais e o 

enorme gasto que seria dispendido para a realização dessas obras
28

. Essas ações 

urbanísticas realizadas em Fortaleza nos anos 1950 estavam fortemente aos ideais 

urbanistas/sanitaristas dos séculos XIX e XX. Segundo Richard Sennett, nos séculos 

XVIII, XIX e XX, os urbanistas pensavam as cidades como um grande corpo em que se 

deveria priorizar a circulação econômica e de pessoas
29

. Desse modo, asfaltar as vias ou 

mesmo a abertura dessas, como a Avenida Treze de Maio em 1950, são parte do plano 

de urbanização e crescimento de Fortaleza nesse período, priorizando a circulação de 

pessoas e de bens. O que atesta que a UC não seria o único “causador” da perda da 

tranquilidade do Benfica relatada pelo Seu Assis, mas como essas coisas aconteceram 

juntas – a instalação da Universidade, a abertura de vias e a pavimentação asfáltica – a 

memória do entrevistado relaciona essas mudanças espaciais e de vivências à chegada 

da instituição ao bairro. Provavelmente isso tenha se dado pela proximidade com as 

experiências, enquanto em várias partes de Fortaleza ocorriam obras para facilitar o 

trânsito e melhorar as condições de vida na cidade, no Benfica isso teria vindo à 

reboque da instalação da Universidade. A quebra na dinâmica de vivência no Benfica, 

caracterizada pelo ar salubre e pela tranquilidade, é evidenciada na memória do 

entrevistado ao relacionar esse momento com a Universidade. O conflito apresenta-se 

através do ressentimento percebido na fala de Francisco de Assis, ao passo que o seu 

discurso sobre o que se modificou no bairro está muito ligada a perda daquilo que teria 
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dado nome ao lugar, o fator de “bem ficar”, vendo na UC e na sua instalação o ponto de 

ruptura para o estabelecimento de uma nova forma de vida, acelerada, barulhenta e 

agitada (posteriormente, violenta).  

Como já foi dito, a atmosfera na qual a Universidade do Ceará se instalou no 

Benfica estava atravessada de disputas, não necessariamente diretas, mas a imposição 

de fronteiras e a modificação do espaço urbana interferiram na dinâmica social que 

estava posta antes da chegada da UC. É possível perceber nos relatos da Entrevista 1, 

que o entrevistado vê nas modificações urbanísticas que se deram no Benfica um fato 

que aos poucos foi acabando com a tranquilidade do bairro. Que tipo de tranquilidade 

seria essa? O Benfica era, antes mesmo da Universidade, um lugar de circulação de 

pessoas, contava com ponto final de bonde e a Avenida Visconde de Cauípe era via de 

passagem para o centro de Fortaleza, via essa que trazia principalmente os gêneros 

alimentícios produzidos na serra de Baturité. Seria então uma tranquilidade relacionada 

à intensa movimentação do centro da cidade? 

USOS DOS ESPAÇOS 

Entende-se aqui a instalação da Universidade do Ceará como sendo a 

apropriação e a construção de espaços e novas formas de uso que foram sendo dadas a 

ele a partir daquele momento. Retornam as questões: De que formas suas relações com 

o espaço de vivência e convivência se modificaram com a instalação desse 

equipamento? Como a memória construída sobre o bairro sofre(u) a interferência da 

Universidade? 

Outra tensão presente nesse processo é a territorialidade da Gentilândia. O nome 

Gentilândia, dado a uma parte do território que compreende o Benfica, provém de uma 

das principais famílias que morou naquele entorno, a família Gentil. Naquele bairro, o 

Cel. João Gentil Alves de Carvalho e sua família se estabeleceram, na primeira década 

do século XX, adquiriram a chácara do Benfica com vasto terreno, onde construíram 

vários imóveis para moradia própria ou para locação. Segundo o memorialista Francisco 

de A. Barroso, o território que delimitaria a Gentilândia seria formado pelas ruas 

Antenor Frota Wanderley e Marechal Deodoro e pelas Avenidas da Universidade e 

Treze de Maio
30

. Em outra entrevista, feita com Cristiano Santos que se diz morador da 
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Gentilândia desde 1952, mesmo não tendo nascido na região, considera-se um “nativo”. 

Teria chegado ao bairro devido à ligação de seu pai, Rômulo Mascarenhas dos Santos, 

com a fundação da Universidade do Ceará. A escolha de Cristiano Santos para a 

realização de uma entrevista está ancorada na possibilidade de analisar as 

territorialidades de seu discurso, como alguém que diz interagir diretamente com a 

Universidade, que defende a Gentilândia como um bairro, que usa do ponto de 

referência da UFC como facilitador de seus negócios imobiliários no bairro. Segundo 

Cristiano, o território do bairro já teria sido demarcado oficialmente – a partir da ação 

do então vereador de Fortaleza, Narcílio Andrade em 1999, pelo projeto de lei nº 0434 e 

sancionada pelo prefeito Juraci Magalhães através da lei nº 8.480 de 24 de julho de 

2000 – e compreenderia o seguinte traçado: “Avenida da Universidade, [Avenida] Treze 

de Maio, [Avenida] Eduardo Girão, sobe a [Avenida dos] Expedicionários e entra na 

[rua] Paulino Nogueira e um pedaço da [rua] Marechal Deodoro”
31

. Nas duas 

concepções territoriais – na de Cristiano e na de Barroso – a Gentilândia seria um bairro 

dentro do Benfica, tendo em vista que os limites desse último são mais extensos – “ao 

Norte, pela rua Antônio Pompeu e rua Luís de Miranda; a Leste, pela rua Senador 

Pompeu e avenida dos Expedicionários; ao Sul, pela avenida do Imperador, rua 

Carapinima e avenida José Bastos”
32

. Então o que levaria hoje, a uma reivindicação de 

oficialização territorial da Gentilândia? 

Ao ser questionado sobre as tensões entre as denominações de Benfica e 

Gentilândia ele traz a tona as seguintes palavras:  

Na verdade o Benfica era o bairro “chique” na época, lá pelos anos 30, 

20 e 30. Isso aqui só tinha chácaras e onde tá a Reitoria era uma 

chácara da família Gentil. Então eles foram vendendo os pedaços e ali 

do lado, onde é o Banco do Brasil, tinha uma vila de casas atrás, eles 

foram comprando e existem uns detalhezinhos que, no momento, eu 

tenho que consultar meus papéis pra te falar com mais detalhes, mas 

tem muita coisa aí que é... Esse bairro foi feito pela família do 

Gentil.
33 
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Logo após é feita a seguinte questão: qual seria a contribuição dos Gentil para o 

bairro? E a resposta é dada quase que de prontidão: “A fundação do bairro. Você 

passando ali pela pracinha da Gentilândia, aquelas casas do lado direito foram todas 

construídas por ele [José Gentil]”
34

. Mais uma vez é retomada a memória da família 

Gentil relacionando-a com o bairro, dessa vez como o “fundador”. Aqui se percebe a 

possível intenção de dar legitimidade histórica para aquilo que Cristiano Santos busca: a 

oficialização do bairro da Gentilândia. Mas as primeiras habitações a se instalarem no 

Benfica datam do final do século XIX e eram basicamente compostas por chácaras e 

sítios
35

 e são anteriores à vinda da família Gentil. Para Cristiano Santos,  

A Universidade fez com que esse bairro [Gentilândia] crescesse mais, 

ficasse mais valorizado, mais conhecido, por isso essa luta aí, que eu 

acredito que é influência da Universidade, que tenha criado junto aos 

moradores a necessidade de oficializar o nome do bairro para não 

falarem Benfica. A gente se sente orgulhoso, e diz, não a Universidade 

é na Gentilândia.
36

 

Ele atribui à Universidade essa “vontade” de pertencimento e vinculação ao 

bairro. Aqui seria uma forma de legitimar esse intento usando o lugar acadêmico para 

fortalecer seu discurso e sua justificativa em torno da luta pela oficialização da 

Gentilândia como um bairro. A característica de corretor de imóveis também se mostra 

nesse fragmento da fala do entrevistado, ou seja, para ele a Gentilândia sendo 

oficializada e incorporando a Universidade valorizaria os imóveis situados no perímetro 

delimitado. Pode-se perceber que ele tenta usar do espaço e da fonte que estava sendo 

produzida no momento da entrevista como um meio de propagar a sua intenção perante 

a oficialização do bairro. Ou seja, o entrevistado não pode ser visto aqui como apenas 

como um portador de um discurso que vai proferi-lo ao passo que as perguntas vão 

sendo postas, no caso de Cristiano Santos há uma espécie de negociação, ele contava 

um pouco da sua história e o pesquisador, ligado à UFC, levaria o seu discurso adiante.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                           
 

34
ENTREVISTA 2. 

35
NOGUEIRA, Op. Cit. p. 228. 

36
ENTREVISTA 2. 



 

  1432 

 

Diferentemente do que narrou Francisco de Assis Martins, Cristiano Santos 

defende a ideia de oficialização do bairro Gentilândia e a sobreposição de uma memória 

relacionada à família Gentil frente à memória hegemônica do bairro Benfica. Ao andar 

pelas ruas que compõem o quadrilátero da Gentilândia percebe-se que os imóveis 

construídos são menores e mais modestos que os suntuosos casarões que foram 

adquiridos e mantidos pela UFC que se localizam, em sua maioria, às margens da 

Avenida da Universidade. A narrativa construída por Cristiano Santos está fortemente 

marcada pela sua função como corretor de imóveis. Enquanto a narrativa do Seu Assis é 

marcada pela ideia de quebra na dinâmica vivida por ele e por seus familiares no 

período que antecedeu à instalação da Universidade do Ceará. 

O nome, como já citado, é referente ao antigo dono do “Palácio” da Reitoria, o 

patriarca da família Gentil. O corpo institucional da Universidade do Ceará que ali se 

instalou recebe o nome de campus do Benfica, mas parte dele é abarcado pela citada 

demarcação da Gentilândia. Desse modo, pode-se interpretar que, a partir da relação da 

Universidade com o(s) bairro(s), essa necessidade de afirmação territorial ocorre em 

ambas as partes. Pela Gentilândia, uma possível negação do que a instalação da UC 

trouxe consigo e a reboque dessa negação está a presença de uma memória anterior à 

instituição, uma memória ligada à família Gentil. Por parte da atual UFC seria a 

negação, ou ultrapassagem desse passado, instaurando uma ruptura para o início de uma 

nova era, marcada pela modernidade de suas ações e pelo modernismo de suas 

construções. Ou ainda, há a tentativa de incorporação da Universidade no território da 

Gentilândia, na intenção de agregar o referencial que se construiu sobre essa instituição 

para o bairro reclamado. 

BIBLIOGRAFIA 

ADAM, ROBERTO SABATELLA. ANALISANDO O CONCEITO DE PAISAGEM URBANA DE GORDON CULLEN. IN: DA 

VINCI, CURITIBA, PR, V. 5, N. 1, P. 61-68, 2008. 

ALBERTI, VERENA. HISTÓRIAS DENTRO DA HISTÓRIA. IN: PINSKY, CARLA B. (ORG.). FONTES HISTÓRICAS. SÃO 

PAULO: CONTEXTO, 2011.PP. 155-202. 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, NOS DESTINOS DE FRONTEIRA: HISTÓRIA, ESPAÇO E IDENTIDADE REGIONAL. RECIFE: 
BAGAÇO, 2008. 

CERTEAU, MICHEL DE. A INVENÇÃO DO COTIDIANO: 1. ARTES DE FAZER. PETRÓPOLIS, RJ: VOZES, 2011. 

DANTAS, EUSTÓGIO WANDERLEY CORREIA. DE CIDADE À METRÓPOLE: (TRANS)FORMAÇÕES URBANAS EM 

FORTALEZA. FORTALEZA: EDIÇÕES UFC, 2009.  

HALBWACHS, MAURICE. A MEMÓRIA COLETIVA. SÃO PAULO: VÉRTICE, EDITORA REVISTA DOS 

TRIBUNAIS,1990. 



 

  1433 

 

JUCÁ, GISAFRAN NAZARENO MOTA. A MODERNIZAÇÃO DE FORTALEZA E O COTIDIANO DA POPULAÇÃO: 1930-
1960. IN: DAMASCENO, F. J. G. (ORG.) ; SILVA, MARCO A.F. DA (ORG.) . OUTRAS HISTÓRIAS: FORTALEZA, 
CIDADE(S), SUJEITO(S). 1. ED. FORTALEZA: EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ / FUND. 
DEMÓCRITO ROCHA, 2004.P. 109-133. 

________. VERSO E REVERSO DO PERFIL URBANO DE FORTALEZA (1945-1960). SÃO PAULO: ANNABLUME; 
FORTALEZA: SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO ESTADO DO CEARÁ, 2000. 

NOGUEIRA, A. G. R.; MARTINS, A.; SILVA, F. E. M.; CAVANCANTI, J. M. BENFICA EM TRÊS TEMPOS: 
PATRIMÔNIO, INVENTÁRIO E MEMÓRIA LOCAL. IN: CHUVA, MÁRCIA. PATRIMÔNIO CULTURAL: POLÍTICAS E 

PERSPECTIVAS DE PRESERVAÇÃO NO BRASIL. RIO DE JANEIRO: MAUAD X: FAPERJ, 2012. P. 220-243. 

POLLAK, MICHAEL. MEMÓRIA, ESQUECIMENTO, SILÊNCIO. ESTUDOS HISTÓRICOS, RIO DE JANEIRO: VÉRTICE, 
V. 2, N. 3, 1989. PP. 3-15. 

ROLNIK, RAQUEL. HISTÓRIA URBANA: HISTÓRIA NA CIDADE? IN: FERNANDES, ANA; GOMES, MARCO 

AURÉLIO A. DE FILGUEIRAS (ORG.). CIDADE E & HISTÓRIA: MODERNIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS NOS 

SÉCULOS XIX E XX. SALVADOR: UFBA – FACULDADE DE ARQUITETURA. MESTRADO EM ARQUITETURA E 

URBANISMO; ANPUR, 1992. P. 27-29. 

SANTOS, MILTON. A NATUREZA DO ESPAÇO. SÃO PAULO: EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2012. 

SARLO, BEATRIZ. TEMPO PASSADO – CULTURA DA MEMÓRIA E GUINADA SUBJETIVA. SÃO PAULO: COMPANHIA 

DAS LETRAS; BELO HORIZONTE: UFMG, 2007. 

SENNETT, RICHARD. CARNE E PEDRA. RIO DE JANEIRO: RECORD, 1997. 

VIANA, CARLOS NEGREIROS. JOSÉ GENTIL ALVES DE CARVALHO E O BANCO FROTA GENTIL. IN: REVISTA DO 

INSTITUTO DO CEARÁ PP. 201-208. FORTALEZA: INSTITUTO DO CEARÁ, 2007. 

FONTES 

BARROSO, FRANCISCO DE A. O BENFICA DE ONTEM E DE HOJE. FORTALEZA, 2004. 

ENTREVISTA 1. ENTREVISTADO: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS. DURAÇÃO: 01:39:29. DATA DA ENTREVISTA: 
22/08/2012. RECURSO: ÁUDIO E VÍDEO. 

ENTREVISTA 2. ENTREVISTADO: CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS. DURAÇÃO: 43:39. DATA DA ENTREVISTA: 
23/07/2012. RECURSO: ÁUDIO E VÍDEO. 

MARTINS FILHO, ANTÔNIO. MEMÓRIAS – MAIORIDADE II. FORTALEZA: IMPRENSA UNIVERSITÁRIA – UFC, 
1994. 



  1434 

 

AMIGOS DELATORES: ESTUDO SOBRE AS REDES DE 

SOCIABILIDADE DOS ESCRAVOS QUE VIVIAM EM PORTUGAL A 

PARTIR DO PROCESSO DE MANOEL DA PIEDADE NA PRIMEIRA 

METADE DO SÉCULO XVIII 
 

Ristephany Kelly da Silva Leite
 

 

INTRODUÇÃO 

Do final da década de 1720 até 1731 foi aberto um processo contra Manoel da 

Piedade
1
, escravo nascido na Bahia e morador da cidade de Lisboa. Neste processo 

inquisitorial, podemos encontrar muitos nomes de outros escravos denunciando uns aos 

outros e principalmente a Manoel da Piedade. Percebe-se um expressivo contato entre 

os depoentes, demonstrado pela convivência que tiveram, principalmente durante o ano 

de 1729.  

Com base neste processo do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição de 

Lisboa, pode-se analisar não somente a convivência destes escravos, suas diversas 

origens, suas práticas religiosas e sua mescla em Portugal, como também a importância 

destes processos inquisitoriais, não somente pela quantidade de informações contidas 

neles, mas também pela minúcia dos depoimentos recolhidos pelo inquisidor. 

Objetiva-se neste artigo evidenciar, por meio da análise deste e de outros 

processos inquisitoriais, a interação entre os escravos vindos de diferentes partes do 

Império, bem como analisar as diversas formas de convívio entre estes indivíduos, que 

variavam entre um convívio pacífico e a delação, podendo entender assim como estes 

agentes históricos conviviam e estabeleciam relações uns com os outros.  

Este processo de Manoel da Piedade destaca-se por trazer uma gama de 

depoentes e informações sobre a convivência destes escravos em Portugal, e também 

sobre as práticas religiosas que estes mantinham, mesmo em meio às acusações e 

delações de próximos, e a constante perseguição inquisitorial. 

                                                           
 

Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação do professor 
Doutor Lígio José de Oliveira Maia, com bolsa de Iniciação Científica (REUNI/UFRN). 
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ESCRAVIDÃO EM PORTUGAL 

Após a expansão marítima dos países europeus, no século XV, as trocas 

comerciais e culturais entre o velho e o novo mundo ficaram mais evidentes a cada 

século. Assim afirma Eduardo França Paiva escrevendo que “Ao final do século XVIII, 

completavam-se algumas centenas de anos que ibéricos [...] vinham mantendo intenso 

comércio e dinâmico transito cultural entre quatro continentes: América, Europa, África 

e Ásia.” (PAIVA, 2006: 99). Em meio a este grande fluxo comercial e cultural existente 

em todo o Império, os escravos atuaram nestas duas nuances. Grande fonte de renda e 

mão de obra barata para o Império, este também apresenta, através de seus vários 

personagens, uma imensa gama de elementos culturais que navegaram para diversas 

partes do Império ultramarino português. 

A partir do século XV, podemos notar uma fixação gradual em várias partes da 

costa africana, com escravos partindo em grandes contingentes para Lisboa, que havia 

se tornado o eixo de uma grande rede de ligações comerciais, consolidando-se em tal 

posição a partir da lei manuelina de 24 de outubro de 1512, esta lei tornava Lisboa o 

único local autorizado a praticar o rentável comércio da Guiné (RIJO, 2012: 3). Mesmo 

no século XVI, quando o Brasil começou a receber muitos escravos, os navios 

continuavam a atracar em Lisboa, inclusive trazendo escravos do Brasil, como é o caso 

de Manoel da Piedade. 

Os cativos africanos aparecem, em Portugal, como uma solução para a falta de 

contingente humano, sobretudo para realizar trabalhos de caráter mais árduo, já que 

parte da população urbana havia se engajado no advento ultramarino. Em estudo sobre o 

Império ultramarino português, Ricardo de Oliveira, denotando o grande número de 

pessoas que navegaram para a capital do Império, escreveu que: “Pelas ruas da velha 

cidade de Lisboa, havia presença de negros e mestiços que se faziam notar com bastante 

frequência no dia a dia [...]”
2
 (OLIVEIRA, 2009: 113). A respeito da ocupação dos 

escravos que viviam em Lisboa, Reginaldo escreveu que: 

                                                           
 

2
Também podemos observar alguns dados sobre o número de escravos, não somente africanos, que 

entraram em Lisboa através do estudo de Didier Lahon, no qual ele chegou ao número de 400.000 
africanos importados para Portugal entre a segunda metade do século XV e 1761. Cf: LAHON, Didier. O 
escravo africano na vida económica e social portuguesa do Antigo Regime. Africana Atudia, Cidade do 
Porto, v. 7, p.73-100, 2004. Anual. Disponível em: 
<http://www.africanos.eu/ceaup/uploads/AS07_073.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2013. 
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Em Lisboa, os escravos eram responsáveis por variadas tarefas: eram 

criados, cozinheiros, ferreiros, serralheiros, alfaiates, aguadeiros, 

caiadores e marítimos; entre as mulheres, destacavam-se as 

vendedoras ambulantes de tremoços, mexilhões, favas, bolos e outras 

iguarias, além das lavadeiras, trapeiras, aguadeiras e calhandreiras, 

entre inúmeras outras atividades (REGINALDO, 2009: 294-295). 

As origens e funções destes escravos que viviam em todo o Portugal eram 

múltiplas. Os escravos urbanos tinham relativa liberdade de convívio com escravos 

pertencentes a outras pessoas que não os seus senhores. É em meio a esta relativa 

liberdade de convívio que se desenrola o enredo do processo contra Manoel da Piedade, 

que forneceu “mandinga”, “cartas de tocar”, “raízes”, e diversos outros produtos a 

escravos com quem mantinha um convívio frequente e que, mais tarde o entregaram, e a 

outros, para a Santa Inquisição. 

MANOEL DA PIEDADE 

Manoel da Piedade era um homem negro, nascido na Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição, na Bahia de Todos os Santos e morador da cidade de Lisboa, 

escravo do capitão Gaspar de Valadares. Sabe-se que o dono de Manoel da Piedade era 

homem do mar e encontrava-se preso. No processo houve divergência quanto à 

residência do escravo Manoel, uns diziam que este havia fugido, outros relatam que 

Manoel da Piedade estaria morando com o filho de seu dono, clérigo da cidade de 

Lisboa, e ainda houve quem alegasse que Manoel morava em Miragaia, uma freguesia 

portuguesa da Cidade do Porto. Porém, Piedade foi pego pelo Tribunal da Inquisição em 

28 de março de 1730 na cidade de Lisboa, onde estava por ter fugido de seu dono que 

estava preso na cadeia da relação do Porto. O motivo da prisão foi o porte da oração de 

Justo Juiz, considerada mandinga e fruto de pacto com o diabo. 

Em sua confissão, Piedade informou que residia na Bahia em 1727, quando 

recebeu a oração de Justo Juiz com a qual foi prezo. Acredita-se que tenha ido para 

Portugal no ano posterior, pois maioria dos depoimentos dos escravos que conviviam 

com ele relatam acontecimentos de 1729. Informou ainda que um moço chamado João 

havia dado a oração para ele informando que esta servia para curar dos perigos do mar, 

pancadas e feitiços. Piedade permaneceu com a oração até o momento de sua prisão, 

pois a oração falava em Deus e disse não saber a causa de sua prisão. Isto foi tudo que 

Piedade disse em sua primeira confissão, aos 26 dias do mês de maio de 1730. 
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No mesmo dia Manoel foi chamado novamente para uma pesquisa genealógica. 

Nesta audiência ele disse ter nascido e batizado na Bahia, viveu ainda em Pernambuco, 

na cidade do Porto, nas vilas de Viana e Esposende e na cidade de Braga antes de 

chegar a Lisboa. Acredita-se que esta mobilidade do escravo é ocasionada pelo seu 

dono, que como homem do mar deveria mudar-se bastante. Acrescentou ainda que por 

onde passava conhecia pessoas, o que possibilita os saberes adquiridos e possivelmente 

vendidos para outros negros em 1729, além de nos dar dimensão do envolvimento de 

Manoel com outras pessoas não somente do reino, mas também das conquistas 

ultramarinas, já que este também havia morado em Pernambuco. 

No primeiro exame de sua confissão, em 19 de maio de 1730, relatou várias 

vezes que trazia a oração, mas não tinha fé nela por outros negros dizerem a ele que a 

oração não servia e que não era boa, demonstrando o contato dele com outras pessoas 

que utilizavam a oração. Também disse que negros e brancos relataram a ele a utilidade 

desta oração, e que no Brasil alguns negros usaram ela. O interessante é que Manoel só 

delatou um negro que morava em Lisboa, chamado Lazaro, enquanto nos outros 

depoimentos havia a delações de, pelo menos, outros dois negros que fossem 

envolvidos com mandingas. Também só relatou ter repassado a oração para um negro 

chamado Francisco e residente na Bahia. Outro fato interessante deste primeiro exame é 

Manoel da Piedade falar o nome de um ponto da cidade onde, segundo ele, muitos 

negros se encontravam e conversavam sobre a utilidade desta oração, o chafariz da Boa 

Vista. 

Piedade foi questionado diversas vezes sobre o motivo de carregar consigo a 

oração de Justo Juiz sem crer nela. Respondeu sempre que não acreditava em sua 

utilidade e a prova disto seria carregá-la na algibeira e não em seu pescoço, onde a 

oração faria efeito. Quando o inquisidor perguntou quem havia dito que a oração só 

faria efeito no pescoço, disse que o mesmo João que havia vendido a ele informou isto. 

No segundo exame, que ocorreu no dia 06 de junho de 1730, Manoel disse se 

comunicar com muitos negros, sendo seus amigos o escravo Pedro de Massarelos, 

Garcia Lobo, morador de São Francisco, o escravo José que mora Costa Nova e 

Antônio Criança de Massarelos. A partir daqui Piedade começa a entregar as praticas de 

alguns negros sem citar seus nomes, praticas que os outros negros também vão atribuir a 

Piedade. Disse que é certo ter ouvido os negros falarem de mandinga, que também 

ouviu dizer que falavam com o demônio e faziam bolsas para não serem feridos. 

Acrescentou que era afamado como mandingueiro, mas que esta fama não tinha 
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fundamento. Quando perguntado sobre as práticas que os outros negros haviam o 

acusado de usar, respondeu que não tinha conhecimento destas outras praticas, somente 

da oração. 

Depois da negação inicial, Piedade afirmou, sob tormento, ter visto o demônio. 

Após negar novamente, afirmou uma última vez ter envolvimento com mandingas. Sua 

condenação foi abjuração em forma, açoites, degredo perpétuo de Lisboa e cinco anos 

nas galés. 

Somente nas confissões de Piedade percebemos a existência de uma rede de 

sociabilidade dos negros que viviam nas diversas partes do ultramar. Somente para 

exemplificar a acusações que veremos adiante, Antônio Criança, considerado por 

Piedade um de seus melhores amigos no distrito do Porto, foi o primeiro depoente a 

citar Manoel da Piedade como mandingueiro e que realizou mais acusações contra ele. 

A relação de convivência entre estes e outros escravos seguia pacifica até 1729, quando 

começam as acusações, saber o que aconteceu em 1729 para que esta rede de 

sociabilidade sofra uma cisão se torna um desafio instigante. 

DELAÇÕES DOS PRÓXIMOS 

A primeira declaração constante no processo de Manoel da Piedade é a de 

Joseph da Costa, homem negro, natural de Costa da Mina, casado com Felipa dos 

Santos e escravo do sargento mor Manoel da Costa Araújo. Ele contou que em 

Miragaia, freguesia da vila nova do Porto, havia um negro chamado Manoel da Piedade, 

o qual todos os outros pretos diziam que trazia mandinga, mas nunca ouviu que ele 

fosse mandingueiro
3
. 

Em maio de 1729 ele confessara para Joseph da Costa que tinha mandinga em 

Massarelos, bispado do Porto, e mostrou-lhe uma bolsinha
4
, mas não disse o que tinha 

dentro e também não viu Piedade fazer qualquer tipo de experiência. Nesta primeira 

denuncia já aparece também outra figura que será presente durante todo o processo: 

Ventura.  

                                                           
 

3
Pelas declarações constantes no processo acreditamos que para ser considerado mandingueiro era 

necessário ter realizado “experiências” com a mandinga, isto é, Piedade portava a mandinga, mas não 
era mandingueiro por não tê-la utilizado. 
4
 Sobre as bolsas de mandinga Cf: SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e 

religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1986; e mais especificamente 
SANTOS, Vanicléia Silva. As bolsas de mandingas no espaço Atlântico: século XVIII. Tese de 
doutoramento, São Paulo: USP. 2008. 
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Ventura aparece em todas as denúncias do processo, ele mesmo denunciou 

Manoel da Piedade algum tempo depois. Na denúncia de Joseph da Costa ele aparece 

como homem solteiro, escravo do capitão Miguel da Fonseca, morador em Massarelos. 

Joseph contou que este Ventura teria ouvido do Manoel que este último possuía 

mandinga. Além de Ventura, Antônio Criança, homem que já estava prezo pela 

Inquisição a esta altura, também contou a Joseph da Costa que Piedade teria confessado 

a ele ter mandinga. Esta primeira denúncia ocorreu em 20 de setembro do ano de 1729. 

As outras denúncias ocorreram no mesmo ano, e muito do que foi sendo relatado 

ocorreu ainda em 1729. Somente nesta primeira denúncia já podemos perceber a 

interação de quatro escravos de diferentes localidades e suas práticas religiosas 

transportadas com eles para Portugal. Isto denota ainda mais a importância de estudos 

com este tipo de documentação, que nos mostra, além de aspectos religiosos, a 

constante migração dos escravos por todo o Império e na própria sede do Reino, visto 

que Miragaia e Massarelos pertencem ao bispado do Porto.  

Dois dias depois, o mesmo Joseph da Costa foi chamado para depor. Desta vez 

ele relatou que Ventura da Fonseca havia dito que tinha “carta de tocar” e mostrou um 

papel no qual tinha escrito qual carta serviriam para atrair as mulheres, mas não relatou 

a utilização destas cartas por sua parte. Esta carta que estava sob posse de Ventura havia 

sido vendida por Manoel da Piedade. 

Outro tipo de prática comercializada por Piedade seria relacionado a raízes. 

Piedade teria conseguido uma grande quantia de raiz e dado à Ventura e ao declarante 

para que estes pudessem ganhar no jogo, não especificando o jogo ao qual se referiam. 

A cerimônia consistia em colocar a raiz dentro da boca, sem que ninguém visse, quando 

estivesse jogando, deitando também as chapas ao ar três vezes. Fazendo isto, o jogo 

estaria ganho. O declarante, Joseph da Costa, afirmou ter utilizado as raízes, embora não 

tivesse alcançado resultado algum, e também declarou não saber se Ventura ainda 

utilizava, mas sabia que ele teria utilizado as cartas de tocar, e estas teriam surtido 

efeito. 

Luiz de Lima, afamado mandingueiro em Coimbra, negro de 25 anos de idade, 

escravo do cônego Luiz de Carvalho Donvas, natural de Costa da Mina e morador da 

cidade do Porto, casado com Thereza de Jesus, também testemunhou contra Manoel da 
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Piedade em 05 de outubro de 1729
5
. Este depoente também apareceu no processo de 

José Francisco, outro morador de Lisboa acusado de feitiçaria e superstição
6
. Segundo 

Luiz de Lima, Manoel da Piedade teria fugido de seu senhor e estava na capital do 

Império, encontrando-se Gaspar de Valadares prezo nos cárceres da Relação de Lisboa. 

Afirmou também que um ano antes de sua confissão o mesmo negro Piedade teria dito 

que tinha mandinga e que havia vendido a Joseph da Costa, mas não tinha 

conhecimento da utilização desta mandinga por parte de nenhum dos dois. Uma 

característica que se tornou comum em muitos depoimentos é a delação da posse da 

mandinga e o desconhecimento do uso desta. Em muitos depoimentos encontra-se que 

não se sabe se houve “experiências” com essa mandinga. 

Uma nova acusação contra Piedade vem por parte de Sebastião da Rocha, 

homem negro, natural da Cidade do Congo e morador de Massarelos, casado com Maria 

do Rosário e escravo do capitão Anacleto Veigas do Valle. Sebastião encontrava-se 

preso e pediu audiência ao inquisidor Antônio Ribeiro de Abreu, que o chamou no dia 

27 de outubro de 1729. Sebastião da Rocha relatou que Manoel da Piedade morava em 

Miragaia, usava de mandinga e se atrevia a fazê-lo de dia ou de noite. Relatou também 

que em 1728 ele havia lhe dito que ia falar com o diabo para fazer mandinga, não 

dizendo o dia, nem mostrar a mandinga. Acrescentou ainda que Piedade havia fugido há 

quatro meses. Aqui percebe-se a vinculação de práticas religiosas com o demônio, o que 

para os inquisidores era bastante comum: 

“Em inumeráveis casos, para os inquisidores, o pacto com o demônio 

constituiu o único fio condutor da instrução do processo, o único filtro 

que permitia analisar a lógica dos acontecimentos e do comportamento 

do réu. [...] as práticas de bruxaria, de adivinhação ou de curas 

mágicas, as cartas de tocar ou as bolsas, nomeadamente de mandinga, 

entravam nesta categoria [...]” (LAHON, 2004: 10-11). 

O que se torna interessando de observar aqui é a relação com o diabo ser 

realizada pelo depoente, pois maioria das vezes que estabelece esta relação é o 

inquisidor por não saber exatamente com que tipo de superstição estar lidando. Se torna 

mais interessante por não ser a única vez que esta relação é estabelecida por depoentes 

neste documento, nos levando a crer que Piedade teria realmente confessado aos seus 

                                                           
 

5
ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 1.630. 

6
ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.774. 
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colegas de convívio que teria relações com o diabo, não se sabe o motivo, se foi para 

assustar os demais escravos, ou para dar mais veracidade a eficiência dos produtos que 

comercializava. Como Piedade afirmou presenciar muitas conversas de outros escravos 

em seu depoimento, podemos pensar que ele tenha relatado encontrar-se com o demônio 

para que a mandinga que ele estivesse comercializando fosse preferida em relação à 

outras que pudessem ser vendidas, como as comercializadas pelo escravo João, como 

vamos ver mais a frente.  

Cinco ou seis meses antes da confissão de Sebastião, o negro Ventura disse a ele 

e a Joseph da Costa que Manoel da Piedade tinha dado ou vendido a ele cartas de tocar 

para atrair mulheres e também outras coisas, as quais não especificou o que seria. 

Também contou ter dado uns pães para ganhar jogos. Ventura assumiu que desejava 

mandinga e relatou que guardava sempre consigo as cartas, mas quando viu que elas 

não surtiam efeito, procurou outro negro chamado João. No depoimento Sebastião diz 

que João é solteiro e não fornece nenhuma outra informação a seu respeito. Ventura 

disse a Sebastião que João deu-lhe uma bolsinha com um pouco de carqueija
7
 e um 

bocado de pão preto, e viram esta bolsa o depoente, Manoel Purieiro e Joseph do 

Sargento Mor
8
. Mas Ventura disse que a mandinga que João havia lhe oferecido 

também não surtiu resultados. 

Neste depoimento encontra-se um número de envolvidos bastante relevante. 

Além de Manoel da Piedade, Ventura e Joseph da Costa, podemos perceber a presença 

de Manoel Purieiro que também usava estas mandingas no Brasil antes de ir a Portugal 

(CALAINHO, 2008), e do depoente. Assim percebe-se uma comunicação frequente 

entre estes escravos que transitavam entre Miragaia e Massarelos entre os anos de 1727 

e 1730. Com os depoimentos, novos personagens aparecem e descrevem conhecer dois 

ou mais dos escravos que viviam nestas localidades, e pelo que descrevem podemos 

compreender que conviviam, pois estes informam ter encontrado os demais por mais de 

uma vez, o que leva a conclusão que eles mantinham contato constantemente. Acredita-

se que isto seria facilitado por serem todos escravos urbanos e poderem vivem em locais 

em que seus donos não habitem, pois “[...] o estabelecimento de domicílio fora da esfera 

habitacional dos donos facilitado pela ampla mobilidade de que dispunha a maioria, 

                                                           
 

7
 Planta utilizada para fazer chá hoje em dia. 

8
Acredita-se que Joseph do Sargento Mor é Joseph da Costa e por Sebastião da Rocha o chamou assim 

por seu dono ser um sargento mor. 
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permitiu, entre outras circunstâncias, a integração em redes de sociabilidade distintas” 

(RIJO, 2012: 15).  

Além do contato, as trocas de elementos religiosos entre eles também chama a 

atenção, elementos estes que se mesclavam e confundiam suas origens, à medida que 

alguns eram originários da África, outros do Brasil e os elementos religiosos que 

vinham destas partes do reino eram vendidos ou fornecidos para estes escravos em 

Portugal sem informação de procedência, misturando-se ainda com elementos religiosos 

do catolicismo, religião oficial do reino. 

O primeiro a denunciar Manoel da Piedade foi Antônio Criança, escravo de um 

homem de negócios chamado Alexandre Fernandes, natural da Costa da Mina e 

morador em Massarelos. Em 13 de setembro de 1729, Antônio foi chamado em 

audiência pelo inquisidor Antônio Ribeiro Abreu. Relatou que contou a Ventura da 

Fonseca desejar ter mandinga, este último o indicara Manoel da Piedade, morador de 

Miragaia, para alcançar seu objetivo. Ventura ainda informou que o dito Piedade dava 

ou vendia mandinga e que falava com o demônio a noite.  

Ventura também confessou a Antônio que Piedade havia lhe dado um bocado de 

pão para meter na boca e ganha com ele um jogo, ainda havia lhe dado uma bolsa preta 

contendo uma carta de tocar para atrair mulheres que Ventura teria que vender ao 

moleque Gonçalo, escravo de Manoel Teixeira, morador em Massarelos. Ventura 

informou a Antônio Criança que recebeu um cruzado pela carta de tocar, que repassou 

para Manoel da Piedade. Este último ainda deu “dois bocadinhos” de pão a eles para 

que ganhassem quaisquer jogos em que entrassem. Segundo Criança, Piedade também 

pecara na quaresma muitas vezes falando com o demônio em figura de cão ou de 

cabrito, tanto em Miragaia quanto em Massarelos. Piedade ainda convidou Ventura e 

Antônio para ver o demônio na quinta-feira da semana santa, mas estes não aceitaram o 

convite e Antônio não sabe se Piedade falou ou não com o demônio.  

Aqui o demônio aparece novamente, e esta será uma das principais acusações 

contra Piedade, pois a oração de Justo Juiz que foi apreendida quando Piedade foi prezo 

pelo Santo Oficio é tida como fruto de pacto com o demônio, como dito anteriormente. 

A constante associação destas práticas religiosas como o demônio aparece em vários 

depoimentos. Devemos considerar que esta menção do diabo era resultante de um 

conjunto de situações, como afirma Calainho. Para a autora, os negros poderiam 

associar a figura do demônio como um discurso demonológico inquisitorial que 
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construía a heresia da feitiçaria ou, em outros casos, como dissimulação de deuses e 

entidades genuinamente africanas (CALAINHO, 2008). 

Piedade afirmou já ter dado e vendido mandinga pra muita gente, o que leva a 

crer que a rede de sociabilidade destes supostos mandingueiros era bastante extensa, 

envolvendo não somente os personagens que aparecem neste processo, mas também 

muitos outros que talvez nem tenham sido registrados pelos escrivães do Tribunal do 

Santo Ofício.  

Esta rede ocorre a partir da interação destes escravos, construindo assim uma 

sociabilidade própria na qual estabeleciam cumplicidades alianças, hierarquias 

(VAINFAS, 1997). Percebe-se estas redes como importantes laços e conexões 

interpessoais, que podem resultar na “implementação de poderosas estratégias sociais 

que buscam intervir no devir histórico, desviando percursos socioeconômicos já 

conformados, em termos do favorecimento de certos interesses coletivos e/ou 

individuais” (FRAGOSO; GOUVÊA, 2010: 22-23). Assim, rede de sociabilidade pode 

ser entendida como a interação destes escravos que integraram diferentes espacialidades 

ao longo de suas trajetórias individuais, que conviveram entre si pacificamente durante 

determinado período na sede do Império e, por algum motivo desconhecido, romperam 

esta rede em 1729. 

Antônio Criança ainda relatou que estando ele, Ventura, Manoel da Piedade e 

Joseph na frente da casa de seu dono, disse Piedade, olhando um navio português que 

iria sair do rio para entrar no mar, que poderia fazê-lo não desatracar do cais. Então 

Antônio disse que isso seria impossível, visto que as condições de vento e de maré eram 

favoráveis para que o navio zarpasse. Concordaram com ele os demais que estavam na 

conversa. Piedade meteu a mão na algibeira e tirando algo de lá levou a boca, depois 

soprou, e com o efeito o navio não entrou no mar naquele dia. Em outra ocasião ainda 

falou que Piedade cuspiu no chão para que o navio não entrasse no mar. 

Disse também que Piedade e Manoel Purieiro gabavam-se por falar com o 

demônio. Alega serem dois grandes mandingueiros, ambos vindos do Brasil. Relatou 

ainda que com a mandinga que Manoel da Piedade dera a ele, este não se feriria mesmo 

se fosse cortado com faca. Prova disso seria o fato de Manoel Purieiro ter uma espada e 

se deitar em cima dela. Com isso a espada envergou ao invés de feri-lo mortalmente. 

Sobre a mandinga que Piedade dera a Antônio, o primeiro disse que funcionaria 

para ganhar jogo e evitar ferimentos, porém, não poderia o usuário passar perto de uma 

mulher menstruada, pois a mandinga teria que ser “consertada” para poder ter o efeito 
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desejado. Antônio, muito tentado pela capacidade de não se ferir, utilizou a mandinga e 

confessou que depois de estar com uma mulher menstruada devolveu a mandinga a 

Piedade para que ele a consertasse e este nunca mais a devolveu a Antônio por fugir 

devido dívidas que teria acumulado. 

Piedade ainda disse a Joseph e Ventura no tempo de quaresma que lhes daria pós 

para conquistar mulheres, os quais ele teria recebido do demônio, mas estes não 

quiseram utilizar os pós dados por Piedade. Ventura ainda disse que Piedade tinha 

amarrado o coração de uma negra que tinha por nome Izabel e vivia em Massarelos de 

tal forma que esta negra agora vivia atrás dele.  

Disse também que já havia desejado ver o demônio, quando no período da 

quaresma, andando a noite por uma rua passou em uma encruzilhada, estando ele nesta 

encruzilhada apareceu-lhe um cão negro. Então ele lembrou que Piedade havia dito a 

ele que quando estivesse andando a noite com o pão que este havia lhe dado e 

aparecesse algum cão preto ele entendesse que aquele era o demônio. Ocorre que nesta 

ocasião Antônio estava com o pão que Piedade havia lhe dado, entendendo assim que 

aquele cão preto que tinha cruzado com ele era o demônio de que Piedade falara 

anteriormente. 

O processo de Manuel da Piedade continua com um depoimento constante no 

processo de Joseph Luis, negro, casado com Apolonia da Silva, morador da cidade do 

Porto. No dia 01 de outubro de 1729 relatou que Piedade estava em Miragaia e que era 

mandingueiro e fugiu para Lisboa onde vivia com o filho do seu senhor que era clérigo. 

Relatou que os outros negros diziam que Piedade trouxera mandinga do Brasil. Joseph 

Luis ainda relatou que Piedade quis vender uma mandinga em benção de São Cipriano a 

ele. Esta benção deveria ser benta em três missas, colocada embaixo de uma pedra, e 

lida em três domingos. Após este ritual a mandinga estaria pronta. Ventura havia dito-

lhe que Piedade tinha lhe dado algo para ganhar o jogo. O depoente também ouviu falar 

que o mesmo Ventura possuía mandinga, e que muitos negros diziam ter Piedade a 

mesma mandinga. 

Também constam acusações no processo de Ventura Ramos, natural da Costa da 

Mina, e morador em Massarelos
9
. Em 06 de outubro de 1729 Ventura prestou 

                                                           
 

9
Crê-se que Ventura Ramos é Ventura Fonseca, pois coincide o nome do proprietário deste escravo, seu 

estado civil e o depoimento dele contem dados que coincidem com os dados relatados pelos outros 
depoentes. 
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depoimento, dizendo que Piedade fazia mandinga e que havia lhe pedido mandinga para 

ganhar o jogo, então Piedade havia lhe dado um “bocado” de ossos dizendo que antes 

de entrar no jogo rezasse três “creio em Deus pai pela alma mais necessitada do fogo do 

purgatório” e ele assim o fez, porém, o efeito esperado não foi conseguido, segundo 

Ventura, porque o resultado dos jogos variava entre ganhos e perdas. Sendo assim, 

Ventura procurou Piedade para dizer-lhe que a mandinga que ele havia ofertado não era 

forte, então Piedade lhe deu um pouco de pão e disse que não entrasse na Igreja com 

ele. 

No dia seguinte, Ventura foi chamado novamente para prestar depoimento, então 

relatou o caso do navio, contou sobre os pós para conquistar mulheres e sobre 

cerimônias que Piedade fazia. 

Ventura disse que no dia em que ocorreu o relatado acima sobre o navio, 

Piedade o chamou e a Antônio Criança para irem ver o demônio na noite de quinta-feira 

santa, e que era preciso levar uma garrafa de vinho e uma de aguardente para uma 

cerimônia e só não foram porque Piedade não apareceu, vindo ele no dia seguinte 

propor o mesmo, porém os dois não aceitaram. 

Todos estes depoimentos foram recolhidos e anexados ao processo de Manoel da 

Piedade no dia 17 de março de 1730. Aqui já se torna perceptível uma rede de 

sociabilidade significativa destes escravos. Além dos escravos que depuseram, ainda 

podemos perceber outros citados no processo, e também as várias pessoas para quem 

Manoel da Piedade havia vendido ou dado suas mandingas. 

Daniela Bueno Calainho fez um estudo aprofundado para todos que desejam 

analisar aspectos religiosos na metrópole Portuguesa. Metrópole das Mandingas (2008) 

é resultado de um estudo de folego que abrange os quatro séculos de colonização 

portuguesa e que cobre grandes temas como a religiosidade africana. Pode-se notar a 

confusão que se estabelecia quanto à origem destas cerimônias e crenças, tendo em vista 

que vários negros vindos de diferentes partes acabavam aderindo a crenças que 

conheciam por intermédio de outros escravos que conviviam com eles; sobre a 

inquisição, outra instituição bastante complexa de se estudar por nos conceder uma série 

de documentos minuciosamente escritos sobre os mais diversos casos de religiosidades 

outras que não o cristianismo e demais atos considerados como pecado para a religião 

da época; a feitiçaria, e a cultura popular. Assim, os aspectos religiosos observados no 

processo de Piedade são notáveis, mas, em certa medida, bastante explorados em 

Metrópole das Mandingas. Tornando-se interessante, para este estudo, observar não 
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somente aspectos religiosos, mas também observar o convívio destes indivíduos, 

envolvendo trocas comerciais e culturais.  

Entre estes depoimentos já se pode observar o convívio entre vários indivíduos. 

Convivência esta que fica clara, por exemplo, quando em dois depoimentos os 

depoentes dizem estar conversando na frente da casa do dono de um deles, e mais claro 

ainda quando estes deixam transparecer encontrarem-se uns com os outros muitas vezes 

ao longo do ano de 1729, e anteriormente. Mas que o convívio, também observa-se as 

trocas culturais, por meio do comércio de mandingas estabelecido por Piedade, que 

tinha Ventura como um interlocutor, um mediador deste comércio, visto que Ventura 

era o responsável por indicar ou até mesmo mediar os produtos que Piedade vendia ou 

dava aos outros negros, que segundo os depoimentos, eram vários. 

Ventura torna-se assim uma figura central neste caso, conhecendo a todos os 

envolvidos na trama e aparecendo no depoimento de quase todos, sendo muitas vezes 

ele a dizer o que Piedade tinha feito ou falado para os outros depoentes. 

A partir destes depoimentos pode-se constatar que havia uma rede de 

sociabilidade destes mandingueiros, todos interligados e convivendo em relativa 

“harmonia”, pelo menos até o ano de 1729. Este ano se torna decisivo, à medida que 

ocorre a quebra desta rede de sociabilidade. Pode-se pensar que muitos envolvidos 

tenham delatado outros colegas “para o descargo da sua consciência, salvação de sua 

alma e bom despacho de sua causa”, assim, entregando a outros escravos que 

cometeram delitos poderiam pedir o alivio de suas penas em detrimento dos outros 

negros. Ou ainda que possa ter surgido algum conflito entre os envolvidos, seja por 

questões comerciais envolvendo o comércio destas mandingas e o dinheiro que estas 

vendas proporcionavam a Piedade e Ventura, seja por quaisquer rusgas de outras 

naturezas entre os escravos, no entanto só podemos ficar no campo das hipóteses. O que 

ocasiona esta quebra não pode ser detectado com os documentos utilizados para esta 

pesquisa, mas as hipóteses que se apresentam nos levam a muitos questionamentos, a 

serem pesquisados e desenvolvidos posteriormente.  

Pode-se pensar que quase todos os envolvidos conheciam tanto Manoel da 

Piedade, quanto Ventura, e que para além dos citados neste processo também temos 

contato com outros processos que evidenciam mais ligações, inclusive com os mesmos 

envolvidos neste caso e, quem sabe, em outros que podem nos ajudar a responder as 

questões suscitadas por este estudo. 
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CONCLUSÃO 

Objetivou-se aqui evidenciar o contato de diversos indivíduos que viviam em 

Portugal, e a troca de influências religiosas efetuadas por estes. O transito dos escravos 

envolvidos no caso realizado entre Massarelos e Miragaia, envolvendo a cidade do 

Porto e ainda Lisboa, onde Manuel da Piedade foi processado, torna evidente que para 

além do transito dentro do império, que envolvia quatro continentes, também havia um 

fluxo de trocas em Portugal advindo desta interação do império todo, visto que somente 

neste processo podemos observar o contato de escravos vindos da América e da África, 

envolvendo-se e mantendo convívio na sede do império. 

Também objetivou-se fazer uma breve descrição das práticas religiosas 

realizadas por Manoel da Piedade para tornar perceptível que estas práticas 

“navegaram” até a sede do Império ultramarino português. Por fim, pretendeu-se 

evidenciar a importância de casos como este para estudos de religiosidade e cotidiano. 

Em um processo inquisitorial como este, minuciosamente detalhado, podemos analisar 

não somente aspectos religiosos, mas também aspectos sociais, que nos ajudam a 

compreender como funcionava o Império ultramarino português.  
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SAUDADES DE UMA CIDADE, SENSIBILIDADES DE UMA ÉPOCA: 

SINHAZINHA WANDERLEY E O ASSÚ/RN DE ANTIGAMENTE 

 

Roberg Januário dos Santos (Mestre em História/Prof. UERN) 

Lucilvana Ferreira Barros (Mestre em História/Profa. UERN) 

Vou folhear o livro da minha alma, para dele arrancar uma página do 

passado que vou transmitir singela e sinceramente, nestas anotações 

ligeiras que lhe transmitir e principio como disse Cassimiro de Abreu, 

poeta brasileiro  

“Eu sinto que esta vida já me foge, 

“Qual d’arpa o som final”. 

Sinhazinha Wanderley
1
  

A epígrafe de autoria da professora e poetisa Maria Carolina Wanderley Caldas 

(Sinhazinha Wanderley), já citada neste texto, traduz um discurso de despedida, um 

discurso de quem estava próxima da morte, pois aos oitenta anos de idade sofrendo de 

enfermidades como hipertensão, inflamação no fígado e rins. É um depoimento de 

quem sente o cheiro da morte, de quem vive Horas trites, a exemplo do poema do 

escritor Cassimiro de Abreu, horas tristes de quem arranca do passado suas velhas e 

boas lembranças, de quem sente a vida escapar entre os dedos que escrevem um 

manuscrito destinado ao Assú, mais ao Assú que precisava conhecer os bons e velhos 

costumes de uma época memorável, permeada pela moral, pelos galanteios de homens 

de bravura e de palavra; um “Assú antigo” que o presente desconhecia. Assim, não só 

lhe fugia a vida enquanto existência, mas a vida em termos de história de vida, uma 

trajetória citadina que a mesma levava num “Assú dos velhos tempos”, numa cidade de 

tradições, de uma cultura delineada no passado, haja vista que seu nascimento se dá em 

30 de janeiro de 1876, portanto, sua infância no século XIX.  

As Anotações,
2
 narrativa autobiográfica e histórico/memorialística, de autoria de 

Sinhazinha Wanderley também expressam uma atitude de solidão, não só em função da 

                                                           
 

1
CALDAS, Maria Carolina Wanderley. Anotações. Assu: 1954. Mimeo. 

2
Ibidem, p. 1. 
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vida solitária que ela levava sem filhos, sem alunos
3
, sem pais e sem irmãos, mas sua 

solidão também era advinda do momento em que vivia, um presente que não lhe 

correspondia mais aos velhos e bons anos de professora no grupo, sua participação nos 

cânticos na Matriz de São João Batista, sua convivência com o pai João Carlos Lins 

Wanderley, seu irmão Ezequiel Wanderley, seu tempo de sinhazinha marcado pela 

presença dos coronéis, homens de patente, pelo status de ser filha do considerado 

primeiro médico potiguar. Sua escritura evidencia a falta do convívio com uma 

gramática espacial identificada como Assú dos “tempos antigos”, tempos de grandes 

sobrados, da presença efetiva dos Wanderley, das velhas feiras, das tradicionais festas 

de São João, de eventos, como a libertação dos escravos, aulas de latim, primeiro jornal, 

espaços como à Casa de Caridade, o Grupo Escolar, o Quadro da Rua, à Matriz de São 

João Batista, o primeiro jornal, entre outros.  

Quanto à solidão, Resende considera que “a solidão serve para começar uma 

conversa, um lamento, uma desconfiança, um desamor [...]”.
4
 Daí, as Anotações de 

Sinhazinha se constituírem num verdadeiro diálogo de alerta acerca do perigo dos novos 

tempos, por sua vez, lamentando o desapego ao passado e ao mesmo tempo desamando 

e desconfiando de todo esse conjunto de coisas emergidas numa sociedade pós-guerra. 

Em meio a tudo isso, a solidão existencial se coadunava com a solidão vivencial, por 

isso, ela enfatizou que “sou um ser que vivo o presente, recordando o passado”. 
5
 

A escrita desta poetisa fornece indícios de uma época de perda dos antigos 

referenciais, a exemplo do convívio com personalidades de uma sociedade com marcas 

de moralidade, romantismo e patriarcalismo, o que implica refletir acerca de certa crise 

identitária sentida por ela mediante o contexto em que vivia, pois este tipo de crise, 

conforme Dubar pode ser pensada como “[...] perturbações de relações estabilizadas 

entre elementos estruturantes da atividade [...]”
6
 de identificação, modo pelo qual o 

sujeito mediante o exercício da diferença categoriza os outros e a si mesmo. Sinhazinha 

Wanderley em Anotações coloca-se em palavras para demarcar sua identidade para com 

o espaço assuense. 

                                                           
 

3
Sinhazinha Wanderley foi professora do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia – Assú. 

4
RESENDE, Antonio Paulo. Ruídos do Efêmero: histórias de dentro e fora. Recife: Editora Universitária da 

UFPE, 2010, p. 168. 
5
CALDAS, Maria Carolina Wanderley. Op. cit. 1954, p. 1. 

6
DUBAR, Claude. A crise das identidades: a interpretação de uma mutação. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2009, p. 20. 
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Além disso, as Anotações de Sinhazinha Wanderley traduzem o rearranjo de 

suas experiências vivenciais numa narrativa, rearranjo em palavras que construíssem 

mundos vividos por ela quando do “Assú dos velhos tempos”, como assim ela 

considerava, mundos que lhe fizessem sentido e que lhe dessem orientação. A viagem 

de busca dessa escritora é com o interesse de encontrar mundos profissionais, 

familiares, educacionais, religiosos e políticos vinculados ao tempo que ela considerou 

como arquetípico. Para alcançar esses mundos, essa poetisa sentiu necessidade de 

verbalizá-los, sentiu a necessidade de enuncia-los como forma de autoafirmação de sua 

identificação para com tais “planetas” existenciais.  Daí, Dubar, nos auxilia novamente 

naquilo que possibilita pensar que “a identidade narrativa é uma construção em 

situação”. 
7
  

Desse modo, a busca desses “mundos”, por parte de Sinhazinha Wanderley, 

convergia para uma paisagem assuense inscrita nos tempos antigos, aqueles em que a 

poetisa poderia encontrar as mais autênticas tradições. Por isso, levando em 

consideração que o espaço também é produção discursiva, entendemos os relatos 

produzidos por esta poetisa, como práticas de espaço, por sua vez, desencadeadas na 

linguagem que os movimenta no sentido de estacioná-lo num passado memorável.    

O lugar social de onde proveio Maria Carolina Wanderley Caldas pode ser 

considerado tradicional, uma vez que este era composto por lideranças familiares ainda 

exercidas por homens de patente (coronéis), políticos e, por conseguinte patriarcas, mas 

ao mesmo tempo permeado pelas artes cênicas e literárias. Basta citar que a mesma era 

neta do Coronel Manoel Lins Wanderley e filha de Luís Carlos Lins Wanderley (médico 

e político), ambos ainda parentes de João Carlos Wanderley, figura política de destaque 

no Rio Grande do Norte durante o período imperial. Além do mais, os irmãos da 

Sinhazinha tiveram militância no cenário literário do Estado, como Ezequiel Wanderley 

que foi tido como um dos mais conhecidos dramaturgos do cenário potiguar e seu outro 

irmão Segundo Wanderley, conhecido pelo segmento letrado do Estado como um dos 

mais destacados poetas de sua época. 

Além disso, coincidentemente ela nasce no momento em que o “[...] projeto de 

educação da mulher, desde seus inícios parte da revolução burguesa que, no Brasil, 

começa a tomar corpo ao longo dos anos 70 do século passado [XIX], época em que 

                                                           
 

7
Ibid. p. 242. 
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também se intensificam as campanhas em prol da instrução feminina”. 
8
 Toda essa 

atmosfera conduziu-a ao magistério, sendo o seu espaço de iniciação à docência o 

Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia. Sua prática de ensino apontava para 

métodos considerados modernos para época embora neste fossem praticados atos tidos 

como tradicionais, a exemplo da exaltação da Nação por meio da execução de hinos. 

Daí, por exemplo, ao inovar com aulas de campo, ela e seus alunos, ao passarem pela 

Avenida Ulisses Caldas, cantavam o Hino dos Voluntários do Norte, numa atitude 

moral e cívica homenageando personalidades militares assuenses mortos na Guerra do 

Paraguai. 

Não se deve esquecer que nesta temporalidade o discurso nacional ainda era algo 

forte, principalmente em espaços propícios a sua circulação, como a escola. Assim, 

hinos nacionais ou hinos ligados a seguimentos da nação propiciam momentos, como 

aponta Anderson, de simultaneidade, ou seja, “precisamente nesses momentos, pessoas 

totalmente desconhecidas entre si pronunciam os versos seguindo a mesma música”.
9
 

Este movimento permite o eco da comunidade nacional e a tentativa de 

compartilhamento dos “bens culturais” desta mesma comunidade.  

Além do que, o enunciado dos heróis nacionais assuenses ecoa novamente. O 

texto (Anotações), de Sinhazinha foi mais um enredo que reforça a identidade assuense 

por meio do patriotismo e bravura, já que entre os soldados do Norte (hoje Nordeste), lá 

estavam os assuenses Ulisses e Perceval Caldas. Esse é um enunciado que positiva o 

discurso da tradição assuense. 

Além disso, Sinhazinha Wanderley foi uma mulher que experimentou os 

elementos da vida moderna, mas demonstrando apego a sua origem, optou pelo 

passadismo, preferiu o lugar dos seus antepassados, de modo romântico narrou sua 

cidade. Quanto aos costumes indígenas, muito embora o jornalista se remeta ao viés de 

ternura constante nos escritos dessa poetisa, o que se percebe em Anotações (1954) é 

uma forma de visão selvagem dos indígenas da região.  

Os enunciados de Sinhazinha se situam no conjunto de produções que postulam 

Assú, terra de história, poesia e tradição, pois ela, por meio de suas Anotações, gesta 

                                                           
 

8
LAJOLO, Mariza; ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura no Brasil. 2ª. ed. São Paulo: Editora Ática, 

1998, p, 261. 
9
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. 

Trad. Denise Bottman. – São Paulo: Companhia das Letras, 2008.p. 203. 
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uma cartografia do desejo em relação a um Assú de antigamente, oportunidade em nesta 

espacialidade encontram-se movimentos poéticos, história grandiosa e uma cultura 

tradicional. Esta professora chegou a ser citada como membro do primeiro grupo de 

poetas assuenses apresentados na antologia poética organizada pelo seu irmão Ezequiel 

Wanderley.  

Sinhazinha Wanderley pode ser tida como uma das primeiras vozes femininas a 

falar, ou melhor, escrever “em larga escala” sobre o Assú. Além das Anotações, ela 

escreveu vários sonetos, em 1950, para a Revista Atualidades (Assú), vários poemas 

dispersos, cartas, versos, entre outros. De família ligada às letras, e através da condição 

de docente, se projetou num mundo da escrita e nele se afastou dos recônditos 

puramente domésticos.  O alcance do mundo da escrita por parte Sinhazinha pode ser 

compreendido através da contextualização feita por Nunes quando elenca que na 

passagem do século XIX e início do século XX, as mulheres, particularmente aquelas de 

famílias abastardas, quando, na sua maioria exercendo a função docente, transgrediram 

a concepção de não produtoras culturais, oportunidade em que enveredaram por espaços 

como o jornalístico e o literário. 
10

  

Assim, mediante o conhecimento da cena que forneceu base às palavras de 

Sinhazinha, uma das primeiras críticas que ela fez diz respeito aos bailes
11

 do seu 

presente, pois ela esclarece que “os bailes antigos, (contavam-me os olhos) eram muito 

diferentes dos de hoje. Só comparecia a elite”. Neste ponto da narrativa, esta professora 

demonstrava seu apego pela sociedade elitizada da cidade, já que manifestava apreço 

pela elite local. A festa era espaço de atos cavalheirescos, de respeito pelas moças, ao 

passo que o homem convidava respeitosamente a senhorita para dançar, dizendo: 

“Vossa Excelência’ dá-me a honra”? Nesses momentos as bebidas eram típicas ou licor, 

se comia biscoitos, pão, bolo, etc. Uma festa tipicamente tradicional. 

Além do mais, Sinhazinha, após descrever os bailes de seu tempo, estes à moda 

antiga, criticou os novos bailes, dizendo:  

                                                           
 

10
NUNES, Clarice. Letras femininas: missão intelectual de professoras jornalistas na imprensa brasileira. 

In: ALVES, Claudia; LEITE, Juçara Luzia. Intelectuais e história da educação no Brasil: poder, cultura e 
políticas. Vitória: EDUFES, 2011. 
11

Deve-se registrar que os bailes em Assu, antes praticados no antigo cine-teatro da cidade e no Grupo 
Escolar Tenente. Coronel José Correia (espaço de trabalho de D. Sinhazinha), passaram em 1953 a ser 
realizados na ARCA (associação cultural e recreativa), fundada em Assu pelos funcionários do Banco do 
Brasil. A ARCA foi instalada na parte superior do prédio da Prefeitura Municipal funcionando como clube 
promotor de bailes dançantes.   
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Muito diferente de hoje onde só há “salgadinhos” e bebidas de toda a 

espécie [... ilegível] dispêndio louco! As danças uns nomes 

arrevezados e as moças, quando acabam a parte que estão dançando, 

cada qual que procure o seu lugar. E dizem que estamos no século 

XX, no século da luz! Eu não não sei se porque sou velha, passadista 

acho mais vida no passado! Eram comunidades por distintos 

cavalheiros à um passeio pelo salão. 
12

  

A declaração da escritora denota a diferença entre modos e comportamentos 

festivos de sua época de infância e mocidade contrastando com os anos finais de sua 

vida. Ela reprovava os atos alimentares dos novos bailes, bem como tipos de bebidas 

“loucas” que apareceram em tais festas. Ela desfere censura aos tipos de dança e os 

comportamentos das moças frente a estes momentos dançantes, comportamentos estes 

estranhos para esta autora, transparecendo certa decepção com o comportamento das 

mesmas. Ainda mais, ela ironiza as luzes do século XX, considerando que prefere a vida 

passada, ou seja, para ela as luzes estariam no passado e não no presente, a clareza das 

atitudes e comportamentos em seu pensamento está arraigada aos atos morais, 

civilizados, cívicos e tradicionais.  

É preciso considerar que este é um momento que Sinhazinha Wanderley se 

depara com uma nova conjuntura cultural, notadamente respingada do contexto 

nacional, pois de acordo com Renato Ortiz, o período entre 1945 a 1964, no Brasil, foi 

marcado por uma forte efervescência e criatividade cultural, oportunidade em que “as 

novas tecnologias: rádio, televisão, cinema, disco, abriram as perspectivas para 

experiências, as mais diversas possíveis”.
13

 Deve-se considerar a emergência de um 

maior público urbano como participante e consumidor de tais elementos culturais, 

inclusive a juventude aumentou sua participação na cena social e cultural. 

Com relação à década de 1950, registra-se o aparecimento de caros automóveis, 

como os cadillacs. O vestuário era invadido pela jaqueta de couro, a calça rancheira, etc. 

Esse conjunto de coisas corresponde ao momento em que “[...] nossa classe média cada 

vez mais assimilava padrões de comportamento vindos de fora”.
14

 Inclusive, entre estes 

padrões encontra-se o cinematográfico, oportunidade em que comportamentos como o 

do herói rebelde ganhou destaque. Ainda cabe mencionar o papel atuante do rádio nas 

                                                           
 

12
CALDAS, Maria Carolina Wanderley. Op. cit. 1954, p. 7. 

13
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. 3. Ed. São Paulo: Editora Brasiliense,1991, p. 106. 

14
CALDAS, Waldenyr. Iniciação à música popular brasileira. São Paulo: Àtica, 1989, p. 31. 
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comunicações brasileiras, sendo que é nesta década que a televisão nacional inicia sua 

trajetória. Politicamente o Brasil viveu em 1954 horas tristes com a morte de Getúlio 

Vargas, então presidente da República. 

Nesse sentido, esse contexto de mudanças no cenário nacional paulatinamente 

atravessa o espaço vivencial de Sinhazinha Wanderley, pois se devem levar alguns 

fatores em conta, entre eles: aumento demográfico, pois Assú aumentava sua população 

nesta década, precisamente no ano de 1957, a cidade já possuía em torno de 32 mil 

habitantes.
15

 Também o fluxo de carros nas imediações e dentro da cidade crescia com a 

construção de estradas. Até 1945 o município apresentava uma frota de 32 veículos a 

motor que circulavam em seu território, o que implica pensar que com os investimentos 

em pavimentações e rodovias na proximidade do centro urbano esse número tenha 

aumentado.
16

 Deve-se fazer menção aí a construção da ponte Felipe Guerra sobre trecho 

do Rio Assú, obra que veio a aumentar o transito de veículos motorizados nas 

intermediações da cidade, fazendo, assim, a ligação da capital do Estado (Natal) com o 

Oeste potiguar. Sobre esta obra, para época de grande vulto, o jornal O Mossoroense de 

3 de fevereiro de 1952 informava que “sua construção chegou ao termino com o 

levantamento do revestimento de madeira que apoiava os últimos lastros da colossal 

obra, em extensão reputada como a maior do Nordeste”.
17

   

Além do mais, no campo das modificações ocorridas na cidade, Assú 

presenciava outras “novidades” naquele momento, pois os esportes já ganhavam vulto 

neste espaço, oportunidade em que se registram jogos de futebol de salão e de campo, o 

que provocava a atração do público e conquistando a juventude. Em 1952 já se 

realizavam jogos amistosos com clubes de outras cidades, daí em 13/16 de novembro de 

1952 ter acontecido tal evento entre o Clube Potiguar de Mossoró e a Seleção do 

Assú.
18

 Tudo isso colaborava para divisar a atenção em torno dos costumes tradicionais 

dos “velhos tempos”.  

                                                           
 

15
AMORIM, Osvaldo. Justíssima Homenagem. O Mossoroense. Mossoró/RN, 24 de abril de 1957. Nº 760, 

ano XI, p. 4. 
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SINOPSE estatística do município de Assu. Subsídios para o estudo da evolução política. Alguns 
resultados estatísticos – 1945. Principais resultados censitários – 1, IX – 1940. Serviço gráfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Rio de Janeiro, 1948.   
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Jogarão hoje em Assu os Príncipes. O Mossoroense, Mossoró/RN, 13/16 de novembro de 1952. Nº 
322, ano VII s/p.  
18

 O Mossoroense – Mossoró, 13/16 de novembro de 1952, s/p.  
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Além disso, essa era uma época em que se dizia que o Assú vivia um cenário em 

desenvolvimento, inclusive, em novembro de 1951, A Revista da Província trazia 

reportagem com o título “Em franco progresso o município do Açu’”, nesta aparecem 

referências em relação à construção da ponte Felipe Guerra, a feitura do canal que 

levaria água para a Lagoa do Piató e da barragem do córrego, o dinamismo da Voz do 

Município, entre outros, de modo que determinado trecho da reportagem expressava que 

“Vigilanciadas suas energias vitais pela visão inteligente e espirito esclarecido do ilustre 

dr. Edgar Montenegro, o município do Açu está apto a competir com os municípios de 

maiores projeções no progresso e desenvolvimento do Rio Grande do Norte”.
19

  

Nesse período, outros espaços foram sendo construídos e consequentemente à 

cidade foi crescendo, de modo que o Quadro Rua (espaço onde Sinhazinha residia), 

enquanto paisagem lendária enunciada por várias falas, já que aí se situavam as grandes 

residências das famílias de poderio econômico, foi dividindo a atenção com outros 

espaços de moradia e lazer.
20

 Nesse contexto, foram construídas duas novas praças na 

cidade, oportunidade em que além da antiga Praça da Proclamação, a população 

dispunha da Praça da Carnaubinha (pouco mais afastada do centro) e a Praça do 

Rosário.  

Desse modo, tal contexto provocou Sinhazinha Wanderley a sair em defesa dos 

velhos costumes de um “Assú antigo”, de um espaço poético, das serenatas, dos 

“verdadeiros” amores. Tudo isso, demonstra uma visão romântica da poetisa, visão 

concatenada à concepção de terra poética, harmonicamente arrumada e traduzida pelos 

costumes honrosos, galantes e tradicionais. A narrativa de Sinhazinha se traduz 

enquanto um panteão de acontecimentos históricos do Assú, com uma sensibilidade 

mais sentimentalista e nostálgica, essa poetisa voltou aos velhos tempos de sua cidade. 

Vários monumentos e eventos históricos citados por ela também aparecem em outras 

narrativas, inclusive as pretéritas, como a de Nestor Lima, Antônio Fagundes e Pedro 

Amorim, o que demonstra que esta escritora não é pré-existente ao discurso, ela existe 

no discurso e não fora dele.  
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 REVISTA DA PROVÍNCIA. Em franco progresso o município do Açu’. Ano 2, nº 2, Natal, novembro de 

1951, p.12. 
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 Em se tratando de novos espaços para além do quadro da Rua, registramos ainda que nesta mesma 
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conforme a Lei Municipal Nº. 7/1957, Dom Eliseu Simões Mendes, empreendimento que alargava o 
núcleo de moradias da cidade. Ver, Arquivo da prefeitura Municipal do Assú. 
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Entre estes eventos históricos rememorados pela escritora está à libertação dos 

escravos, ensejo em que autora discursivamente trabalhou para simbolizar os ideais de 

liberdade do povo assuense e sutilmente projetar o envolvimento da família Wanderley 

no evento. Neste ponto, ela elencou que: 

No Açu havia muitos escravos, mas eram bem tratados. Quando a 

Princesa Imperial, Isabel a redentora concedeu a liberdade total a 

todos os escravos do Brasil, no Açu, eram todos livres. A Baronesa da 

Serra Branca, (nossa tia Biloca) libertou os muitos que possuía, 

banqueteou-os com um farto jantar e ela mesma, serviu-os a mesa. 
21

 

Ressalta-se que, em Anotações (1954), a história do Assú se confunde com a 

história da família Wanderley, uma vez que, Sinhazinha operacionaliza no sentido de 

costurar sua escritura em torno da participação da família no soerguimento da cidade. 

Por isso, logo sua história se inicia tratando da nobreza de sua família ‒ ponto já citado 

neste trabalho ‒, desdobrando-se na trajetória de homens de bravura, heroísmo e 

inteligência. Assim, ela cita primeiramente o Coronel Manoel Wanderley, tido pela 

escritora como homem valente, honesto e bem feitor. A falta do domínio das letras lhe 

era compensado pelos feitos nobres. Posteriormente elencou a figura de João Maurício 

Wanderley, a quem rende rápida fala. Segue o relato, dessa feita, se remetendo a João 

Carlos Wanderley a quem ela atribui que “[...] fez do Açu que era uma Vila, uma cidade 

tradicional”. Esta escritora ainda apresentou descontentamento em virtude do não 

reconhecimento da cidade para com seus familiares, oportunidade em que estes não 

apareceriam sequer em um nome de qualquer rua do Assú, inclusive “Dr. Luiz Carlos 

Wanderley ( meu pai), primeiro médico Açuence!”. Teatrólogo, poeta (escreveu quando 

estudante na Bahia) [...]”. 
22

  

 No que tange a questão acima, Sinhazinha requer reconhecimento para 

com os feitos de sua família, por sua vez demonstrando que a própria cidade existe por 

meio da força política e intelectual de seus consanguíneos. A terra de história, poesia e 

tradição emerge vinculada a estratégias discursivas que alçam os Wanderley enquanto 

mestres na arte de fazer o espaço assuense.  
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Não se deve perder de vista o sentimento patriótico ainda constante no discurso 

de Sinhazinha, algo verificado nos discursos dos escritores assuenses com certa 

frequência, continuava a perspectiva de engrandecimento local por meio dos feitos à 

grande pátria brasileira, até porque na condição de professora e por ser vinculada a um 

espaço escolar, seus enunciados não são estranhos nesse sentido, pois Nunes adverte 

que “[...] as escolas foram destinadas à circulação e transmissão dos saberes, e as 

professoras constituíram-se em missionárias da nacionalidade”.
23

  Daí, essa 

configuração provavelmente explique outra fala de Sinhazinha acerca de sua família 

quando se remete a um momento tido pela mesma como celebre. Ela adianta que “da 

nossa família, Boanerges, fazia parte o Barão de Cotegipe, célebre na História do Brasil. 

Papai almoçou com ele num banquete, no Rio Janeiro”. 
24

 

Além disso, tal movimento de simbolização espacial torna-se compreensível, 

haja vista o interesse de Sinhazinha em fixar um feixe memorial acerca da espacialidade 

assuense. Esse movimento pode ser compreendido através de outras situações, a 

exemplo daquelas evidenciadas nas aventuras de Marco Polo ao descrever Cidades 

Invisíveis, nesta narrativa percebe-se que “a cidade é redundante: repete-se para fixar 

alguma imagem na mente”.
25

 Ou seja, é por meio da repetição que se consegue incutir 

determinada imagética naqueles que entram em contato com determinado cenário.  

Cenário este alvo de uma forte atribuição simbólica encarregada por inscrever e fazer 

existir um Assú arquetípico. Por isso, concorda-se novamente com Calvino quando 

relata que “a memória é redundante: repete os símbolos para que a cidade comece a 

existir”. 
26

Entretanto, é preciso ter em mente, ainda conforme o viajante de Calvino, que 

o perigo da imortalização é o desfazer-se, pois quando Marco Polo narra à cidade de 

Zorra, mostra que “[...] obrigada a permanecer imóvel e imutável para facilitar a 

memorização, Zora definhou, desfez-se e sumiu. Foi esquecida pelo mundo”. 
27

 

Em outro ponto do seu discurso (Anotações), esta poetisa voltou a criticar os 

tempos modernos, tempos outros que tanto a incomodava, tempo em que as relações 

amorosas ganhavam ares fragmentários, tonalidade artificial, características não 
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românticas. Assim, talvez seu posicionamento possa refletir o medo do que alguns 

chamam na contemporaneidade de amor líquido, fase em que as relações no âmbito 

amoroso se diluem ao ponto de se tornarem passageiras e sem requintes de conquistas e 

galanteios respeitosos. Relatando sobre mulheres de vida pública, Sinhazinha 

Wanderley mostra:  

Que diferença da moral daquele tempo com o de hoje! Até a forma de 

amar era diferente. Quem amava, era deveras e não com estes flirts 

modernos que quase sempre são – sem futuro. Olhavam-se de longe, 

iam a janela vê-los passar quando os pais não estavam presentes e, 

quando noivos, nunca ficaram sós, o pai ou uma parenta mais velha, 

estavam sempre a vigiá-los. O amor durava mais e os casamentos 

eram mais felizes. O nosso antepassado amava mais a poesia, sem lhe 

conhecer a grandeza. Se eram contrariados em amor, recorriam logo 

no verso para desabafar sua mágoa. 
28

 

A escritora reforça sua visão romântica evidenciando a que ponto chegou às 

maneiras de amar, para ela tão diferentes do seu velho e bom tempo, quando os amores 

duravam mais, pois a vigilância, a respeitabilidade e a segurança da relação estavam 

amparadas no modo como tais relações eram estabelecidas, notadamente mediante a 

guarda e responsabilidade da família da moça; Por outro lado, Sinhazinha se recente da 

falta de poesia daqueles que pretensamente amavam em seu presente, pois para ela seus 

antepassados amavam mais porque eram mais poéticos, além de a poesia se fazer 

presente tanto nos amores quanto nos desamores. 

Levando em conta que ao iniciar suas Anotações Sinhazinha adverte que “aqui 

escreverei tudo quanto tiver na reminiscência”. Essa postura de apego a moral e aos 

bons costumes, por parte desta poetisa, pode ser compreendida por meio da própria 

expressão memorial operada por ela. Seu posicionamento é por um contexto ainda 

tradicional, caracterizado pelo zelo a moral e atos respeitosos. Um contexto de coronéis, 

homens de política, como seu pai, enfim, homens públicos, enquanto por outro lado 

convivia com mulheres, geralmente dedicadas ao espaço privado do lar, as prendas 

domesticas e rotinas religiosas. Provavelmente por essa ótica, ela tenha continuado em 

seu discurso se ressentindo por não ver mais as antigas modinhas e serenatas vinculadas 

a este mundo tão apreciado em suas palavras, assim ela relata que: 
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As serenatas antigas eram muito mais harmoniosas que as de hoje. O 

Rádio, abafou-as no coração dos modernos, mas não daqueles que se 

honram e se gloriam de ser sertanejo. Hoje, nas serenatas (nas poucas 

que aparecem) predominam a chula, o bolero, o samba do Rádio. Não 

deixa nada que agrade ao ouvido, nem debite o coração. Antigamente 

as modas eram escolhidas, eram cantadas ao som de 2 ou 3 violões, 1 

ou duas flautas. Quem tinha sua predileta, ia homenageá-la com uma 

modinha terna. Ela ouvia e no dia seguinte só pensava na serenata. 

Hoje só falam na grandeza do século XX, mas eu que sou uma 

sertaneja velha, passadista, aprecio do modernismo, somente o que é 

útil, no que respeita as leis da moral e do coração, acho-o de todo 

descontrolado. 
29

 

Neste enunciado, é possível identificar a cena que sustenta o discurso de 

Sinhazinha, pois esta falta das serenatas do Assú dos velhos tempos é um indício de 

quem vivenciou um momento de um Assú boêmio, espaço romântico, algo semelhante a 

uma fábula espacial, mundo encantado, onde tudo parecia está em perfeição, 

harmoniosamente cantado, poetizado e rimado conforme a cultura da época. Uma época 

situada ainda no século XIX, pois a forte crítica ao século XX decorre de sua associação 

com os tempos modernos. Assim, para Sinhazinha, o século por excelência é o século 

XIX, século marcado pelo poder do patriarcado, pelo moralismo, civismo, 

comportamentos recatados, divisões acentuadas de gênero, entre outros. Por isso, ela 

preferiu “ser passadista em detrimento de ser modernista”. 

Além disso, ela considerou o rádio um “abafador” das tradições musicais 

antigas, a exemplo da serenata. Entretanto, embora o rádio seja esse elemento poderoso 

da modernidade, o mesmo não conseguiu abafar a tradição musical de um sertanejo, isto 

é, o sertanejo, para esta escritora, aparece como figura resistente ao descontrole da 

modernidade, manifesta-se ao lado do que é seguro, notadamente do passadismo. Esse 

posicionamento de Sinhazinha pode ser compreendido à luz da expressividade que o 

rádio alcançou na década de 1950, pois nessa época, conforme Carmo: 

O rádio é a grande porta voz de evasão e mobiliza os desejos. 

Concursos de Miss Universo e de Rainha do Rádio eram as 

verdadeiras guerras. Ângela Maria e Cauby Peixoto são os dois 

cantores mais populares da época. Ouvia-se rádio costurando na 
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máquina Singer com tecidos comprados nas Casas pernambucanas. A 

novela de sucesso, O direito de nascer, provocava lágrimas. 
30

 

Ela considerou que ritmos como o samba e o bolero não agradavam aos ouvidos, 

nem tocavam os corações. Tal crítica pode ser compreendida, pois, por exemplo, em 

relação ao samba, entende-se que este surgiu nos idos de 1922 juntamente com as 

escolas de samba cariocas. Contudo, nos anos 50 do século XX, vivia-se o momento do 

samba canção, apareciam naquele cenário, cantores como Cauby Peixoto, Jamelão, 

Nelson Gonçalves, entre outros. O discurso desse tipo de samba, como informa Caldas, 

pautava-se nas “desventuras do amor, culminando com a autopunição e o desejo de 

morte”.
31

 Ou seja, é um estilo musical que caminhava na contramão do romantismo de 

Sinhazinha, pois é o melódico do sofrimento amoroso.  

Também neste período, o samba trouxe uma maior instrumentalidade em 

detrimento das serenatas elencadas por Sinhazinha, regidas ao som do violão e da flauta, 

pois o batuque torna-se a batida mais forte, por sua vez, influenciando o remelexo, o 

movimento corporal, algo que ia ao desencontro da moralidade dessa poetisa. Também 

se faz necessário lembrar que, os críticos do samba-canção os estereotiparam de 

“música cafona” e de “baixa qualidade”, por isso suas ressonâncias em discursos 

diversos que passaram a desqualificar tal ritmo musical. 
32

  

Toda essa atmosfera denota o discurso de Sinhazinha Wanderley, pois ao que 

tudo indica, a primeira estação sonora do Assú
33

 apareceu por volta do início dos anos 

de 1950, portanto, próximo do momento em que ela escrevia suas Anotações. Daí, em 

1951 a Revista da Província noticiar que:  

A VOZ DO MUNICIPIO 

Ainda outro aspecto da administração do dr. Edgar Montenegro que 

merece destaque é o interesse que s. s, vota a vida social da cidade que 
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governa. Haja vista o grande surto de progresso promovido pela “voz 

do município”, que serve de intercambio entre a administração e o 

povo, divulgando sempre, para conhecimento do público, dados 

específicos das realizações da Prefeitura e seus futuros planos de 

trabalho, bem como transmitindo-lhe farto noticiário social, programas 

de musica e canto [grifos nossos], palestras educativas, alem de 

propaganda comercial e outros assuntos de interesse geral. 34  

Portanto, as Anotações de Sinhazinha convergem para traduzir um discurso 

tracejado por pontos tradicionais, estes ancorados numa espacialidade arquetípica 

aproximadamente da concepção espacial de uma terra de história, poesia e tradição no 

cenário potiguar. Sua discursividade se consubstanciou como mais uma narrativa 

fabricante de um Assú dos “velhos e bons tempos”, mas ao mesmo tempo esta narrativa 

expressou o discurso da saudade em relação ao Assú antigo, pois concomitantemente ao 

relatar e construir uma história acerca de sua terra, essa poetisa deixava traços de uma 

saudade do Assú de seu tempo querido. O sentimento de Sinhazinha parece ser da 

constatação de uma ausência e a necessidade de uma presença, daí porque se considera 

que seu discurso se pauta numa sensibilidade nostálgica. 
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“ONDE SUSTENTOU A MISSÃO”: AS REPRESENTAÇÕES DO GRUPO 

DE PENITENTES PEREGRINOS PÚBLICOS – AVES DE JESUS – SOBRE 

JUAZEIRO DO NORTE E A MISSÃO ABREVIADA. 

 

Roberto Viana de Oliveira Filho
* 

 

“O rapazinho tem muito que saber. A missão tá aqui. Tá aqui pra padre, pra 

estudante, pra todo o povo de nação”.   

 

Com essa fala, o senhor João José Aves de Jesus, tateando sua longa barba, que 

confere a ele certa imagem de autoridade e idade avançada, inicia sua fala repleta de 

imagens bíblicas, referências à história da cidade de Juazeiro do Norte, do padre Cícero, 

penitência, medo, morte, castigo e fé. Integrante do grupo de Penitentes Peregrinos 

Públicos, ele recebe em sua casa todos aqueles que desejem saber mais sobre a “missão 

do senhor vivo”, que o penitente acredita ser o método mais eficaz para a obtenção dos 

prêmios divinos e de uma vida digna. 

 Nesse trabalho, propomos um estudo sobre o grupo supracitado acerca das 

representações e apropriações que os mesmos fazem da “Missão Abreviada”, livro 

escrito no ano de 1859 em Portugal pelo padre Manoel José Gonçalves Couto, e da 

cidade de Juazeiro do Norte como local sagrado, responsável pela preservação do culto 

a “Missão”. Preocupamo-nos também em explicitar a relação que o grupo estabelece 

entre a “Missão Abreviada” e o texto “A machadinha de Noé”, escrito pelo Padre 

Cícero Romão Batista no ano de 1931, na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará.   

Textos escritos há mais de um século ganham uma nova significação a partir da 

vivência histórica do grupo de Penitentes Peregrinos Públicos. A “santa Missão” que os 

Penitentes se orgulham tanto de “sustentar”, recebe novos contornos e novas 

aplicabilidades em um mundo onde as informações circulam de forma mais rápida e o 

“antigo” corre o risco de perde-se para sempre nessa complexa teia histórica.  
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http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalheest.jsp?est=5746682686852335. E-mail: 
robertovianahistoria@hotmail.com  

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalheest.jsp?est=5746682686852335
mailto:robertovianahistoria@hotmail.com
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A palavra “sustentar” tem uma importância fundamental para os Penitentes 

Públicos. Na capa da Missão encontramos os seguintes dizeres: “Missão Abreviada: 

para despertar os descuidados, converter os pecadores e sustentar os fructos das 

missões”. Juazeiro do norte seria então para esse grupo o local sagrado, de uma força 

mística superior, responsável por não deixar que as palavras da missão diluam-se nas 

tempestades do tempo. O acontecimento gerador dessa força em Juazeiro é, sem dúvida, 

o milagre da Hóstia protagonizado pela beata Maria de Araújo e conduzido pelo padre 

Cícero Romão. Discutiremos adiante com maior profundidade essas questões. É 

importante que compreendamos agora como as representações e apropriações que os 

Penitentes Peregrinos Públicos fazem sobre essa literatura e sobre o espaço que os 

rodeia transformam não apenas as suas vidas, mas ajudam a construir novos capítulos 

de uma História que parecia encerrada.  Roger Chartier esclarece a importância das 

apropriações e representações para a História: 

A problemática do ‘mundo como representação’, moldado através das 

séries de discursos que o apreendem e o estruturam, conduz 

obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo como uma figuração 

desse tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos (ou das 

imagens) que dão a ver e a pensar o real. Daí [...], o interesse 

manifestado pelo processo por intermédio do qual é historicamente 

produzido um sentido e diferenciadamente construída uma 

significação. Tal tarefa cruza-se, de maneira bastante evidente, com a 

da hermenêutica quando se esforça por compreender como é que um 

texto pode ‘aplicar-se’ à situação do leitor, por outras palavras, como é 

que uma configuração, narrativa pode corresponder a uma refiguração 

da própria existência. No ponto de articulação entre o mundo do texto 

e o mundo do sujeito, coloca-se necessariamente uma teoria da leitura, 

capaz de compreender a apropriação dos discursos, isto é, a maneira 

como estes afetam o leitor e o conduzem a uma nova forma de 

compreensão de si próprio e do mundo (CHARTIER:1985:24)  

O veículo tradutor entre o “mundo do texto” e o “mundo do sujeito” é o modo 

como esse sujeito torna pública a sua cosmovisão através da linguagem e das suas ações 

públicas. Encontramos nas discussões da História Oral, mecanismos que nos permitem 

compreender com mais clareza, e partindo das ideias dos próprios sujeitos sobre suas 

práticas, como os Penitentes Peregrinos Públicos fazem essas apropriações. As 

informações debatidas aqui foram desenvolvidas a partir de entrevistas feitas nos anos 
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de 2012 e 2013 com os integrantes do grupo tanto em suas residências no Bairro 

Tiradentes na cidade de Juazeiro do Norte, como em atos públicos.  

Para esmagar a serpente do mal: A Missão Abreviada em Juazeiro do Norte. 

Os principais líderes de comunidades religiosas populares do Brasil 

(principalmente do Nordeste) usaram a Missão do padre José Couto como um guia para 

a condução do seu rebanho. Nessa seleta estirpe podemos citar o padre Cícero (Juazeiro 

do Norte) e Antônio Conselheiro (Canudos, Bahia). 

Quando indagado sobre a importância da Missão Abreviada, o penitente dá um 

pequeno sorriso e diz: “agora você tocou numa coisa importante, rapaz” e começa uma 

narrativa de sua experiência pessoal, o modo como conheceu a Missão e a surpresa que 

lhe ocorreu ao chegar a Juazeiro do Norte e não ver a “santa Missão” sendo usada nos 

rituais católicos:  

Eu já tinha um conhecimentozinho dela pela educação dos meus pais, 

do meu avô, da minha mãe, da minha avó, que é a primeira educação 

que nós tem. E eles foram de família muito Católica, missionária. Eu 

já tinha uns conhecimento de parte da missão quando encontrei com 

ele
1
 pra aprofundar mais dentro da missão verdadeira, do 

conhecimento Católico pra não ser tão fácil de ser iludido por tantas 

igreja que tem hoje que a pessoa com quarenta, cinquenta, sessenta 

anos confessando, comungando, ainda passa pra outra religião, isso 

não é Católico. [...] Quando eu cheguei aqui em 1956 em Juazeiro, eu 

era muito criança, tinha uns sete, oito anos, morava num sitiozinho, 

quando cheguei meu pai me levou pra uma missa no Socorro e na 

Matriz e nos Franciscano, lá com sete, oito anos e eu admirei a missa 

que foi celebrada. Meu pai mermo não deu sinal pra mim sobre a 

missa, fiquei lá assistindo, rezando. Ai quando acabou no caminho de 

casa perguntei pro meu pai: pai, por que os padre hoje celebraram a 

missa tão diferente? Não é assim não meu pai, a missa não é assim 

não. Meu pai dizia: Meu filho é o tempo marcado, é o fim das Era. [...] 

ai eu: mas pai, tá muito diferente. Ai ele disse: E num é por causa 

                                                           
 

1
 O penitente está se referindo a José Aves de Jesus (Mestre José), o líder do grupo de Penitentes 

Peregrinos Públicos, que faleceu no dia 9 de Fevereiro de 2000.  
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disso que nós vai deixar de confessar, comungar, ir pra missa, casar e 

deixar de ser católico não. [...] É meu pai mas tá muito diferente.
2
 

O espanto do penitente frente à divergente postura que ele aprendeu e a que ele 

via estampada nos ritos católicos na cidade de Juazeiro do Norte é fruto do impacto de 

um catolicismo ultramontano, romanizado e outro de caráter popular, nascido a partir do 

convívio mais próximo da comunidade com os sacerdotes.  

O grupo de Penitentes Peregrinos Públicos reúne em suas ações uma mescla 

dessas duas práticas católicas, que também observamos constituir uma característica 

fundamental da cidade de Juazeiro do Norte. Ora encontramos em seus relatos 

elementos que constituem o pensamento ultramontano, ora argumentos que estão 

ligados às práticas católicas menos ortodoxas. Um exemplo desse discurso dúbio fica 

claro quando o penitente deixa transparecer quais são os grandes males do mundo para 

ele: 

E aqui estamos e vamos seguir como filhos de Deus, a missão de 

padre Cícero, não tenha medo de representar esses voti, mas se for 

para pegar minha entrevista aqui e tocar pra dentro de bruxaria, de 

macumba, de espiritismo, de protestantismo, de maçonaria, para 

criticar a missão de padre Cícero, da penitência da mãe de deus, da 

santa cidade, se prepare que o castigo vai aumentar. Então não leve 

minha presença viva com o pai, o filho e o espírito santo para colocar 

nessas imundiças de espiritismo, protestantismo, maçonaria, 

comunismo tudo o que não presta contra a Igreja Católica Apostólica 

Romana; se for para fazer isso, eu peço a vocês pelo amor de Deus: 

vão ganhar dinheiro por outra coisa. Mas a custa dessa pregação não. 

Agora se for para dar testemunho, me ajudar, levar para o Brasil e para 

o estrangeiro ai pode representar e ganhar lá o seu real, que o realzin 

serve a nóis também
3
 

Observamos nessa e em outras falas que a cosmovisão dos integrantes desse 

grupo de penitentes foi também influenciada pelo catolicismo ultramontano. Cabe aqui 

uma explicação sobre a prática Ultramontana. A historiadora Maria Aparecida 

Junqueira Veiga Gaeta, comenta: 

                                                           
 

2
 Entrevista realizada com o Penitente no dia 11 de Junho de 2013, em sua residência no bairro 

Tiradentes em Juazeiro do Norte, Ceará.  
3
 Entrevista realizada com o Penitente no dia 02 de Novembro de 2012, dia de finados, em uma ação 

pública do grupo no cemitério do Socorro em Juazeiro do Norte. 
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A partir da segunda metade do século XIX, um novo modelo eclesial 

católico começou a ser implantado no Brasil: o ultramontanismo. De 

raízes conservadoras, essa autocompreensão nasceu sob o impacto das 

revoluções liberais europeias que agitaram o próprio trono pontifício. 

Buscando uma consolidação doutrinária teológica, estruturou-se em 

torno de alguns anátemas: a rejeição à ciência, à filosofia e às artes 

modernas, a condenação do capitalismo e da ordem burguesa, a 

aversão aos princípios liberais e democráticos, e sobretudo ao 

fantasma destruidor do socialismo. (GAETA:1997:2) 

A influência da prática ultramontana na vida do Penitente não é assim tão 

surpreendente. Como vimos na primeira fala do senhor José Aves de Jesus, ele chegou 

muito jovem a cidade de Juazeiro e sua formação até o encontro com o Mestre José (e a 

do próprio Mestre) está ligada também aos ensinamentos ultramontanos da Igreja 

Católica. O que nos impressiona é exatamente o convívio, muitas vezes pacífico (mas 

nem sempre), das doutrinas dessa igreja “ultramontanizada” que exclui, por exemplo, o 

uso da Missão Abreviada nos rituais católicos, e a fidelidade aos princípios propostos 

pelo Padre Couto em seu livro, que remete e influencia as práticas católicas menos 

ortodoxas. Sentimentos antagônicos e influências diversas formam a base ideológica 

desse grupo. Analisaremos agora o que consideramos como os principais aspectos 

ideológicos que compõe a Missão do padre Couto e como essas ideologias 

influenciaram a cidade do Juazeiro e a vida dos Penitentes. Segundo Edianne Nobre e 

Jucieldo Alexandre: 

A obra (Missão Abreviada) atingiu grande popularidade no Brasil 

oitocentista, especialmente no interior do país, sendo, inclusive, 

utilizada por Antônio Conselheiro em sua missão no arraial de 

Canudos. Nesse sentido, pensamos que a narrativa do padre Manoel 

Couto se insere num discurso da mística religiosa. Segundo Michel de 

Certeau (1982) há uma diferença entre a fala mística e a fala teológica 

como dois tipos distintos de apropriação do discurso religioso. A 

mística aparece como uma fala que exprime as experiências marcadas 

por uma percepção intuitiva do divino, ao contrário da teologia que 

seria uma percepção racionalizada. (NOBRE, 

ALEXANDRE:2011:99) 

Entendemos que os objetivos da Missão Abreviada dividem-se em dois aspectos: 

o primeiro refere-se à formação de agentes missionários, capazes de sustentar e 

organizar o povo de Deus, dando a base espiritual necessária para a formação de uma 
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comunidade coesa e ligada aos princípios do criador. O segundo aspecto refere-se à 

forma como essas doutrinas ganham sustento nas comunidades. Assinalamos aqui a 

importância dada à ideia dos castigos divinos, como a principal teoria que serve de 

alicerce para que as prédicas da Missão fixem-se de forma eficaz na vida dessas 

populações.  

Ana Christina de Carvalho em seu trabalho, Sob o signo da fé e da mística: 

estudo das irmandades de penitentes no Cariri cearense, explica que a Missão 

abreviada é utilizada como uma espécie de Relíquia pelos integrantes dos Penitentes 

Peregrinos Públicos: 

A mística que envolve a Missão Abreviada pode ser aproximada de 

uma verdadeira devoção, pois envolve além do culto ao livro enquanto 

representação do sagrado, atitudes e ritos de veneração. Esta inter-

relação promove uma negociação com o sagrado que reverte o objeto 

em relíquia, enquanto parte do sagrado.  No imaginário dos Penitentes 

Peregrinos, encarna o próprio Deus objetivado. O livro nos foi 

mostrado, não sem antes termos sido advertidos que não poderíamos 

pegar ou tocar “na Santa Missão Abreviada”, só os devotos podem 

manusear o livro. 

Em nossas pesquisas encontramos um dado novo e surpreendente. Enquanto o 

Mestre José, líder dos Penitentes Públicos até o ano de 2000, estava vivo, a Missão 

Abreviada, encontrava-se em sua posse, “velhinha e quase esquecida” como disse um 

penitente quando indagado sobre a questão. Contudo (não sabemos ao certo a data desse 

acontecimento) o penitente João José (que ocupa a liderança após a morte do mestre) 

resolveu fazer algo inovador: “reciclar”, reeditar, imprimir e distribuir a Missão 

Abreviada para qualquer pessoa que deseje adquirir o livro.  

Esse acontecimento criou no grupo uma nova rotina organizacional, permitindo 

que os mesmos estabelecessem uma relação com gráficas, empresas, comunidades 

católicas (pastorais) e que, de certa forma, o sentimento missionário fosse renovado e 

recebedor de uma nova significação. O que estava escondido, “velhinho” e distante, 

ganhava novos espaços e possibilidades. Em seus discursos, os penitentes atribuem o 

relativo sucesso de sua empreitada missionária (e o rompimento dos obstáculos) aos 

ensinamentos do padre Cícero e a construção de Juazeiro do Norte como esse espaço 

propício para o uso e propagação da Missão Abreviada, que para eles é mais importante 

que a Bíblia.  
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Segundo Roberta Bivar Campos, o surgimento dos Penitentes Peregrinos 

Públicos está diretamente ligado à figura do padre Cícero. Para a autora é importante 

analisarmos o grupo a partir dos “causos”
4
 que eles contam, pois elucidam de uma 

forma própria algumas questões referentes a origem dos mesmos e a sua relação com o 

local onde vivem. Segue um relato da antropóloga que torna evidente essas associações: 

Mestre José, antigo líder da comunidade de penitentes Aves de Jesus
5
, 

contou-me que migrou para Juazeiro com sua “costela”, comadre 

Regina, acompanhado por Nosso Senhor Jesus Cristo , nos idos dos 

anos de 1970, quando padre Cícero colocou em seu coração o desejo 

de ir à terra da Mãe de Deus.  

Após a morte do Mestre José, o grupo elabora uma nova relação com a cidade de 

Juazeiro do Norte, e um novo “modus operante” para a propagação da santa missão e a 

luta pela libertação das almas. O “quartel general” dessa destemido exército é a Casa da 

Missão, que é a casa do Penitente João José Aves de Jesus, o senhor que toma a frente 

dos projetos do grupo, e luta incessantemente pelo reconhecimento da missão e uma 

nova interpretação dos ensinamentos do Padre Cícero.  

A casa da Missão: a “machadinha de Noé” e o preocupante aviso de “meu padim” 

Em 1931 padre Cícero escreve um contundente aviso aos seus “amiguinhos” 

(forma carinhosa que tratava os seus fiéis) sobre o iminente fim do mundo – A 

Machadinha de Noé - do qual só escapariam aqueles que estivessem em constante 

vigilância e combate aos grandes males do mundo. Vigilância e combate, prudência e 

enfrentamento, observar e agir. Encontramos ressonância desses elementos nos 

discursos do padre Cícero, da Missão abreviada e das falas e atos públicos dos 

Penitentes Peregrinos Públicos. É importante que compreendamos agora como Juazeiro 

                                                           
 

4
 Um “causo” é um tipo de narrativa popular, muito encontrada no Nordeste brasileiro que lembra em 

sua forma um mito e é repleto de elementos fantásticos que servem para elucidar algo do cotidiano 
daquelas pessoas. 
5
 Existem várias nomenclaturas para o grupo de Penitentes que analisamos nesse trabalho. Escolhemos 

a nomenclatura: Penitentes Peregrinos Públicos por que, em várias entrevistas, os penitentes negam 
enfaticamente as outras nomenclaturas e mostram em suas roupas e bandeiras as iniciais P.P.P 
(Penitentes Peregrinos Públicos). Alguns autores preferem o termo Aves de Jesus por conta do nome 
que os integrantes da comunidade acolhem quando entram no grupo: os homens são José Aves de Jesus 
e as mulheres Maria Aves de Jesus. Ainda encontramos nas falas de algumas pessoas da cidade os 
nomes “borboletas azuis”, “azulzinhos”, Irmandade do Rosário, entre outras que os penitentes negam 
de forma rígida. (em anexo disponibilizamos uma imagem da bandeira com as iniciais P.P.P) 
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do Norte a partir da influência do padre Cícero torna-se o local capaz de “sustentar” os 

ensinamentos da Missão Abreviada.  

Destacamos um trecho da “Machadinha de Noé” para que possamos estabelecer 

uma relação do conteúdo desse texto com os ensinamentos da Missão e como os 

penitentes transportam os seus conteúdos para as suas práticas. 

MACHADINHA DE NOÉ 

Aviso do Padre Cícero Romão Batista sobre os principais 

acontecimentos do fim do Mundo 

(1931) 

Meus caros amiguinhos, é chegado o último momento de dar-vos o 

meu aviso a todos os habitantes da face da terra, como os sinais 

prediletos por Nosso Senhor Jesus Cristo, antes da sua sagrada morte 

paixão, convertei-vos e arrependei-vos dos vossos grandes pecados. 

Disse: Nosso Senhor Jesus Cristo, quando vires, pestilências, fomes, 

guerras, revoluções, nação contra a mesma nação, reino contra reino, 

que são as novas formas de governo, repúblicas, ditaduras, 

belchevismo ou comunismo, como hoje está convertida a Rússia em 

um governo anti-cristão, forma de governo esta que brevemente se 

espalhará por toda face da Terra, terremotos, inundações, coisas 

espantosas, diversos fenômenos, estas coisas são princípios de dores, e 

sinais do fim do mundo, ou destruição dos homens sobe toda a face da 

Terra, tudo isso devido ao pecado e a corrupção, cada dia os homens 

vão se afastando de Deus e de sua santa religião, o que amam os 

homens de hoje? A vaidade, a orgia, as riquezas e a toda sorte de 

corrupção, disse, Jesus Cristo, que nos últimos tempos havia de 

multiplicar-se a iniquidade e o amor de muitos havida de esfriar; quer 

dizer que a santa religião cristã será abandonada, a Terra atualmente 

está cheia de falsas religiões de falsos profetas, de falsos cristos as 

doutrinas anti-cristãs estão sendo propagadas em toda parte tal como a 

tal espiritismo ou fetichismo moderno levantado em todos os países do 

mundo, tudo isso são os verdadeiros sinais do fim do mundo porém 

disse Jesus Cristo, que o evangelho do reino de Deus seria pregado em 

todo o mundo, que é a religião cristã, então chegai o fim, olhe! Que 

estou os avisando! Convertei-vos e arrependei-vos hoje mesmo, que é 

chegado o tempo do juízo final e do ajuste de contas, e quem não se 

arrepender mais tarde corará sem remédio, ai de vós pecadores, ai! 
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Escolhemos esse trecho da Machadinha de Noé por demonstrar de forma clara 

as diversas associações que existem entre esse texto e as prédicas da Missão Abreviada. 

O discurso dos Penitentes Públicos está atrelado a esses pensamentos de tal forma que 

em suas casas e em atos públicos podemos perceber a simpatia pelas ideias 

antirrepublicanas, anticomunistas e monarquistas. Não é o foco do nosso trabalho 

discutir tais informações, mas é importante salientar que os penitentes guardam um 

carinho muito especial pelas figuras de Dom Pedro I e Dom Pedro II, inclusive na 

parede de suas residências podemos observar fotos desses monarcas brasileiros. Essa 

atitude nos remete a prática do Sebastianismo
6
, tanto pelas constantes queixas para a 

volta da monarquia como por entender que esses governos restaurariam o lugar devido 

da religião.  

Por fim, discutiremos agora como Juazeiro do Norte torna-se local sagrado, e 

mais, responsável pela conservação e “sustentação” das ideias da Missão Abreviada e 

refúgio espiritual para aqueles que desejam alcançar a maior das graças divinas: o 

paraíso.  

O evento fundador que constitui Juazeiro do Norte como esse local de uma 

mística profunda é o famoso Milagre da Hóstia. Em 1889 na igreja de Nossa Senhora 

das Dores, a beata Maria Magdalena no Espírito Santo de Araújo recebe a comunhão do 

padre Cícero e esta transforma-se em sangue na boca da beata que entra em êxtase 

espiritual. 

Esse acontecimento faz com que Juazeiro receba grande quantidade de fiéis que 

buscaram aproximar-se do poder divino, manifestado ali em sangue pelas mãos do 

padre Cícero na boca da beata Maria de Araújo. É válido salientar que outras beatas 

também apresentaram as manifestações extraordinárias que Maria de Araújo apresentou 

e outras: viagens espirituais, chagas no corpo, conversas com Jesus e até com o Papa
7
. 

Entendemos que esses acontecimentos, o culto ao “precioso sangue” e 

posteriormente ao padre Cícero são as “sementes divinas” formadoras do espaço 

                                                           
 

6
 O sebastianismo é uma crença milenarista no Quinto Império governado pelo Espírito Santo e pela 

Coroa Portuguesa, que tem origem na lendária história de Dom Sebastião, rei de Portugal no século XVI, 
que governou o reino muito jovem e mesmo com pouca experiência tornou-se mártir da sangrenta 
batalha de Alcácer-Quibir, na África, em 4 de agosto de 1578. O seu corpo nunca foi encontrado, o que 
deu margens para interpretações de que esse rei voltaria e conclamaria um novo reinado. 
7
 Para compreender as questões referentes aos milagres da hóstia e as representações de Juazeiro como 

lugar de salvação a partir de narrativas femininas, indicamos a obra: O Teatro de Deus: as beatas do 
padre Cícero e o espaço sagrado de Juazeiro.  
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sagrado de Juazeiro do Norte, espaço esse entendido pela historiadora Edianne Nobre 

como um espetáculo onde os personagens vivem um verdadeiro Teatro Místico: 

Tentaremos perceber o espaço em Juazeiro não como um mero 

cenário, mas como um teatro, na acepção mais ampla do termo [...] O 

espaço de Juazeiro se transmutará em espaço de espetáculo, pois, será 

regido por outras noções de tempo e espaço: as do tempo e espaço 

sagrados. Entendemos ainda por um espetáculo, a trama de tensões e 

conflitos que se estabelecem nas relações de poder entre os 

personagens de um enredo[...] (NOBRE:2011:40) 

Percebemos que o grupo de Penitentes Públicos estabelece com o espaço e 

história do Juazeiro uma relação semelhante com a proposta pela historiadora. Em 

certos aspectos nos parece que os penitentes seriam os personagens de um segundo ato 

desse teatro místico, uma vez que para eles, a sua função está ligada com a manutenção 

e a luta pela correta assimilação dos ensinamentos do padre Cícero. O antagonista, a 

Igreja, estabelece ainda uma relação conflituosa com o grupo por não concordar com as 

ideias propostas pela missão abreviada e por ter estabelecido com a figura do padre 

Cícero outro tipo de relação. A historiadora supracitada percebeu nos discursos sobre os 

milagres em Juazeiro uma linguagem teatral que corrobora com o que citamos acima: 

Acreditamos que os depoimentos que narram os milagres, bem como 

aqueles que querem detrata-lo são marcados por uma linguagem 

teatral que faz parte de uma tradição – estética e religiosa – barroca. O 

teatro, não é então, mero palco onde as ações se desenrolam, é um 

espaço tramado, que vai sendo construído e reconstruído nas ações de 

seus personagens.  

Essa luta simbólica entre a Igreja e o grupo de Penitentes Públicos trava-se em 

um âmbito onde a Igreja tem força e domínio muito mais visíveis que o grupo. O que é 

visível, contudo, não parece ser mais forte e profundo. A igreja católica luta cada dia 

mais pela garantia do seu espaço e conquista de fiéis para uma ritualística moderna, 

aberta a diversas possibilidades, enquanto os Penitentes Públicos conseguem ainda que 

pessoas vivam sob um rígido sistema sócio/educativo onde a penitência e mortificação 

corporal são usadas como método para a obtenção do perdão dos pecados.  

O que pretendemos aqui é demonstrar como Juazeiro do Norte, o grupo de 

Penitentes Peregrinos Públicos, A Missão Abreviada, Machadinha de Noé, penitência, 

castigos divinos, Igreja católica, romanização, céu, inferno, sangue, enfim: cenários e 
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personagens de um teatro místico são incorporados a vida das pessoas e transformam 

para sempre o cotidiano e a percepção não apenas desses indivíduos, mas de sua 

comunidade, cidade, pesquisadores e todos aqueles que se encantam com um mundo 

novo, ora aparte ora tão próximo de nós.  
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

Fotos: A casa da Missão, Bandeira com as iniciais P.P.P (Penitentes Peregrinos Públicos) e o 

penitente João José Aves de Jesus segurando a Missão Abreviada. 
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TIRADORES DE RENOVAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: 

HISTÓRIA ORAL DE VIDA 
 

Romaro Rodrigues Anunciado
 

 

Resumo: Este artigo pretende estudar as memórias dos tiradores de renovação do 

Sagrado Coração de Jesus na cidade de Juazeiro do Norte-CE. A partir da História 

Cultural, a pesquisa dialoga com os conceitos cotidiano e memória social, visando 

analisar as trajetórias de vida dos entrevistados e a resignificam das renovações do 

Sagrado Coração de Jesus. Desse modo, a história oral de vida vem sendo trabalhada 

como metodologia de pesquisa, cujas narrativas orais são confrontadas com 

documentos espirituais, como é o caso da Bíblia Sagrado e do Apostolado do Sagrado 

Coração.   

 

Palavra-chave: Cotidiano, Memória, Devoção. 

 

INTRODUÇÃO  

Ao andar pelas ruas da cidade de Juazeiro do Norte e se deparar com um grupo 

de pessoas, umas conversando e outras rezando e entoando cânticos e benditos do lado 

de dentro ou fora de uma casa, próximo de uma pessoa que se encontra a frente do 

oratório, juntamente com os donos da residência, é algo completamente normal. 

 É mais uma Renovação do Sagrado Coração de Jesus sendo “tirada” por um 

“tirador de renovação” ou “rezador de renovação”.   

A renovação é uma prática religiosa que sensibiliza um grupo de pessoas 

(família, amigos, vizinhos, parentes) ao redor do oratório ou mesa do santo instalada nas 

casas dos católicos da cidade, diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus e do 

Imaculado Coração de Maria, bem como de outros santos oficiais e/ou não oficiais, 

como é o caso do padre Cícero Romão Batista (1844-1934). 

Simbolicamente, os tiradores ou rezadores de renovação (leigos) ou padres, 

renovam o compromisso de fé e devoção dos fiéis, com orações, cânticos e benditos, 
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clamando por misericórdia, pedindo bênçãos para que as divinas graças recaiam sobre 

os lares das famílias. E, após a reza, os convidados partilham com a família o outro 

momento da devoção: O chamado “Café do Santo”. Esta é uma refeição oferecida pela 

família para os convidados a compartilha esse momento, com biscoitos café, chá, 

salgados, bolos e refrigerantes.    

O termo “rezador ou tirador de renovação” refere-se às pessoas que celebram a 

renovação, conduzindo-a do início ao fim. Entendo por tiradores de renovação as 

pessoas que conduzem a reza com as orações, cânticos e benditos, contidos em seus 

devocionários
1
. Já o rezadores é aquele que conduz a cerimonia de uma certa forma 

moderna, ao se fazer referência aos instrumentos musicais e aparelhos de som que 

acompanha as orações, cânticos e benditos dos devocionários ou aquelas pessoas que 

não gosta de ser chamada de rezador
2
. Para esses religiosos, é necessário consagrar a 

família a Deus, e renovar os motivos de compromisso de fé, misericórdia, amor e 

graças.  

É importante ressaltar a função dessas pessoas para com a devoção, visto que 

eles agem como elementos imprescindível no espaço sagrado, vivenciando uma relação 

constante com o sagrado a cada renovação tirada, além manter essa tradição em 

atividade.     

Em suma o presente trabalho consiste em realizar entrevistas de História oral 

com os tiradores e rezadores de renovação, buscando em suas narrativas, compreender 

as representações que eles formam de si para com o sagrado, observando como é 

apresentado o cotidiano dessa devoção.  

vejo que  

A memória, é como propriedade de conservar certas informações, 

remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de frações psíquicas, 

graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas. (LE GOFF, 2003, p. 

423). 

Dialogando com este conceito, o presente artigo pretende estudar as memórias 

dos tiradores e rezadores de renovação do Sagrado Coração de Jesus na cidade de 

                                                           
 

1
 Folhetos ou livrinhos, que contém ladainhas, orações e benditos para serem apreciados pelos fies. 

Utilizados pelos rezadores e tiradores de renovação para orientar a cerimônia da renovação.   
2
 Por se fazer referência ao rezadores de benzedura que acaba-se confundindo os fies desta prática. 
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Juazeiro do Norte, localizada na região do Cariri cearense. Identificando as mudanças e 

continuidades na realização da renovação do Sagrado Coração de Jesus, tendo em vista 

as memórias dos entrevistados.  

A princípio é discutido, as táticas e práticas da fé, como os personagens (os 

tiradores e rezadores de renovação) estabelecem os espaços sagrados que envolvem as 

famílias e como se deu os primeiros contatos com a devoção. Em seguida é ressaltado 

sobre a prática da renovação para conquista da salvação, procurando refletir as 

representações dessa prática religiosa, para se alcançar a salvação, conforme é 

apresentado nas narrativas dos entrevistados. Por fim, identificar as transformações e os 

seguimentos existentes nas práticas de renovar o Sagrado Coração de Jesus em Juazeiro 

Norte. 

Entre táticas e práticas de fé 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus teve origem na França do século XVII, 

no convento das irmãs da visitação, na qual a irmã Margarida-Maria Alacoque que 

clamava com tanto fervor o Sagrado Coração de Jesus que foi beneficiada com os dons 

de visões, em que o Cristo lhe aparecera como na imagem da santa ceia, e a revelava os 

seus infinitos tesouros de amor para com os homens.  Ela é convocada pelo cristo a 

manifestar os seus desejos como conta em sua biografia: 

Meu divino coração encontra-se tão repleto de amor pelos os homens 

e por ti em particular, que, não podendo mais conter as labaredas de 

sua ardente caridade, sente-se forçado a difundi-las por teu intermédio. 

Cumpre que ele se manifeste aos homens, para enriquecê-los com 

esses preciosos tesouros que te revelo, portadores de graças 

santificantes e salvadoras, necessárias para resgatá-los das vias da 

perdição. E eu escolhi a ti, abismo de indignidade e de ignorância, 

para a realização desse grande desígnio, a fim de que todos vejam de 

modo claro que tudo isso é feito por mim”. (MARGARIDA-MARIA 

apud CLA DIAS, 2002, p. 14-15) 

Novamente Jesus se apresenta a sua amada serva e a revela descrevendo em 

exatidão os desígnios do Sagrado Coração de Jesus, e relata que o seu coração estava 

circulado por uma coroa de espinhos como na crucificação, significando as feridas que a 

humanidade e os seus pegados lhe infligiam. (Ver a figura 01) 
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  O Jesus que se apresenta na imagem procurando manifestar o seu maior desejo 

que é ser amado pelos os homens, e retira-los da via da perdição na qual o satanás lhes 

proporcionou, contudo, ele manifestará ao mundo seu coração com todos os tesouros de 

amor, de misericórdia, de salvação e santificação nele contido
3
.  

 
Figura 01. Imagem do Sagrado Coração de Jesus fixada na sala da casa de D. Cícera. 

 

Para “reforçar” a devoção, deste modo ela conta que há a necessidade de venerar 

a imagem do Sagrado Coração de Jesus, sob uma imagem lhe foi apresentada na 

aparição para ser reproduzida, quase no termino da sua visão ela conclui: 

Em todos os lares onde essa imagem for exposta e venerada, nosso 

senhor difundirá suas graças e bênçãos, como último esforço de seu 

amor em benefício dos homens ...., resgatando-os da tirania de satanás 

e os colocando sob a doce liberdade do império de seu amor; o qual 

ele quer estabelecer na alma de todos aqueles que procurem abraçar a 

devoção ao seu coração sagrado. (MARGARIDA-MARIA apud CLA 

DIAS, 2002, p. 17). 

Deste modo o culto se expandiu por toda a Europa. E por meio dos jesuítas a 

devoção chega ao Brasil, sendo propagado no processo de romanização da igreja 

católica.
4
  

No Cariri, a participação do Padre Cícero foi imprescindível, para propagação da 

devoção ao Sagrado Coração de Jesus. No princípio, o ritual era reservado ao ambiente 

da igreja. Visto que a política de romanização concentrava as atividades dos fiéis a 

                                                           
 

3
 CLA DIAS, João S. Sagrado Coração de Jesus: Tesouro de Bondade e de Amor. São Paulo: Parma, 2002. 

4
 FIGUEIREDO, José Nilton de. A (com) sagração da vida: formação das comunidades de pequenos 

agricultores da chapada do Araripe. Recife. Dissertação de mestrado, UFPE, 1998. P.132. 
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igreja como uma tentativa de abolir os cultos populares. Ao criar o apostolado da oração 

em 1888, instituição essa, fomentada pela política de romanização, em que passou a 

orientar as famílias a entronizar a imagem do Sagrado Coração de Jesus nos lares, 

passando renovar todos os anos esse acontecimento.
5
  

O Padre Cícero intensificou essa devoção após uma aparição de Cristo em seu 

sonho, o convocando para que tomasse providencias para salvar o mundo do pegado, 

como afirma Della Cava: 

(...) após ter passado horas a fio a confessar os homens do arraial, 

atravessou, pesadamente, o pátio da capela, em direção ao prédio da 

pequenina escola onde estava provisoriamente alojado. Ai, no quarto 

contigo à sala de aulas, caiu no sono e a visão fatal se revelou: 13 

homens em vestes bíblicas entraram na escola e sentaram-se em volta 

da mesa do professor, numa disposição que lembrava a última ceia, de 

Leonardo da Vinci. O padre sonhou, então, que acordava e levantava-

se para espiar os visitantes sagrados, sem que estes o vissem. Nesse 

momento, os 12 apóstolos viram-se o olhar para o mestre. De acordo 

com um relato desse sonho, Cristo apareceu na escola tal como no 

retrato litúrgico popular do século XIX, e que se encontrava em quase 

todos os lares piedosos da época. Nesse quadro, o coração do nazareno 

está visivelmente exposto e, simbolicamente, representado como que 

incendiado de amor pelos os homens e, também, despedaçado e 

sangrando das feridas infligidas pelos pecados da humanidade e pela 

indiferença à fé. Conhecido pelo o nome de Sagrado Coração de Jesus 

foi esse quadro, naquele tempo, obejeto de grade devoção religiosa e 

popular na Europa, principalmente na França, e no Brasil, devoção 

essa que assegurava a seus fiéis práticantes a salvação, quer das 

chamas eternas do inferno, quer das intermináveis adversidades 

terrenas.
6
 

 No momento em que o Cristo imaginário levantava-se para dirigir a 

palavra a seus apóstolos, um bando de camponeses miseráveis entrou, 

de repente, na escola. Carregando seus parcos pertences em pequenas 

                                                           
 

5
 PAZ, Renata Marinho. Para onde sopra o vento: A Igreja Católica e as Romarias de Juazeiro do Norte. 

Fortaleza, IMEPH, 2011. P. 81 
7
 Este sonho que o Padre Cícero teve se assemelha com o da Santa Mary Margaret Alacoque (1647-

1690) cuja mesma visão em que no século XVII que foi revelado o Sagrado Coração de Jesus como forma 
de revelar o sofrimento de cristo em compaixão dos pecados cometidos pela humanidade. Esta visão 
revela o chamado ao compromisso missionário como sagrado imposto por cristo, a modificar o mundo, 
para acabar com o pecado e aconselhar o povo a fazer uma caminhada com Deus. 
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trouxas sobre os ombros, estavam os homens e mulheres vestidos de 

farrapos, e as crianças nem isso tinham. Davam a impressão de virem 

de muito longe, de todos os recantos dos sertões nordestinos. Cristo, 

então, virou-se para eles e falou, lamentando a ruindade do mundo e 

as inumeráveis ofensas da humanidade ao sacratíssimo coração. 

Prometeu fazer um último esforço “para salvar o mundo” mas, caso os 

homens não se arrependessem depressa, ele poria fim ao mundo que 

Ele mesmo havia criado. Naquele momento, Ele apontou para os 

pobres e voltando-se, inesperadamente, para o jovem sacerdote 

estarrecido, ordenou: “E você, padre Cícero, tome conta deles”. (1976, 

P. 26) 

Para isso, o Padre Cícero teria que fazer algo para tentar cumprir as ordens que a 

visão de Cristo lhe incumbiu. Sendo assim acrescendo a sua devoção pelo Sagrado 

Coração de Jesus. A visão deste sonho teve uma extrema importância para a renovação, 

porque a partir dele foi investido num sentido de que o Padre Cícero é (re)inventor da 

renovação, dando uma conotação simbólica nas narrativas dos tiradores. No contexto de 

que ele aconselhava as famílias a prática religiosa, além do uso do “café do santo
7
”, 

como podemos notar no depoimento de Dona Francisca Bezerra:  

Olha o que eu acho que não deve faltar são as pessoas, porque é muito 

importante, é a família como chamam, é os amigos, e mais a tradição 

se você puder usar um café, (...) Que sempre meu Padrim Ciço disse 

que foi ele que começou a renovação e ele sempre sugeria um 

cafezinho com uma bolachinha. (Entrevista realizada em 

08.06.2012)
8
.. 

Como também tem há estudos que analisa os traços do sagrado e o profano 

dentro desta devoção que interpreta a prática do café do santo como algo profano. “A 

parte profana da renovação consiste numa refeição oferecida pelos donos da casa aos 

convidados da comunidade” (CARVALHO, 2011, P.99). Penso que aqui há um 

equívoco. As comidas e bebidas da renovação fazem parte do aspecto festivo, portanto, 

sagrado da celebração. A autora investiga as irmandades de penitentes no Cariri 

                                                           
 

 
8
  Francisca Bezerra Bispo. Rezadeira de renovação. Entrevista realizada em 08.06.2012, em sua 

residência, na cidade de Juazeiro do Norte. 
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cearense. Porém, ela não fundamenta com exatidão os traços profanos que cercam essa 

devoção. 

Neste contexto da devoção, os tiradores são apresentados como intercessores da 

família junto ao sagrado, em que são representados simbolicamente, diante do espaço 

sagrado familiar. Eles atuam como um elemento imprescindível, entre a família e o 

sagrado. Para fundamentar essa afirmação, Eliade diz que: 

Esse comportamento verifica-se em todos os planos da sua existência, 

mas é evidente no desejo do homem religioso de mover-se unicamente 

num mundo santificado, quer dizer, num espaço sagrado. É por essa 

razão que se elaboraram técnicas de orientação, que são, propriamente 

falando, técnicas de construção do espaço sagrado. Mas não devemos 

acreditar que se trata de trabalho humano, que é graças ao seu esforço 

que o homem consegue consagrar um espaço. Na verdade, o ritual 

pelo qual o homem constrói um espaço sagrado é eficiente à medida 

que ele reproduz a obra dos Deuses (1992, P. 32). 

Diante deste esforço que homem faz para consagrar os espaços, os tiradores de 

renovação se manifestam consagrando as famílias na presença da imagem do Sagrado 

Coração de Jesus e dos santos de devoção. Essas pessoas possuem experiências de vida 

que refletem no campo cósmico, que revelam as graças alcançadas pela fé do povo, que 

renova o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. 

A renovação é um ritual doméstico que consiste em dois níveis: a entronização e 

a renovação. Sendo que, a primeira só acontece durante a primeira renovação do lar, na 

qual é realizado como cerimônia de iniciação ao culto, tendo o compromisso de todos os 

anos renovarem, consagrando a presente família ao Sagrado Coração de Jesus e do 

imaculado coração de Maria. A segunda em seu próprio contexto é rememoração do ato 

consagrar ao coração de Jesus e de Maria (PAZ, 2011, P. 81). 

A vida dos tiradores de renovação possuem particularidades. Seu cotidiano é 

traçado de acordo com as renovações agendadas para o dia, chegando a celebrar (ou 

tirar rezas, como costumam chamar) inúmeras renovações dependendo de sua 

disposição. Para eles, a prática é muito mais do que um compromisso, e sim, uma 

missão que cumprem quase todos os dias, desde os primeiros contatos com a devoção. 

Assim, Dona Francisca Bezerra, narra suas experiências iniciais com a renovação: 
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D. Francisca Bezerra: - Olha, eu não sei nem como é que resolvi tirar
9
 

a renovação. A minha avó sempre dizia. E tirava renovação e ela dizia 

que uma das netas, ai continuar a missão dela, só que, nós neto, 

ninguém queria nenhuma das mulheres nem dos homens ninguém 

queria. E não sei como, eu fui quem... É fiquei com essa missão e 

passei a tirar renovação. O pessoal passou a chamar, uma ali outra 

acolá, e hoje eu tiro. Não tiro bem não, mas, do jeito da minha avó da 

que ela tirava eu tiro. 

[...] Todos os meses sempre tem uma, tem duas. Tem os meses que 

tem mais renovação, é o mês de outubro, é dezembro, é agora em 

junho (Entrevista realizada em 08.06.2012). 

Já para o senhor Francisco que também tira e conduz a renovação com 

instrumentos músicas, relata como começou trabalhar com essa devoção na região. 

De princípio é porque na casa de meus pais a gente já rezava e depois 

eu entrei na caminhada de igreja. O que é caminhada de igreja? Todos 

nós já somos igreja, todos nós já somos templo de Deus, mas o que é 

caminhada de igreja? É você procurar servir a igreja que você vive 

que você trabalha, em que você recebe dela. Então a parti do momento 

que me entrosei, entrei para servir nas pastorais. A gente Começa a 

despertar que é preciso fazer mais alguma coisa. É preciso fazer. E foi 

brotando isso e descobriram que eu muito bem eu podia rezar 

renovação. A gente já cantava um pouco. Então foi daí que eu 

comecei, com um chamado não foi um oferecer, mas um convite 

(neste momento ele narra um exemplo) – venha Francisquinho venha 

fazer a minha... E a partir deste momento nós começamos a rezar a 

renovação nos lares, nas famílias, e na própria casa (Entrevista 

realizada em 10.06.2012). 

Na narrativa do entrevistado, nota-se que há uma convocação que nos remete a 

pensar a função social destas pessoas que realizam essa devoção, partindo de um 

pressuposto da atuação efetiva deles diante da devoção, no momento que eles (os 

tiradores de renovação) são convidados ou “escolhidos” para atuar a favor do Sagrado, 

demonstrado sobre a forma de missão de afagar o Sagrado Coração de Jesus para 

amenizar o sofrimento de Cristo, provocado pelos pecados da humanidade.  

                                                           
 

9
 Termo utilizado ao se referir a cerimonia da renovação do Sagrado coração de Jesus. 
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A prática da renovação para conquista da salvação 

A reza funciona como instrumento de graças na qual oferecem louvores, glorias 

e pedem por misericórdia, cura e proteção para o caminho da salvação. Sendo assim, 

acaba gerando a prática cotidiana presente nas vidas dos tiradores de renovação. 

Realizada pelas pessoas que cultuam a devoção da renovação do Sagrado Coração de 

Jesus, consistindo na prática de rezar, no qual, Certeau afirma que as práticas cotidianas 

são táticas que se 

Manifestam igualmente a que ponto a inteligência é indissociável dos 

combates e dos prazeres cotidianos que articula, ao passo que as 

estratégias escondem sob cálculos objetivos a sua relação com o poder 

que os sustenta, guardando pelo lugar próprio ou pela instituição. 

(2007, P. 47). 

Contudo, a prática da reza (de orações nos cânticos e benditos) desta devoção se 

apresenta como estratégias que relacionam os discursos inclusos pela Igreja Católica, no 

qual competem aos interesses dos tiradores de renovação repassar as famílias os valores 

de continuar promovendo essa prática religiosa na região.  

Assim essas pessoas orientam as famílias o que devem fazer para iniciar a 

renovação (a cerimônia) em seus lares. Durante a entronização
10

, o tirador ou mesmo o 

padre junto com a família consagra (com orações cânticos e benditos) o lar com a 

imagem do Sagrado Coração de Jesus, depois de benzida pelo padre ou outra autoridade 

eclesiástica. Assim afirma D. Dona Francisca Bezerra: 

(...) Você faz todo o aprontamento do jeito que você poder, e ela feita, 

como nós somos rezadeira a gente não pode usa à água benta, porque 

só quem pode usar água benta é o padre, então nós rezadeira, nós pega 

flores né, aquelas flores, ai o (dono da casa entrega dona entrega o 

santo pro dono da casa, o dono da casa coloca na parede. Naquele 

momento a gente vamos cantando e vamos jogando flores no coração 

de Jesus (pausa) ai onde tá todo mundo né? Aquelas flores, ali é a 

benção, ai depois disso ai, ai eu já vem a entronização do coração de 

Jesus, feito essa daí entronizou né? ai nós vamos rezar a renovação, ai 

nós vamos renovar, que é ai vai se passada de ano em ano, que como 
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 Como é chamada a primeira renovação, onde a família consagra a imagem do Sagrado Coração de 

Jesus e afixa na parede do altar num sentido de mostrar que ele se faz presente.  
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os padres dizem na renovação, nós não vamos renovar o coração de 

Jesus, nós queremos renovar o coração da família né? Através do 

Coração de Jesus, pra chamar mais assim a atenção da família pra 

reunir, pra rezar, pra orar, né? (Entrevista realizada em 08.06.2012). 

A renovação em consiste na rememoração da entronização do ato consagrar a 

família ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. São apresentadas três orações 

principais: Ato de Consagração, Oração da Família e o Ato de Consagração ao 

Puríssimo Coração de Maria. Nos intervalos entre uma oração e outra, são cantarolado 

cânticos e benditos conduzidos pelos tiradores, pedindo misericórdia e bênçãos para 

aqueles que ali se fazem presentes. 

As orações constituem um aspecto importante desta religiosidade 

tendo a suplica como um objeto marcante. A oração funciona como 

uma espécie de verbalização das intenções e súplica dos devotos. 

Neste universo do sagrado onde mitos, práticas, gestos, objetos e 

símbolos formam uma diversidade de formas de apresentação que 

correspondem aos objetivos a que se destinam n interior de um 

contexto ritual. (CARVALHO, 2011, P. 97 – 98) 

Entretanto, os tiradores de renovação revelam na oração da família uma 

declaração ao Sagrado Coração de Jesus, de manifestar o mesmo desejo que de Jesus 

teve quando foi hospedar-se na casa de Zaqueu (homem pecador). Dessa forma os 

tiradores pronuncia as palavras de Jesus pedindo abrigo às famílias através das orações 

ali proferidas: ‘fazei-nos compreender as palavras que dirigiste a Zaqueu: “É preciso 

que desde hoje me deis hospedagem em vossa casa”.’ (Apostolado da oração, 2012, P. 

46).  

Assim, Francisquinho rezador (como é conhecido) explica a fundamentação 

bíblica da devoção e o reconhecimento da Igreja Católica para com cerimônia da 

devoção:  

(...) tudo na igreja tem que ser fundamentado na bíblia sagrada, que é 

pra ter fé. Para ter respaldo da palavra. (...) ela (santa margarida Maria 

Alacoque) pegou em Mateus e foi e tirou a parte lá, que fala de 

Zaqueu, em que fala “hoje da salvação entra na sua casa.” Quem é a 

salvação? Jesus. – disse eu vou cear com você hoje, então a presença 

dele significa a salvação. (Entrevista realizada em 10.06.2012). 
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Neste momento, ele refere-se à passagem bíblica do evangelho de São Lucas 

(19; 9-10), embora tenha ocorrido um equívoco ao citar o evangelho de São Mateus em 

seu depoimento, haja vista que essa passagem bíblica encontra-se no evangelho São 

Lucas. 

Enfatizando que Zaqueu, homem rico cobrador de impostos e pecador, este se 

encontrava numa árvore, e Jesus, ao vê-lo, pede para ir a sua casa, e diante dele Zaqueu 

faz várias propostas para redimisse, e Jesus o responde: “Hoje entrou a salvação nesta 

casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio procurar e 

salvar o que estava perdido” (Lc 19; 9-10).
11

 Para a renovação, Jesus já se faz presente 

nas casas de quem a renova, mas falta (para a família) alcançar a salvação, desprezando 

dos bens materiais e reconhecer Jesus como a salvação.  

Os tiradores atuam entorno de um espaço sagrado com o imaginário de um 

Cristo redentor, aquele que pretende livrar os sofrimentos terrenos. E desta forma as 

famílias recorrem aos santos na busca de interceder por graças e proteção.   

Com esse intuito “a renovação torna-se o dia da rememoração, da lembrança e 

evocação à efígie e aos santos de devoção dos donos da casa, também dispostos junto à 

referida imagem na sala dos santos, em geral adornados com flores e velas.” (PAZ, 

2011. P. 81).  A renovação se insere neste assunto, como podemos observar na figura 

02, em que ocorre a cerimônia da renovação sendo tirada (ou conduzida) por rezador na 

sala do santo como configurando o espaço sagrado em que os tiradores e rezadores 

operam as suas funções sócio-religiosas em seu cotidiano.   

 
Figura 02: Imagem da renovação do Sagrado Coração de Jesus, da casa de Dona das Neves. 

Residente em Juazeiro do Norte - CE (data 24/03/2012) 

 

                                                           
 

11
 Bíblia sagrada. São Paulo. 185ª ed. editora Ave-Maria. 2009. 
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Contudo, são relembrados os santos de devoção e o Padre Cícero Romão Batista 

e Frei Damião, em forma de imagens, estatua e efígies na sala do santo (que se faz 

presente nas paredes dos altares nos lares) e além dos benditos que os tiradores fazem 

questão de apresentar, todavia, sempre recordando e venerando como os santos de 

devoção das famílias e o santo patriarca do Juazeiro do Norte – CE. 

Entre Mudanças e Continuidades 

A partir das narrativas dos entrevistados é possível perceber as transformações e 

resignificações expressadas nos cânticos e orações. Nota-se assim, os modos de 

elaboração desta prática religiosa inclusa nos devocionários que os tiradores utilizam no 

cotidiano da devoção, evidenciando o comportamento desenvolvido no dia-a-dia desta 

prática. 

Muitos trabalhos, geralmente notáveis, dedicam-se a estudar seja as 

representações ou comportamentos de uma sociedade. Graças ao 

conhecimento desses objetos sociais, parece possível e necessário 

balizar o uso que deles fazem os grupos ou os indivíduos. Por 

exemplo, a análise das imagens difundidas pela televisão 

(representações) e dos tempos passados diante do aparelho 

(comportamento) deve ser completada pelo estudo daquilo que o 

consumidor cultural “fabrica” durante essas horas e com essas 

imagens. (CERTEAU, 2007, P. 39) 

Voltado para esses conceitos de Michel de Certeau, iremos frisar a imagem da 

devoção construída no discurso dos entrevistados, no qual eles entendem por elementos 

essências para essa religiosidade.  

Na fala do entrevistado, senhor Francisquinho, onde destaca o que não deve 

faltar para renovar o Sagrado Coração de Jesus: 

Então nós devemos dar o melhor. Se você pode. Deus não quer 

sacrifício e nem holocausto, mas se você pode limpa a tua casa, calha, 

pintar a tua casa e faz ela brilhar. Hoje quebrou-se muito, mas 

antigamente não sei se você chegou a alcançar ou se chegou a ver em 

alguns lares as imagem, elas tinha em volta assim uns cachos de flor, 

de flor artificial né?  A coisa mais linda do mundo. Uns brilhos, 

aqueles brilhos que pessoal usa no carnaval os cara aproveitaram, que 
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quer brilhar né? Ai quer bilhar, mas não pode. Então joga aquele 

pozinho
12

 de brilho para ficar a imagem. Puxa alguns ramalhetes. 

Velas, sempre procurar as velas mais bonitas, castiçal bonito ne. A 

mesa tem que ser uma bem preparada, por que é dia especial na sua 

vida. É um dia único, você não sabe se no próximo ano você vai... 

Então você tem que prepara a casa. Ornamentar, perfumar, limpar e 

fazer com que também, aquela casa naquele dia a mesa seja farta 

também, para que aqueles que vêm contigo possa partilhar. Então a 

casa tem esta bem conchegaste aos olhos de Deus e na visão dizem 

que como esta bonita a festa para ele. (Entrevista realizada em 

10.06.2012). 

O entrevistado ressalta os principais elementos que são apresentados na 

renovação, que simbolizam características e ações a serem providenciadas pelas 

famílias para a cerimônia da renovação efetive como evento. Além de destacar as 

imagens ele narra identificando os aspectos de sensibilidade adotada pelos donos da 

casa para com a devoção. 

 
Figura 03: Imagem do café santo na renovação do sagrado coração, da casa de Dona das Neves. 

Residente em Juazeiro do Norte - CE (data 24/03/2012) 

 

As mudanças relatadas no decorrer da fala da entrevistada contextualizam o seu 

modo de como celebrar a renovação. Ela afirma que nunca mudou a forma de como 

conduzir a reza, apesar das inovações de instrumentos musicais e das canções 

semelhante as da igreja. 

Olha muitas pessoas, mudou assim oh, que muitas pessoas que tira a 

renovação hoje em dia, o pessoal querem tirar a renovação é assim, é 

                                                           
 

12
 Esse pozinho é purpurina, que muitos artesãos utilizam na fabricação de flores artificiais que são 

comercializados por ambulantes ou em pontos comerciais nos mercados públicos da região. 
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com violão, com som, com as músicas da igreja, entendeu? Muita 

gente quer assim, já outras querem aquela tradição do começo, quando 

começou, só a consagração, os benditos atual como já vem naquele 

livrinho, como eu já falei e ali já é uma coisa mais antiga quer dizer, 

muita gente não muda. Eu na minha mesmo eu não mudo, eu contínuo 

sempre mesma, minha mesa é a mesma, meu santo é os mesmo, eu 

não mudo sabe? Continuo sempre de quando começou. (Dona 

Francisca Bezerra Entrevista realizada em 08.06.2012). 

Conforme a reza é apresentada pelos tiradores, os benditos, os cânticos também 

compõem o cenário desta prática religiosa como uma oração que se faz presente nos 

livrinho de orações, como afirma Dona Francisca: 

A o valor dos cantos, são aqueles cantos que a gente já encontrado no 

livro, que a gente já compra aquele livrinho, agente já tem aqueles 

cantos. Como também outros cantos que a gente tinha por fora, 

aprende por fora, e agente canta eles também, por que é exclusivo já 

dito ao coração de Jesus, todos os que se refere a ele ai agente pode 

incluir dentro da própria renovação. (Entrevista realizada em 

08.06.2012). 

A maior parte da celebração é voltada para as orações e cânticos – os benditos 

em frente ao oratório. Os benditos são orações entoadas a exemplo das “rezas fortes” ou 

“rezas bravas”, são fórmulas mágicas que promovem uma Inter – relação com o 

Sagrado
13

. Os cânticos e benditos são apresentado entre uma oração e outra. Assim 

assumindo, como o ato de orar: 

Salve meu padrinho Cícero! Lá em seu trono de gloria (2X) 

No céu tão resplandecente, junto com nossa senhora (2X) 

1. Meu padrinho estas vozes, pedem com estes louvores (2X)  

 Rogai por nós lá no céu a santa virgem mãe das dores (2X) 

2. Lembrai-vos, meu padim Ciço, que somos vossos romeiros (2X) 
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 CARVALHO, 2011, P.96 
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Abençoai nossa terra, vosso santo Juazeiro (2X)
14

.  

(Apostolado da oração, 2012 P. 60). 

Podemos perceber que as preces contidas nos versos deste bendito, para os 

tiradores de renovação que fazem junto com as famílias, invocando a interseção do 

Padre Cícero para com os fiéis da Virgem Mãe Das Dores, além de Pedir por bênçãos e 

venera-lo como Santo patriarca do Juazeiro. Em um estudo feito com os devotos do 

Padre Cícero aponta que  

A fé nos poderes do Pe. Cícero é vislumbrada como uma experiência 

religiosa, que faz parte experiências sociais, ou seja, como uma 

produção e reelaboração de significados e valores que se (re)fazem a 

partir das tradições culturais, dos modos pelo quais se desenvolvem 

estratégias de sobrevivência, (...) (RAMOS, 1998, P.23)    

É notório o imaginário contido nesses cânticos e benditos que se fazem presentes 

e nas permanências fabricadas dos cenários de espaço sagrado nos lares partindo dos 

tiradores.  

MAIS PURO QUE AS ESTRELAS, mais claro que o claro dia. É 

fonte de graça cheia o coração de Maria.  

Em qualquer tribulação, na mais cruel agonia. Oh! Quando valer nos 

pode, o coração de Maria. 

Ardente é o santo desejo que Jesus se irradia. Fazei querido e amado, 

o coração de Maria. 

Rezai fazei penitencia, e no mundo haverá alegria. Foi esta a grande 

promessa do coração de Maria. 

Salvemos os pecadores, da cruel e eterna agonia. Ó como valer nos 

pode, o coração de Maria. (Apostolado da oração, 2012 P. 60) 

O bendito a cima é entoando pelos tiradores, fazendo referência ao Imaculado 

Coração de Maria, suplicado por valer (atender) por aqueles que seguem os 

ensinamentos do Cristo, em que ressalta no verso “Rezai fazei penitencia, e no mundo 
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 Letra da música Salve meu padrinho Cícero.  Presente no Devocionário do Sagrado Coração de Jesus. 

Juazeiro do Norte. Apostolado da oração. 2012. 
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haverá alegria. Foi esta a grande promessa do coração de Maria”.
15

 Reforçando a 

devoção para que homem procure sempre seguir o caminho da fé, para que se encontre a 

paz e a salvação. 

 Em apreço a História Cultural, percebemos como os tiradores reelaboram 

representações entorno da renovação do Sagrado Coração de Jesus, prática que se 

manifesta no cotidiano dos devotos. Como é relatado ao longo deste artigo, o fenômeno 

desta devoção existente na cidade Juazeiro do Norte – CE, por parte dos tiradores de 

renovação que busca renovar o coração da família, através do Coração de Jesus. 

FONTES: 

DOCUMENTAÇÃO ORAL: 

Entrevistas realizadas: 

FRANCISCA BEZERRA BISPO. REZADEIRA DE RENOVAÇÃO. ENTREVISTA REALIZADA EM 08.06.2012, EM SUA 

RESIDÊNCIA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. 

FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS. REZADOR DE RENOVAÇÃO. ENTREVISTA REALIZADA EM 10/06/2012, EM 

SUA RESIDÊNCIA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. 

DOCUMENTAÇÃO ESCRITA: 

BÍBLIA SAGRADA. 185ª ED. SÃO PAULO: EDITORA AVE-MARIA, 2009. 

CLA DIAS, JOÃO S. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: TESOURO DE BONDADE E DE AMOR. SÃO PAULO: PARMA, 

2002. 

DEVOCIONÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. JUAZEIRO DO NORTE. APOSTOLADO DA ORAÇÃO. 2012. 

PINHEIRO, IRINEU. O CARIRI. FORTALEZA: EDITORA UFC. 2010. 

______. EFEMÉRIDES DO CARIRI. FORTALEZA: EDITORA UFC. 2010. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS  

ALBERTI, VERENA. HISTÓRIA DENTRO DA HISTÓRIA. IN: PINSKY, CARLA. FONTES HISTÓRICAS. SÃO PAULO: 

CONTEXTO, 2009, P. 155- 201. 

AMADO, JANAINA; FERREIRA, MARIETA DE MORAES (ORGS.). USOS E ABUSOS DA HISTÓRIA ORAL. RIO DE 

JANEIRO: FGV, 2006. 

                                                           
 

15
 Idem. P.60 



 

  1492 

 

BARROS, LUITGARD OLIVEIRA CAVALCANTI. JUAZEIRO DO PADRE CÍCERO: A TERRA DA MÃE DE DEUS. 2 ED. 

FORTALEZA: IMEPH, 2008. 

CARVALHO, ANNA CHISTINA FARIAS DE, SOB O SIGNO DA FÉ E DA MÍSTICA: UM ESTUDO DAS IRMANDADES DE 

PENITENTES NO CARIRI CEARENSE. FORTALEZA: EDITORA IMEPH, 2011.  

CERTEAU, MICHEL DE. A INVENÇÃO DO COTIDIANO: 1. ARTES DE FAZER. 13ª. ED. PETRÓPOLIS: VOZES, 2007. 

DELA CAVA, RALPH. MILAGRES EM JOAZEIRO. RIO DE JANEIRO: PAZ E TERRA. 1976.  

ELIADE, MIRCEA. O SAGRADO E O PROFANO: A ESSÊNCIA DAS RELIGIÕES. SÃO PAULO: MARTINS FONTES, 

1999. 

FIGUEIREDO, JOSÉ NILTON DE. A (CON)SAGRAÇÃO DA VIDA: FORMAÇÃO DAS COMUNIDADES DE PEQUENOS 

AGRICULTORES DA CHAPADA DO ARARIPE. RECIFE: UFPE, 1998 (DISSERTAÇÃO DE MESTRADO). 

HERMANN, JACQUELINE. HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E RELIGIOSIDADES. IN: CARDOSO, CIRO FLAMARION, 

VAINFAS, RONALDO (ORGS.). DOMÍNIOS DA HISTÓRIA: ENSAIOS DE TEORIA E METODOLOGIA. 5. ED. RIO DE 

JANEIRO: EDITORA CAMPUS, 1997, P.315-355.  

LE GOFF, JACQUES. HISTÓRIA E MEMÓRIA. 5 ED. CAMPINAS: UNICAMP, 2003. 

NOBRE, EDIANNE. O TEATRO DE DEUS: AS BEATAS DO PADRE CÍCERO E O ESPAÇO SAGRADO DE JUAZEIRO. 

FORTALEZA, IMEPH, 2011. 

PAZ, RENATA MARINHO. PARA ONDE SOPRA O VENTO: A IGREJA CATÓLICA E AS ROMARIAS DE JUAZEIRO DO 

NORTE. FORTALEZA, IMEPH, 2011. 

RAMOS, FRANCISCO REGIS LOPES. JUAZEIRO E CALDEIRÃO: ESPAÇOS DE SAGRADO E PROFANO. IN: SOUZA. 

SIMONE DE (ORG), UMA NOVA HISTÓRIA DO CEARÁ. 4. ED. FORTALEZA: EDIÇÕES DEMÓCRITO ROCHA, 1994. 

P.365-380. 

______. O VERBO ENCANTADO. A CONSTRUÇÃO DO PADRE CÍCERO NO IMAGINÁRIO DOS DEVOTOS.  IJUÍ: 

ED.UNIJI. 1998. 

SOUZA, LAURA DE MELLO E. O DIABO E A TERRA DA SANTA CRUZ: FEITIÇARIA E RELIGIOSIDADE POPULAR NO 

BRASIL COLONIAL. 2 ED. SÃO PAULO: COMPANHIA DAS LETRAS, 2009. 



  1493 

 

A HISTÓRIA ATRAVÉS DOS FILMES 
 

Ronillo Azevedo dos Santos
1
 

 

Resumo: Este trabalho tem por finalidade a problematização da formação da 

consciência histórica na sala de aula através do uso de filmes com temáticas históricas 

que estão a cada dia mais presentes no cotidiano escolar. Assim, a pesquisa procura 

fazer uma análise sobre a utilização da mídia cinematográfica enquanto representação, 

considerando que o mesmo é fruto de uma sociedade, e possui características de época 

de quem o fez. Ainda sendo possível utilizar esta mídia como fonte que contribui para a 

formação/difusão de saberes históricos responsáveis pela formação do pensamento. 

Nesse contexto, o filme possui várias vertentes no qual pode ser elencado no espaço 

escolar proporcionando uma mediação com a parte prática do ensino onde será 

elencado através de uma intervenção realizada por alunos do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID  de História do CERES/UFRN expondo as 

propostas metodológicas apresentadas no artigo considerando a aplicabilidade do que 

foi teorizado a priori no mesmo. Para a análise e discussão, baseamo-nos em autores 

como Jörn Rüsen, Roger Chartier, Maria Auxiliadora Schmidt e nas atividades 

desenvolvidas desde 2012 no PIBID de História do CERES/UFRN. 
 

Palavras-chave: Consciência histórica, Representação, Filmes. 

 

Abstract: This paper aims to problematize the formation of historical consciousness in 

the classroom through the use of films with historical themes that are increasingly in 

everyday school life . So , the research seeks to make an analysis on the use of film as 

representation media , considering that it is the result of a society , and has period 

features of those who did . Still possible to use this media as a source that contributes to 

the training / dissemination of historical knowledge responsible for the formation of 

thought . In this context , the film has several aspects in which can be part listed in the 

school environment providing a mediation with the practical part of education which 

will be part listed through an intervention conducted by students of the Scholarship 

Program Initiation to Teaching - PIBID History of the CERES / UFRN exposing the 

methodological proposals presented in the article considering the applicability of a 

priori theorized that it was the same . For analysis and discussion , we have relied on 

authors such as Jörn Rüsen , Roger Chartier , Maria Auxiliadora Schmidt and activities 

developed since 2012 in PIBID History CERES / UFRN.  

 

Keywords: Historical Consciousness, Representation, Movies. 
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As discussões que abordam o ensino de História têm ganhado espaço atualmente 

devido a novas temáticas e problemas no que diz respeito à constituição do saber 

histórico em sala de aula. Algumas práticas vêm tomando forma novamente e outras 

sendo geradas, enriquecendo a maneira pela qual se difunde o ensino. Como exemplos, 

podemos citar a interdisciplinaridade, a formação dos professores, a inserção de novas 

tecnologias, o desprendimento das práticas tradicionais, a formação de uma 

historiografia que não seja apenas de relatos escritos, mas uma que se possa ver e ouvir, 

dentre vários outros atributos. Porém, iremos nos deter neste artigo em formas que já 

foram utilizadas a priori, em um passado não muito distante, promovendo o ensino de 

História através das formas de ver e ouvir, dos ramos do audiovisual, especificamente 

do cinema.  

O cinema tem ganhado espaço como fonte histórica a partir da inserção de novas 

temáticas, com paradigmas rompidos desde a Escola dos Annales. E essa  linguagem 

cinematográfica toma seu lugar em meio aos debates historiográficos, como esclarece o 

historiador Rafael Rosa Hagemeyer: 

A princípio considerar o cinema como fonte da história foi uma 

obrigação da qual se fugiu durante muito tempo, mesmo depois do 

paradigma aberto pela Escola dos Annales, que considerava todo e 

qualquer registro humano como fonte potencial de produção do 

conhecimento histórico
2
. 

Os debates metodológicos sobre esse tipo de recurso cinematográfico 

intensificam-se a partir da década de 1960, quando o historiador Marc Ferro propõe o 

estudo do documentário e do filme de ficção como fonte para o historiador
3
. Partindo 

desse desígnio, o filme pode também ser trabalhado como uma representação, levando 

em consideração o conceito formulado por Chartier, o qual salienta que as 

representações podem trazer um sentido de entendimento para determinada época, 

mostrando como uma realidade social é construída
4
. 

Nesse sentido, o cinema tem sido cada vez mais utilizado nas práticas que 

remetem ao ensino de História, principalmente por possibilitar, no formato de recurso, a 
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mediação da  formação de uma consciência histórica no educando. Sobre essa prática 

metodológica, a professora Katia Maria Abud esclarece que, “entre todos os meios de 

comunicação, tem sido o cinema o que mais tem despertado o interesse dos professores 

por sua utilização em sala de aula”
5
.  

Discutindo o filme como fonte histórica 

É de fundamental importância o uso de fontes no ensino de História, 

proporcionando ao aluno o contato direto com o documento. No entanto, o uso dessa 

vertente não estava voltado, anteriormente, para a análise, em que o aluno se projetaria 

sobre a fonte, mas sim utilizado como mera ilustração de um passado já adormecido, 

confirmando de forma direta que a História se remete somente ao estudo do passado. 

Porém, alguns historiadores como Thompson desmistificam isso, pois entendem a 

História como o estudo da experiência humana no tempo
6
.  

Marc Ferro faz uma importante análise acerca da discussão do filme como fonte 

histórica. Ele é enfático ao corroborar que o cinema deve ser considerado uma fonte 

para o historiador, porém este tem que ter cuidado com os métodos de análise desse 

documento, mostrando que o cinema trata-se de uma nova forma de ver o mundo, desde 

a sua criação no século XX. Logo, pode-se observar para o historiador uma nova forma 

de ver a História
7
. Dessa forma, o uso do cinema como fonte histórica na sala de aula 

não deve ser feito como simples deleite das imagens, mas também para a 

problematização do conteúdo do filme, considerando-o como fonte, e não como 

ilustração de outra fonte. Ele é encarado, desde a inserção de novos temas pela Escola 

dos Annales, como possuidor de uma problemática historiográfica própria. Assim, 

segundo Ferro, 

Os historiadores já recolocaram em seu legítimo lugar as fontes de 

origem popular, primeiro as escritas depois as não escritas: o folclore 

e as artes de tradições populares. Resta agora estudar o filme, associá-

lo ao mundo que o produz. Qual é hipótese? Que o filme, imagem ou 

não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura 
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invenção, é história. E qual o postulado? Que aquilo que não 

aconteceu (e por que aquilo não aconteceu?), as crença, as intenções, o 

imaginário do homem são tão História quanto a História
8
.   

O que podemos observar é que as fontes são frutos de algum processo ocorrido, 

logo, devem ser analisadas como evidências e também como outras vertentes. As fontes 

não falam por si só, elas possuem determinadas características ocultas. Sendo Pedras 

brutas a serem lapidadas e extraídas as fontes tem seu significado ocasionado na sala de 

aula. por um intenso estudo sobre o pensamento histórico.  

Pensando, então, o filme como documento, o professor de História deve estar 

atento aos PCN de História, que enfatizam claramente o que é considerado como fonte 

documental para aplicabilidade na sala de aula. 

Assim, os documentos são entendidos como obras humanas que 

registram, de modo fragmentado, pequenas parcelas das complexas 

relações coletivas. São interpretados,então, como exemplos de modo 

de viver, de visões de mundo, de possibilidades construtivas [...]. São 

cartas, livros, relatórios, diários, pinturas, esculturas, fotografias, 

filmes, músicas, mitos, lendas, falas, espaços, construções 

arquitetônicas ou paisagísticas
9
. 

Portanto, deve-se considerar  o filme como documento histórico a medida que o 

mesmo necessita  ser analisado com um olhar crítico pelos alunos, pois essas fontes 

remetem a temas do passado, sobre a convivência de determinados grupos, extraindo 

desse tipo de documentos saberes históricos que não estão claramente em evidência no 

documento, acompanhados das instruções dos professores, que laçam possíveis 

indagações e problemáticas que farão o aluno investigar e ir além do que se vê e ouve.  

Fazendo um diálogo entre cinema e representação  

Sabe-se notadamente que o cinema é um importante meio de comunicação em 

massa, uma arte que tem sua origem no século XX e que está presente nos dias de hoje 

em todos os lugares do planeta. Assim, o cineasta pode colocar a seu critério vários de 

seus ideais sociais na produção de um filme, os seus conceitos de artes, falar sobre a 
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literatura de uma época, ou da que ele é fruto. Nesse gênero, englobam-se várias 

vertentes, incluindo a música e a manipulação de imagens, formando assim o que o 

cineasta deseja passar para o público que o assiste.   

Adotando esse pensamento, o cinema pode ser considerado uma prática 

representativa social que delimita um ponto no espaço e no tempo, que ilustra um 

passado escrito, mas que também o desconstrói, formando, na maioria das vezes, uma 

ficcionalidade. Nesse sentido, ao se analisar o cinema como discurso de representação, 

pode-se afirmar que, quando o filme é produzido, ele traz consigo características sociais 

que evidenciam formas e representações de um determinado lugar social onde essa 

realidade é construída, segundo Chartier
10

. Isso significa que o cinema é parte 

preponderante na reprodução do imaginário social, sendo possível, através dele, a 

compreensão dos medos e das esperanças de uma época, como observa Michele Lagny. 

Partindo desse contexto, o filme é considerado conservador, pois ele procura enfatizar 

imagens didáticas de fácil compreensão. Entretanto, o trabalho do historiador não 

consiste somente em considerar o filme como objeto de análise, mas também em 

perceber nele as representatividades, não o levando em consideração enquanto apenas 

voltado para o deleite, mas, além disso, para suas cenas, para a mensagem que o 

produtor deseja passar ou mesmo construir nas pessoas. Assistir a um filme por assistir, 

sem tirar conclusões ou formar uma consciência crítica, é o que o público leigo costuma 

fazer.  

Assim, ao estabelecer um diálogo entre filme e ensino, o professor deve romper 

as barreiras que consideram o filme somente como uma representatividade de uma 

época, como simples ilustração, fazendo com que haja problematizações sobre questões 

que permeiam a produção fílmica de determinado tempo. Hegemeyer elenca os códigos 

que estão presentes nessa produção:  

1. Os de enquadramento, montagem, iluminação etc.; 

2. Os códigos narrativos, de sequência, focalização, marcas de 

enunciação, função dos protagonistas, temporalidade;  

3. Representações sociais e enunciados ideológicos11.  
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Portanto, as imagens cinematográficas procuram realizar uma objetivação 

representativa de quem as produz. Essa objetivação, segundo Alves, faz com que o 

grupo mostre essas imagens com as quais representam suas opiniões acerca de 

conceitos, situações, fatos e pessoas
12

.  

O uso do filme como formador da consciência histórica 

O uso de filmes nas aulas de História vem sendo polemizado nos últimos anos, 

pois se acredita que esse tipo de linguagem induz o professor a um comodismo, e não a 

fazer o uso dessa linguagem como de fato deveria. Porém, o uso dessa vertente, como 

mostrado anteriormente, traz à tona várias possibilidades para o desenvolvimento do 

trabalho do professor nos dias atuais, apesar de o cinema ser uma “nova” linguagem 

centenária
13

, como expõe Napolitano. Assim, a aplicabilidade desse tipo de mídia no 

ensino de História ganha também uma forma não menos importante que as anteriores, 

sendo ela a formação de uma consciência histórica nos alunos. 

Partindo das considerações feitas por Maria Auxiliadora Schmidt, abordadas em 

seu texto “A formação da consciência histórica em alunos e professores, e o cotidiano 

em sala de aula”
14

, discute-se o conceito de consciência histórica considerando também 

o conceito de didática da história, realizando indagações que remetam à utilidade e aos 

verdadeiros objetivos do ensino de História.  

Para Rüsen (1987), um dos princípios constitutivos da Didática da 

História é o de ordem teórica, ou seja, diz respeito às orientações e 

discussões sobre as condições, finalidades e objetivos do ensino de 

História e envolve questões como “para que serve ensinar a história?”, 

“por que trabalhar história na escola?” e “que significado tem a 

história para alunos e professores?”
15

. 
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Conforme Thompson, isso pode ser considerado como a experiência humana no 

tempo
16

, logo, o campo da didática da história vê-se em constante crescimento. Assim, 

levando-se em conta o conceito já estipulado pelo referido autor e as novas 

possibilidades de se trabalhar o ensino de História em sala de aula, pode-se formar uma 

consciência crítica a partir do ensino da disciplina.  

A formação da consciência histórica surge a partir do interesse que os indivíduos 

têm de se orientar no tempo. Assim Rüsen argumenta: “Se entende por consciência 

histórica a soma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua 

experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos de forma tal que 

possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo”
17

. 

Dialogando com o filme, este apresenta a proposta que remete à formação da 

consciência histórica, quando ela é pensada de uma maneira que faça referência ao 

passado, como uma experiência humana no tempo, a fim de tornar inteligível o 

presente. Desse modo, como salienta Schmidt, o indivíduo, considerando as 

experiências passadas a partir de uma análise da mídia cinematográfica, pode formar a 

consciência histórica com uma visão prática: “A consciência histórica tem uma ‘função 

prática’ de dar identidade aos sujeitos e fornecer à realidade em que eles vivem uma 

dimensão temporal, uma orientação que pode guiar a ação, intencionalmente, por meio 

da mediação da memória histórica
18

”. 

Nesse sentido, o vídeo mostra-se um mediador entre práticas encontradas no 

cotidiano de outras sociedades, realizando assim uma aproximação na qual os próprios 

alunos se insiram e se sintam sujeitos históricos, participantes de todo o processo. 

Assim, essa nova possibilidade que o filme tem de recriação da história o torna 

suscetível à formação do pensamento histórico, da consciência crítica. Pode-se 

considerar que o filme será uma importante ferramenta, visto que a consciência histórica 

se fundamenta na vida prática, a qual é retratada pelo filme. Esse tipo de documento e 

representação que se encontra amplamente acessível nos dias atuais pode fazer com que 
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os alunos criem pressupostos para a sua vida prática, conseguindo uma orientação no 

tempo.  

Desse modo, o filme fará com que o indivíduo possa criar o seu ideal de 

identidade, tornar o seu presente prático e inteligível, fornecendo uma dimensão 

temporal da qual ele faz parte. Será possível também mostrar que esse indivíduo faz 

história, mesmo que uma história silenciada, realizando assim uma renovação dos 

conteúdos para professores e alunos, desprendendo-se da História. Segundo Schimdt:  

Assim, busca-se recuperar a vivência pessoal e coletiva de alunos e 

professores e vê-los como participantes da realidade histórica, a qual 

deve ser analisada e retrabalhada, com o objetivo de convertê-la em 

conhecimento histórico, em autoconhecimento, uma vez que, desta 

maneira, os sujeitos podem inserir-se, a partir de um pertencimento, 

numa ordem de vivências múltiplas e contrapostas na unidade e 

diversidade do real
19

. 

 O uso dessa nova linguagem no ensino de História faz-se necessário, 

tendo em vista todos os atributos que esta possui para a difusão do saber histórico, 

podendo ser remetida como fonte documental, representação, formadora de consciência. 

Todos esses aspectos são um recurso-chave ao qual o professor tem acesso fácil, 

melhorando assim as relações de ensino/aprendizagem no espaço da sala de aula e em 

seu trabalho como professor.  

Dialogando com a prática 

As considerações a seguir remetem ao estudo apresentado anteriormente, em 

suas relações práticas. Partem de uma pesquisa realizada na Escola Monsenhor 

Walfredo Gurgel, localizada na cidade de Caicó-RN, desde 2012, em uma turma de 8º 

ano, intermediada  por um grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) de História do CERES/UFRN.  

A referida intervenção se deu por meio do uso do filme problematizado, cujo 

escolhido foi “Gonzaga de Pai pra filho”, que trata da trajetória de um nordestino 

tentando ganhar a vida no sudeste do país. A opção pelo referido filme ocorreu de forma 

estratégica, tendo em vista a grande produção bibliográfica sobre Luiz Gonzaga. Desse 

                                                           
 

19
 Ibidem, p, 299-300. 



 

  1501 

 

modo, os alunos poderiam comparar o que era exposto para eles no filme com a 

historiografia formada desse indivíduo.  

Essa parte da ação pretendia que os alunos observassem o filme como uma 

representação da figura do nordestino no recorte temporal da época, sendo possível 

perceber que o personagem é fortemente marcado por estereótipos. Essa representação 

mostra-se uma prática comum que servia para homogeneizar os indivíduos do Nordeste 

do Brasil.  

No decorrer de nossas intervenções, tratamos outras formas de se trabalhar com 

esse gênero cinematográfico, como, por exemplo, utilizá-lo como fonte histórica, em 

que problematizamos a formação de um discurso histórico dos alunos, de como lidar 

com uma fonte, extraindo dela as concepções que permeavam aspectos da sociedade, 

fazendo-os ir além do que estava sendo transmitido no filme.  

Outro ponto que pretendíamos alcançar com o uso dessa metodologia era a 

formação de uma consciência histórica nos alunos, em que o filme passa a ser uma 

forma de ver o passado diferente da forma textual ou com imagens congeladas, 

apresentando a imagem com som e movimento. Assim, a intenção de formação dessa 

consciência histórica estava voltada para a vida prática dos alunos, fazendo-os 

compreender a história não somente como um estudo do passado, mas também como a 

experiência do homem no tempo. Considerando que a partir da formação dessa 

consciência histórica os alunos teriam uma orientação no seu tempo histórico no que 

implicaria nas sua formação como cidadão critico, eles entenderam como s formou o 

estereótipo nordestino a partir d figura de Luis Gonzaga, como é a visão do outro em 

relação a nós nordestinos, e o que ainda consiste nesses dias atuais a partir dessa 

questão do estereótipo.  Consideramos que na experiência com esses alunos a partir da 

intervenção conseguimos alcançar em cerca de 80 por cento dos alunos o que nós 

tínhamos planejado. Com resultados satisfatórios percebemos que é de suma 

importância a formação de uma consciência histórica no educando, a partir disso o 

aluno pode enxergar o mundo de forma diferente, enxergar seu contexto histórico 

diferente suas relações o seu passado de forma singular, só assim será possível que a 

educação histórica tenha valido a pena.  

Considerações finais 

A partir do exposto, percebemos que o cinema pode ser trabalhado em sala de 

aula, visto que essa ferramenta metodológica vem ganhando espaço nos meios 
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educacionais, principalmente no âmbito do ensino de História. Essa ferramenta traz uma 

nova forma de abordar os conteúdos didáticos, ao mesmo tempo que dinamiza as aulas e 

possibilita aos educandos a formação de uma consciência crítica voltada para a 

aprendizagem dos saberes históricos. Assim esse ramo do audiovisual vem melhorar e 

acrescentar na relação de ensino aprendizagem trazendo todas as perspectivas já citadas 

e abrindo espaço para novas, cabe ao professor saber como usa-la da melhor maneira 

possível.  
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UM OLHAR SOBRE LAGOA AZUL: SENSIBILIDADE, IDENTIDADE E 

PRECONCEITO 
 

Rudá Silva de Pinho
1
 

Nas décadas de 1970 e 1980, a cidade do Natal sofreu um processo de expansão 

motivado pela criação de conjuntos habitacionais, o que acabou por consolidar o 

povoamento da área que ficava “do outro lado do rio”, a conhecida Zona Norte. Neste 

processo, foram criados novos bairros, incluindo o de Lagoa Azul – o mais distante da 

cidade em relação ao centro da época, o bairro de Cidade Alta. Seu nome tem origem 

na lagoa Azul, uma das várias que podem ser encontradas na região. Durante o 

povoamento dos conjuntos habitacionais e loteamentos que compõem o bairro, as 

lagoas estiveram presentes no dia-a-dia dos moradores, que, transferidos para uma 

área tão afastada da cidade, tiveram que manter relações com a natureza para sanar 

algumas de suas dificuldades do cotidiano, as quais iam desde a falta de água até a 

ausência de espaços voltados para o lazer. Logo, as lagoas, sobretudo a Azul, 

tornaram-se peças essenciais na memória dos moradores do bairro, de diversas formas. 

Para os mais antigos, as lembranças são de um tempo de dificuldades, já para os mais 

jovens as lagoas eram locais de brincadeiras aos domingos. Este trabalho, então, tem 

como objetivo analisar de qual forma alguns moradores de Lagoa Azul construíram 

variadas sensibilidades com o local em geral, bem como o preconceito criado na 

mentalidade dos moradores da cidade (em ambas as margens do rio Potengi) – sobre 

aqueles que moravam em Lagoa Azul – pôde ter sido capaz de provocar um processo de 

criação de identidade com o novo espaço de moradia. A partir dos relatos dos 

moradores, notícias de jornais e fotografias, analisar-se-á a fixação das pessoas nesta 

nova expansão da cidade e os tipos de relações que foram desenvolvidas com as lagoas 

neste processo, buscando compreender a ação do sensível e do preconceito na 

formação da identidade local.  

 

Palavras-chave: Lagoa Azul; identidade; sensibilidade; preconceito; mentalidade; 

memória. 

 

Introdução 

Resultado de uma política de construção e instauração de conjuntos 

habitacionais na Zona Norte (região administrativa da cidade) da capital potiguar 

durante a década de 1980, o bairro Lagoa Azul caracteriza-se como o mais distante do 

centro urbano e hoje acomoda, em conjunto com os antigos moradores, diversos 

loteamentos. “Progresso”, “natureza”, “lazer”, “depredação ambiental”, “lixo” e 
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“crescimento econômico” fazem parte da história do bairro, especialmente no montante 

que trata da representação deste espaço por seus moradores. 

Após a Segunda Guerra, Natal sofreu um intenso inchaço populacional – 

principalmente de imigrantes do interior do estado, em busca de novas oportunidades de 

emprego e moradia – o qual se traduziu na edificação de comunidades extremamente 

carentes no centro da cidade, provocadoras de uma dicotomia entre o novo, o moderno, 

a injeção monetária para a expansão urbana da classe média e o excesso de novas 

pessoas que, sem conseguirem um emprego e sem dinheiro, não viam alternativas senão 

o estabelecimento na capital em condições mínimas de moradia. 

Sob tais condições, a política local decidiu por retirar esses moradores do centro 

e colocá-los em áreas mais afastadas, no caso, as Zonas Administrativas Norte e Sul – a 

primeira popularmente conhecida como Zona Norte. O que divergia entre os dois 

perímetros era (e ainda é) o rio Potengi. Enquanto para a Zona Sul (e seus conjuntos 

como o Cidade Satélite e Pirangi) o acesso era facilitado por boas vias de trânsito, bem 

como por um transporte público atendente das demandas locais, os moradores da Zona 

Norte sofriam por existir apenas um acesso viário – a ponte do Igapó – e duas linhas de 

ônibus, das quais, até meados dos anos 1990, nenhuma chegava às áreas mais 

periféricas. Diversos bairros, então, nasceram na perspectiva de ser uma aglomeração de 

conjuntos habitacionais e, dentre estes novos bairros, encontra-se o Lagoa Azul. 

Inicialmente, os conjuntos Nova Natal e Gramoré originaram o bairro, seguidos 

por Cidade Praia e o Eldorado e, posteriormente, pelos loteamentos Câmara Cascudo, 

Nordelândia, José Sarney e Gramorezinho. A região é caracterizada por ser margeada de 

dunas e repletas de lagoas, dentre as quais, a Azul, que nomeia o bairro. Uma vez que a 

preocupação da cúpula governamental restringia-se à entrega das moradias, pontos 

como áreas de lazer e espaços de sociabilidade foram, em um primeiro momento, 

deixadas de lado. Por conseguinte, os moradores utilizavam-se do elemento natural 

fornecido pelo novo local de moradia como formas de apropriação da continuidade do 

bem-estar coletivo e individual. 

As lagoas eram locais para as crianças brincarem, mães lavarem a roupa e novos 

empreendedores – principalmente do Sítio Gramorezinho – irrigarem suas plantações 

agrícolas. Porém, assim como havia precariedade em espaços de recreação e no 

transporte público, outros fatores desfavoreciam o meio ambiente, como a falta de 

saneamento básico e a desenfreada luta pelo progresso, em uma representação do 
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domínio do homem sobre a natureza, transformando-a, destruindo-a, moldando-a de 

acordo com suas necessidades e interesses
2
. 

 Logo o lixo produzido pelos moradores era despejado nas ruas e nas lagoas. As 

fontes de água, outrora imaginadas um ambiente auspicioso, tornaram-se poluídas e, até 

mesmo, ponto de drogas e marginalidade. 

A área, juntamente com os bairros Pajuçara e Redinha, precisaram ser 

assegurados por uma zona de proteção ambiental do ecossistema de lagoas e dunas ao 

longo do rio Doce, a ZPA-9 9 (ou, Zona de Proteção Ambiental 9), terceira maior do 

município. Abundante em lagoas, o bairro retirava dela um importante sustento, 

constituindo-as de um importante fator sócio-econômico, sendo assim, necessário o 

resgate e proteção, tanto para a preservação ambiental, quanto para a manutenção de 

atividades comerciais. 

Compreendendo este cenário, o programa Memória Minha Comunidade, 

realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB)
3
, 

desenvolveu o projeto de formulação de um livro, em 2013, sobre o bairro em questão, 

expondo histórias e relacionando-as com os aspectos da memória e construção da 

identidade dos moradores para com a esfera de moradia. Vinte entrevistas foram 

realizadas, permitindo à história da cidade, relato dos moradores mais antigos aos mais 

novos, dos residentes dos conjuntos habitacionais e dos de loteamentos – todas 

disponíveis em um dossiê de fontes disponibilizado pelo setor de Patrimônio Histórico, 

Arquitetônico e Paisagístico da SEMBURB. 

O contato com o rio Doce, também fonte de entretenimento, traz um saudosismo 

à memória que remete à satisfação em residir ali, ultrapassando muitos problemas e 

contratempos criados pela dificuldade e precariedade de locomoção. 

De acordo com este panorama, a proposta do artigo é a análise de três fatores 

essenciais encontrados, pesquisados no dossiê de fontes sobre o bairro. Três elementos 

                                                           
 

2
 MACEDO, G. C. Natal rural: atividades agrícolas no bairro de Lagoa Azul. In: SILVA, Tyego Franklim da. 

et al. Memória Minha Comunidade: Lagoa Azul. SEMURB: Natal, 2013. p. 37-44. 
3
 O programa Memória Minha Comunidade é um projeto da SEMURB, com orientações de professores 

do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o intuito de 
resgatar a memória de diversas comunidades (bairros) da cidade do Natal, a partir da pesquisa e análise 
de fontes, tais quais fotografias, jornais, depoimentos de moradores. Até o momento da escrita deste 
artigo, três edições publicadas deste projeto já haviam sido lançadas: Cidade Satélite (2011), Alecrim 
(2012) e Lagoa Azul (2013). 
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que, presentes em todas as entrevistas, auxiliam na construção representativa da 

identidade dos habitantes.  

A publicação do projeto Memória Minha Comunidade: Lagoa Azul, realizada 

em setembro de 2013, presenteia os natalenses com dois grandes ingredientes: 

identidade relacionada à fatores positivos, principalmente a partir do contato com o 

meio ambiente; e os sentimentos de afeição, de representação do espaço de moradia 

para cada residente. Contudo, outro componente muito discutido durante as entrevistas, 

o qual não foi incorporado ao trabalho final é o preconceito – provocado por uns e 

sofrido por todos. Preconceito que também molda as percepções pessoais e o próprio 

modo de vida, e entendido, aqui, em três fluxos de diferentes espécies: a) moradores da 

margem sul do rio Potengi (zonas Leste, Oeste e Sul) - >  moradores da Zona Norte; b) 

moradores da Zona Norte - > moradores do bairro Lagoa Azul; e c) moradores dos 

conjuntos habitacionais - > moradores dos loteamentos. 

Sensibilidade 

Mas era ótimo aqui; ainda é; é um paraíso ainda, eu gosto de morar 

aqui. Eu nasci nessa região, eu me considero nativo e amo minha 

Natal. E, pra mim, aqui não tem igual, não. [...] Eu ficava olhando 

assim: “Pô, eu tô no paraíso!”. E sempre me senti bem em residir aqui. 

Enquanto poder ficar aqui, permanecerei aqui, porque é meu paraíso. 

(BONIFÁCIO, Sebastião) 

O relato do senhor Sebastião do Nascimento Bonifácio, morador do loteamento 

Nordelândia, demonstra a satisfação em residir em um local tão próximo do contato 

com a natureza, comparando-o com o “paraíso”. A relação pessoal com um ambiente 

natural, paisagístico traz ao imaginário toda uma representatividade de elementos 

positivos, os quais se aliam à memória que está conectada a fatos marcantes da vida de 

uma pessoa. 

No caso de Sebastião, outro fato que o marca em demasiado é o da 

compatibilidade regional. Nascer em Natal, crescer no meio urbano, bem como passar a 

vida morando no local tornou possível a construção de um sentimento identitário com 

esse meio urbano. A paixão pela cidade, estado e região, assim como a constante 

necessidade em reafirmar o seu lugar como potiguar colaboram com os pontos basilares 

para a construção dessa identidade. 
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Em outros momentos da entrevista, Sebastião contou que sempre morara em um 

bairro no centro da cidade e, quando seu pai ganhou um pequeno terreno no loteamento 

Nordelândia, se mudou para lá com sua mulher. Um lugar estranho, calmo, perto de 

lagoas e dunas. Um ambiente totalmente diferente que logo o atraiu. 

O morador também mencionou a crescente onda de violência que se fez na área. 

Um lugar que, até meados dos anos 1990, era de tranquilidade e lazer, aos poucos se 

tornou ponto de drogas e poluição. Em primeiro plano, há o descaso em dois fatores 

essenciais para uma moradia de qualidade – ineficácia da coleta de lixo e falta de 

saneamento básico – o que se fez um motivo para os moradores encherem as lagoas de 

lixo. Em sequência, a falta de uma boa rede de policiamento na área permitiu a difusão 

nas ruas do bairro, como às margens dos mananciais, de troca de drogas ilícitas. 

Resultado disso, o índice de assaltos no bairro aumentou e a sensação de segurança 

dentro das próprias casas diminuiu. 

Contudo, a força de vontade em continuar morando no local, aliada, muitas 

vezes á falta de recursos para mudança, fez possível a criação de um laço afetivo com o 

bairro, capaz de resgatar nas lembranças os bons momentos e transferi-los também para 

os dias atuais. 

O desenvolvimento urbano é mais um fator essencial dentro das percepções dos 

moradores para a formação da memória e da identidade, demonstrado no seguinte caso.  

Recém casados, um filho que é meu menino mais velho e hoje está 

completando trinta anos. Só ele. E ele tinha uma bolinha, a gente ia 

pra ali (apontando ao final da rua) brincar nos morros e a gente via o 

mar. A Redinha, as ondas batendo e subindo. Hoje a gente não ver 

[sic] porque está tudo organizado né? Mas aqui na construção de 

Pajuçara foram várias maquinas pra desmanchar os morros e construir 

o conjunto, porque era muito morro, muita areia. (PIRRO, Ana Lúcia) 

Na descrição de Ana Lúcia Ataliba Pirro, moradora do conjunto Gramoré, a 

memória paisagística está essencialmente incorporada ao espaço de lazer do filho, 

durante sua infância. Não se nota saudosismo ou mesmo um apreço pela natureza. A 

existência de dunas cercando o bairro, a vista do mar ao longe durante as brincadeiras 

do filho acaba não sendo tão importante quando o assunto do “progresso” é tocado. 

Qual a concepção de progresso? Expansão urbana, domínio sobre a natureza, 

construções, supressão ambiental? 
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Muito morro, para a moradora, significava muita areia. A terraplanagem de 

algumas dunas significou organização. Ou seja, ao se eliminarem algumas dunas, a 

desordem provocada por muita poeira, muita areia trazida pelas dunas, acabou e, com a 

chegada de novos moradores e construção de novas casas, a organização se fez presente 

na área. Assim, percebe-se uma clara ideia da divergência entre o homem e o meio 

natural. Mesmo na lembrança a diversão do filho ter seu espaço, o efeito do progresso e 

da expansão foi um objeto basilar na representação do espaço de moradia. 

Identidade 

Eu não sei se existe uma identidade de bairros específicos, talvez 

exista identidade da Zona Norte. Talvez exista ali, daquele Gramoré, 

Nova Natal, Pajuçara... forma uma identidade comum: “- [...] Temos 

falta de segurança, temos educação  que não é tão boa...”. Sofrem dos 

mesmos problemas e eu acho que isso forma uma espécie de 

identidade, esses problemas comuns. (SILVA, Paulo Rikardo P. da) 

Uma vez que se entenda a formação de uma identidade individual como uma 

concepção de elementos tais quais espaços de sociabilidade em comum, representações 

saudosistas da natureza e satisfação regional, – lugar de nascimento e criação – nota-se 

que ao trabalhar-se a ideia de identidade coletiva, o que é sempre lembrado como ponto 

de união de moradores são os problemas que permeiam o cotidiano e a história do 

bairro. 

 Não se pretende, aqui, afirmar que a única forma de coletividade entre os 

residentes está arraigada em um aspecto negativo, mas analisar o fato de que na maioria 

das entrevistas, assim como há a necessidade de afirmação do orgulho em ser potiguar, 

há também a amostra e ideia de insatisfação coletiva quanto a falta de atividades básicas 

de uma cidade.  

Por ser configurada como uma zona predominantemente de classe média baixa à 

classe baixa, os moradores do bairro Lagoa Azul acabam por precisarem usufruir dos 

mesmos sistemas públicos. Dessa forma, o problema da falta de transporte público, bem 

como de escolas de qualidade, atendimento de saúde e o policiamento é algo que afeta a 

todos – e se estende por toda a Zona Norte. 

A precariedade na educação pública é algo encontrado desde o início do bairro. 

Logo após seu surgimento, não havia escolas no local. Os moradores precisavam se 

deslocar para outros bairros daquela zona administrativa, ou mesmo para os bairros da 
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margem sul do rio Potengi. Quando, finalmente, escolas surgiram no entorno do local 

para atender às demandas, outro problema apareceu. Falta de professores mais 

especializados no ensino. Muito disso ocorreu pela ineficiência do transporte público – 

a maioria dos professores não residiam na Zona Norte e o transporte até o trabalho 

demandava muito desconforto e muito tempo. 

Portanto, a dificuldade existente nesses aspectos era algo iminente e recorrente 

na vida da maior parte da população e, uma vez que se passava por estes problemas, 

surgiu um profundo sentimento coletivo de descontentamento. 

Eu gosto muito de morar aqui. Eu não me vejo morando em outro 

lugar não, eu gosto daqui, porque a gente já caminha na Igreja há 

muito tempo, a gente já tem toda uma vivência de amigos aqui, tem a 

Fé e Alegria que meus filhos tem acesso, eu moro aqui na frente, tem 

muita gente que queria ter acesso e não pode. (SILVA, Laiude da) 

Outro aspecto de igual importância e que deve ser ainda muito mais analisado e 

expandido é a fé. 

A organização não-governamental Fé e Alegria atua na área de educação e 

acolhimento de crianças cujos pais trabalham o dia inteiro e não tem aonde deixa-las. 

Foi criada por uma comunidade evangélica local. Dessa forma, a fé, no bairro, é 

compreendida como elemento ponderoso na rede familiar. Lagoa Azul é um dos bairros 

com o maior número de igrejas evangélicas de Natal
4
.  

É possível ainda observar várias senhoras aos domingos à noite, ou dia de culto, 

perpassando seus caminhos para a igreja, e até mesmo famílias seguindo o rumo para o 

espaço religioso, que também pode ser considerado um espaço de sociabilidade – 

conhecem-se novas pessoas, novas amizades e contatos surgem. Uma tradição que 

perdura desde a década de 1980 e que, com a propagação da doutrina evangélica, tem 

florescido em larga escala no bairro. 

Preconceito 

Eu acho que ainda existe. Mas existia muito antigamente, né!? 

Quando a gente dizia que morava no Nova Natal... “-  Vixe, tu mora 

no Nova Natal?” “-  Rapaz, tu mora lá?”; “-  Moro! Com muito 

                                                           
 

4
 SILVA, T. F. Dunas, praças e lagoas: espaços de lazer e da Memória. In: SILVA, Tyego Franklim da et al. 

Memória Minha Comunidade: Lagoa Azul. Natal: SEMURB, 2013. p. 45-56. 
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orgulho.” Ai, de repente, começaram  o pessoal a vim pra cá, eu digo 

“-Ah, rapá, tá morando aqui já? Tinha maior medo de Nova Natal...” 

[...] Tinha professor que quando era indicado para cá, não vinha! “- É 

Nova Natal? Vou não!”.  (CONDADES, Ivonaldo de Paula) 

Entrevistador: Outra coisa, como é que vocês, moradores de Nova 

Natal, viram o crescimento do bairro Lagoa Azul, com a chegada dos 

loteamentos? 

Paulo Sérgio: Rapaz, a gente viu com olhos de preconceito e medo, 

né? Porque naquele tempo, não existia... Depois que esses loteamentos 

vieram pra cá, veio muita gente boa também, mas também muita gente 

de favela, essas coisas, que tinham sido desfeitas e transferiram pra cá, 

né? Aí o primeiro a chegar foi [loteamento José] Sarney, Câmara 

Cascudo, aí foi chegando, Boa Esperança, Nordelândia... (Paulo 

Sérgio)  

A sensação do preconceito é algo que permeia a vida dos moradores da Zona 

Norte. A construção desse espaço na mídia esteve sempre vinculada à violência, fossem 

assaltos ou assassinatos. A população da cidade aprendeu a sentir medo de passar por 

esta área e, consequentemente dos seus moradores. 

A análise do dossiê de fontes, contendo as entrevistas, revela um ponto comum 

entre os residentes – o sofrimento de preconceito pela origem de lugar. Em primeira 

escala, quem mora na região norte do rio Potengi acabou por ser estigmatizado em uma 

aura de marginalidade. A própria zona se tornou uma área marginalizada, afastada, por 

vezes segregada. Dentro desta perspectiva, há o segundo ponto, o sentimento dos 

moradores dos bairros mais organizados, com melhores condições básicas de vida (os 

mais próximos ao rio, ao centro da cidade) sobre os moradores dos mais afastados – à 

exemplo, Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul – mais precários e com altos 

índices criminalísticos. Finalmente, a ocorrência de preconceito dentro de um próprio 

bairro. 

Em Lagoa Azul, há uma grande distinção entre os que residem nos conjuntos 

habitacionais e os moradores dos loteamentos. À época do surgimento dos primeiro 

loteamentos, os terrenos foram concedidos, doados. Uma vez que não houve compra – 

pelo menos pelos meios legais – seus residentes foram denominados (pejorativamente) 

de posseiros. 

No depoimento de Paulo Sérgio, percebe-se que existia a sensação de medo em 

relação a esses moradores. Principalmente pela ideia, muito em voga durante o século 
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XX, de que os moradores de favela (ou outras áreas de baixíssima renda) estavam 

diretamente associados a algum tipo de atividade criminosa. Hoje, apesar de essa 

catalogação não ser tão forte, ainda existe e está no cotidiano de quem ali mora.  

No imaginário social, o fato de viver em um espaço não adquirido pelos métodos 

tradicionais (compra), mas por posses de terra, reafirma um caráter perverso para aquele 

ser humano. O que se constata, é que aqueles que um dia sofreram o preconceito por 

estarem morando longe do centro, por terem sido os segregados, passaram a tomar as 

mesmas atitudes, criando uma justificativa baseada, principalmente, no caráter 

econômico. 

Considerações finais 

Estudar a história de um bairro não é somente se ater aos aspectos políticos e 

econômicos, mas, principalmente, sociais. Perceber a cultura, a tradição de uma parcela 

da população está na mesma estratificação de se analisar o imaginário social dessas 

pessoas. 

A pesquisa sobre o bairro Lagoa Azul ainda tem muito que ser desenvolvida. 

Mais entrevistas, mais observações, mais análises. O ponto culminante está na 

verificação de que a construção dessa história está na representação dos moradores 

sobre o espaço de moradia. A aplicação dos conceitos individuais sobre uma área de 

entretenimento, sobre uma paisagem, sobre a tranquilidade ou violência, transportes, o 

cotidiano, de modo geral, moldam a memória de cada um. 

Essa memória é o fator a ser depreendido e analisado, uma vez que é a partir 

dela que os moradores imaginaram a sua história e conceberam o seu mundo. O ator de 

imaginar um objeto não está, aqui, no sentido de criar uma ficção em detrimento da 

realidade, mas como um conceito sobre uma representação individual sobre o mundo. 

Decerto, os três elementos comentados neste artigo ainda precisam – e merecem 

– ser muito mais desenvolvidos e, a partir de então poder-se-á complementar a história 

dessa área, juntamente aos fatores políticos e estruturais do que é Lagoa Azul.  
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O BRASIL REPRESENTADO NOS MANUAIS ESCOLARES 

PORTUGUESES (1890-1960) 
 

Sarah Luna de Oliveira

 

 

De modo geral, pode-se dizer que os conteúdos desenvolvidos em torno da ex-

colônia americana nos manuais escolares portugueses tinham uma mesma intenção: 

fixar o ideal de apogeu e de Império na memória nacional portuguesa e, mediante a 

evocação de um exemplo empolado como sendo positivo, combater as teses daqueles 

que, em diferentes épocas, punham em causa a capacidade civilizadora dos portugueses. 

Neste sentido, o exemplo do caso brasileiro era explorado simbolicamente enquanto 

prova do êxito do gênio colonizador e civilizador lusitano. 

Não há dúvida que a literatura escolar portuguesa contribuiu para a construção 

de uma memória específica do Brasil nas representações do passado nacional sob a 

visão de uma “nação amiga”, ou de um “povo irmão”. Em realidade, esta ideia de 

fraternidade atrelada à antiga colônia presente nos manuais é tributária dos finais do 

século XIX quando foi formulada sob o propósito de superar – conforme uma 

concepção naturalista-organicista da vida das nações sintetizadas por fases sucessivas 

desde seu nascimento, desenvolvimento, decadência e morte – a decadência do Império 

português frente às novas potências mundiais. Contudo, tal visão positiva do Brasil foi 

preservada até meados do século XX com efeito de espelho fraterno, ou de autoelogio 

para a ex-metrópole lusitana. 

Ora, em larga medida, os manuais escolares portugueses elaborados entre o 

século XIX e a década de 1960 – desde a educação infantil ao ensino liceal, do ensino 

técnico ao profissionalizante e tanto nos livros adotados na metrópole como no ultramar 

– intencionavam destacar a componente portuguesa na formação da nacionalidade 

brasileira como uma espécie de condicionamento histórico para o progresso da ex-

colônia. Partindo deste pressuposto, é possível realizar uma leitura política da 

idealização do Brasil nos manuais escolares portugueses que revela um meio de 
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justificação e defesa da longevidade e integridade do Império português diante das 

disputas em torno das possessões portuguesas na Ásia e na África com as potências 

colônias européias, a exemplo da Inglaterra e da Alemanha bem como perante as 

pressões internacionais levantadas após a elaboração do Relatório Ross (1925) sob a 

suposta adoção de mão-de-obra escrava nos domínios ultramarinos (propriamente, 

Angola e Moçambique)
1
. 

Seja como for, os manuais escolares foram os veículos pelos quais a ideia do 

Brasil enquanto “povo irmão” buscou ser continuamente difundida desde os anos da 

monarquia, passando pela República até o Estado Novo português. Neste sentido, 

realçamos a grande vantagem da literatura escolar portuguesa na difusão de uma 

imagem positiva da ex-colônia americana: o seu caráter estável e constante enquanto 

agente reprodutor de princípios e valores que os poderes políticos pretendiam veicular e 

internalizar na formação dos cidadãos lusitanos. Se pensada ainda como um “lugar de 

memória” 
2
, a literatura escolar pode ser compreendida como uma espécie de panteão 

nacional foleável frequentemente visitado por seus leitores-alvo ao longo dos anos de 

sua formação escolar e do despertar de suas consciências cívicas e patrióticas.  

Como veremos a linguagem utilizada nas abordagens manualísticas ao Brasil 

estava em harmonia com a faixa etária de seus leitores, o que facilitava o aprendizado e 

internalização de seu conteúdo didático. Em muitos casos, para além desta característica 

das narrativas infanto-juvenis dispostas nos manuais, é possível ainda observar o 

investimento em algumas figuras ilustrativas, ou mesmo fragmentos de escritores e/ou 

poetas brasileiros, sobretudo no caso dos livros de leitura. 

Em universo de cinquenta livros didáticos analisados dirigidos a distintos níveis 

educacionais – educação infantil (dos três aos cinco anos), ensino fundamental (dos 

cinco aos quinze anos), ensino médio (dos catorze aos dezoito anos) para além dos 

livros destinados ao ensino profissional e técnico – foi possível construir uma análise 

                                                           
 

1
De acordo com o sociólogo estadunidense Edward Ross, os trabalhadores angolanos haviam 
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(ALN): Mandates, R66 /45003 / 23252: ROSS, Edward A., Report on Employment of Native Labor in 
Portuguese Africa, New York, 1925, p. 12. 
2
Conforme Pierre Nora, estes lugares atribuem objetividade ao sistema da história nacional e permitem 

o desenvolvimento do fenômeno comemorativo pelo qual o Estado busca a aceitação de sua política e 
de suas leis junto aos indivíduos. Consultar: NORA, Pierre. NORA, Pierre. L´ère de la commémoration in 
les lieux de mémoire in Leslieux de mémoire, Paris, Éditions Gallimard, 1997, 3º volume, p. 4710. 
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crítica sobre os conteúdos desenvolvidos acerca do Brasil, a partir de três tópicos 

centrais: o seu “descobrimento”, sua colonização e independência.  

O “descobrimento” do Brasil 

O Brasil constituiu uma temática relevante no interior da representação do ponto 

alto da história nacional portuguesa – a gesta dos descobrimentos – profundamente 

explorada pelos manuais escolares enquanto argumento legitimador de base historicista 

das empreitadas colonialistas do império lusitano nos séculos XIX e XX. 

Indubitavelmente, a época do Renascimento português e de suas descobertas marítimas 

demarcou o surgimento das abordagens ao Brasil na manualística escolar como um 

tema consagrado no repertório dos grandes acontecimentos/ grandes homens da história 

pátria portuguesa contemplados nos índices dos livros escolares.  

Segundo Maria Cândida Proença, em 1888, o ensino da história em Portugal se 

desvencilhou da geografia e passou a ser uma disciplina autônoma
3
, ganhando, portanto, 

maior investimento simbólico dos poderes políticos enquanto canal de fixação de uma 

memória nacional idealizada. Ao lado disto, sob os cânones do positivismo comtiano tal 

disciplina se orientou por um estilo narrativo exaltador dos grandes homens/ 

acontecimentos que pudessem expressar a grandiosidade do gênio português. Neste 

sentido, o ensino da história evocava a figura de Camões enquanto baluarte da cultura 

renascentista e humanista de 1500 e figuras como o Infante Dom Henrique – o patrono 

da epopeia marítima –, Nuno Álvares, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, etc. 

Não obstante, o enaltecimento dos descobrimentos portugueses também era uma 

estratégia que tinha por finalidade “defender-nos da nova partilha imperialista do 

mundo
4
” (CATROGA, 1998, p.301) e que em certo sentido figurou nos manuais como 

meio de alertar para a relevância da preservação e integração das colônias com a 

metrópole para a longevidade do Império português
5
: Esta lógica orientou os 

                                                           
 

3
 Consultar: PROENÇA, Maria Cândida. “Da crise final da Monarquia ao alvorecer da República” in: Um 

século do ensino de História, Lisboa, Edições Colibri, 2001, pp. 41-52, p. 43. 
4
 Consultar: op. cit., p.152. 

5
 “As nossas colónias merecem bem que para elas se voltem as atenções da metrópole; merecem bem 

que para elas se devotem o trabalho  e as iniciativas nacionaes porque elas são a mais solida garantia do 
nosso futuro e da nossa influencia mundial” (CHAGAS; MAGNO, 1913, p.152). Consultar: MATTOSO, 
António G.; HENRIQUES, António. Casa Lusitana: Leituras da História de Portugal, 13ª ed., Lisboa, 
Livraria Sá da Costa, s/ano, p. 152. 
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ensinamentos sobre o expansionismo português nos manuais escolares desde finais dos 

Oitocentos até o Estado Novo
6
. 

No repertório dos “novos mundos ao mundo” 
7
 que Portugal “descobriu”, o 

Brasil surge como um tema presente em todos os manuais do período em análise, 

especialmente desenvolvido nos de história, geografia e leitura de todos os graus de 

ensino. Os manuais de final do século XIX e princípios do século XX tendem a 

apresentar o tema do “achamento” do Brasil de forma sucinta ou muito abreviada, 

constituindo muitas vezes um subtópico com poucas linhas articulado à temática do 

reinado de D. João II. Em contrapartida, estes manuais de entre século davam uma 

ênfase especial ao “descobrimento” de outras colônias, especialmente da Índia
8
.   

Naturalmente, esta relevância que o “descobrimento” da Índia assumiu nos 

manuais oitocentistas e do começo do século passado se justifica pelo contexto da 

Conferência de Berlim (1884) e do Ultimatum inglês (1891) e das disputas acirradas 

entre a Inglaterra e Portugal no território indiano, onde também esteve a presença 

holandesa
9
. Por este contexto, é possível compreender o protagonismo que os temas do 

descobrimento do caminho marítimo para a Índia assumiam nos manuais escolares 

portugueses do período em causa.  

A parte das poucas linhas ou do modo sumário como estes manuais 

representavam o “descobrimento” do Brasil, eles ainda tinham outros pontos em 

comum. A chegada de Cabral às terras brasileiras era sempre narrada de modo acrítico, 

e os autores sempre a apresentavam como algo que ocorreu acidentalmente. 

                                                           
 

6
Os descobrimentos marítimos dos Portugueses constituem um dos maiores acontecimentos da história 

da Humanidade. As consequências deste arrojado empreendimento não se reflectem apenas na História 
Pátria. Portugal desvenda os mistérios de terras até então ignoradas. Civiliza, evangeliza, combate os 
costumes bárbaros, dáao Mundo novos Mundos. O homem, posto em contacto com outras terras e 
outras gentes, adquire a noção exacta do meio físico. Opera-se, no dominio científico, uma verdadeira 
revolução – todas as ciências se desenvolvem. Abrem-se novos rumos à literatura, que vê surgir o livro 
de viagens, a narrativa de aventuras e a ‘epopeia da posse do orbe terráqueo pelo homem’, 
representada por ‘Os Lusíadas’ (MATTOSO: HENRIQUES, s/ano, p. 155). Consultar: op. cit., p. 155. 
7
Este é o título de uma das lições de um livro de leitura do Estado Novo português. Consultar: op. cit., p. 

155. 
8
Um manual de 1909, por exemplo, não dedicava mais que sete linhas para desenvolver a narrativa 

sobre o descobrimento do Brasil (p. 95-96) contra três páginas dedicadas ao descobrimento da India (96, 
97, 98). Consultar: SEABRA, Eurico. Historia summaria de Portugal: ensino secundario official, I, II e III 
classes, 2ª ed., Lisboa, Livraria Classica Editora, 1909. 
9
A este respeito, conferir a nota 64 da p. 55 da presente tese. 
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Vejamos, neste sentido, como é revelador o fragmento abaixo
10

: 

Reunida esta outra vez, e querendo Cabral evitar as calmarias da 

Guiné, tanto se engolfou no oceano, que enxergou terras occidentaes 

(1500). Desembarcou em um logar, a que chamou Porto Seguro, e 

deu, a todo o território, o nome de terra de S. Cruz, nome, que foi 

substituído pelo de Brazil, logo que, de lá, principiou a vir o pau 

vermelho assim chamado (PEREIRA, 1883, p. 400).  

A partir do Estado Novo, novos paradigmas interpretativos são projetados do 

campo da historiografia portuguesa para a literatura escolar, a exemplo das teses sobre o 

sigilo dos descobrimentos
11

. No entanto, o reflexo destas novas abordagens 

historiográficas nem sempre se refletiam de modo consensual nos manuais escolares.  

Em um manual voltado ao ensino técnico e profissional António Mattoso 

questionou se o “descobrimento” das “terras ocidentais” foi algo realmente acidental
12

,  

A partir de certa altura, espalhou-se em Portugal e no estrangeiro a 

versão de que o Brasil havia sido descoberto por acaso e que fora uma 

tempestade que arrastara a esquadra de Pedro Álvares Cabral na 

direção do Ocidente. Verifica-se, porém, por um lado, que não houve 

tempestade alguma, segundo os relatos da viagem feitos por pessoas 

que seguiam na armada e chegaram até nós; por outro que o 

                                                           
 

10
 Consultar: PEREIRA, João Félix. Compendio de Geographia para uso da instrucção secundaria, 12ª 

edição, Lisboa, Typ. Da Bibliotheca Universal, 1883, p. 400. 
11

De fato, o trabalho que obteve maior alcance sobre as interpretações historiográficas acerca da 
chegada dos portugueses ao Brasil com base na carta de Pero Vaz de Caminha pertence ao historiador 
português que viveu no Brasil (entre 1940 e 1957) Jaime Cortesão e começou a ser desenvolvido a partir 
de 1922, data comemorativa dos cem anos de emancipação política do Brasil. Consultar: CORTESÃO, 
Jaime. A expedição de Pedro Álvares Cabral e o descobrimento do Brasil, Lisboa, Livrarias Aillaud e 
Bertrand, Paris-Lisboa, 1922. Junto a outros autores como Damião Péres, a suposta causalidade do 
“achamento” das terras brasileiras passou a ser questionado. Foram então, desenvolvidas as teses em 
torno da política de sigilo dos descobrimentos, cuja difusão na historiografia portuguesa, também 
influenciaria a produção da literatura escolar que nos propomos analisar. Ora, de acordo com Jaime 
Cortesão ao longo do século XV, Portugal assumiu uma missão universal protagonizada pelo Infante 
Dom Henrique com o consentimento da Igreja (conforme reza a bula de Nicolau V de 8 de janeiro de 
1454) que consistia em ir até a Índia e destruir o Islã no Oriente. Com a Igreja, ficava acordado que os 
“descobridores” portugueses trariam índios convertidos ao cristianismo para lutar nas cruzadas contra 
os sarracenos. Contudo, objetivos de ordem econômica para além da questão religiosa se colocavam 
como um dos fatores primordiais que impulsionaram a empreitada dos descobrimentos henriquinos, a 
saber, a disputa pelo monopólio do tráfico oriental até então pertencente ao Islã. Para lograr este 
objetivo, se fazia necessário manter em segredo os planos e as ações dos descobridores portugueses, 
como meio de evitar a concorrência e despertar a cobiça de outras potências navegadoras da época.  
12

 Consultar: MATTOSO, António G. ANTÓNIO, Henriques. Compêndio de História Geral e Pátria 
IIModerna e Contemporânea: ensino técnico e profissional, Porto, Porto Editora, 1961, p. 29. 
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aparecimento da terra não causou aos navegadores portugueses a 

sensação de imprevisto e novidade que seria de supor. Nestas 

condições, forçoso é concluir que a viagem de Pedro Álvares Cabral 

não foi feita ao acaso; que aquelas paragens já eram conhecidas dos 

Portugueses; e que se tratou apenas de dar notícia oficial de 

descobrimento já feito anteriormente e não comunicando mais cedo, 

em virtude da assinatura do Tratado de Tordesilhas (MATTOSO; 

ANTÓNIO, 1961, p. 29). 

Em alguns casos, a visão que se constroi do “achamento” das terras do Brasil 

nos manuais estadonovistas continuava a seguir o modelo acrítico e mesmo superficial 

dos manuais elaborados antes da divulgação da carta de Pero Vaz de Caminha e dos 

novos pontos de vista historiográficos que ela fundamentou. Este é o caso específico de 

um manual de leitura publicado em Moçambique
13

, que diz que “Antigamente, no 

Brasil, só viviam os índios, isto é, os peles-vermelhas. Depois, no ano de 1500, uma 

armada portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral descobriu esse grande país, 

que ficou a pertencer a Portugal” (BELCHIOR; GONÇALVES, s/ ano, p. 83).  

Independentemente dos impactos das novas teses interpretativas do 

descobrimento do Brasil vigentes na literatura escolar portuguesa e por mais que estas 

sinalizem o emprego da crítica sobre o tema em questão, a centralidade de Cabral nesta 

empresa é algo inquestionável, ou seja, mesmo que se admita a possibilidade de 

conhecimento anterior das terras ocidentais ou da intencionalidade da viagem de Cabral, 

a sua heroicidade enquanto “descobridor” não é posta em causa. 

Neste sentido, nos esclarece o texto
14

: 

Sabia-se, vagamente da existência de terras para Oeste dos Açores. 

Coubea Cabral a honra de o demonstrar. Organiza D. Manuel uma 

poderosa armada, composta de treze navios, que, sob o comando de 

Pedro Álvares Cabral, parte do Restelo em 9 de março de 1500, 

levando a bordo muitos homens de armas e marinheiros, além dos 

mais famosos pilotos (Duarte Pacheco Pereira, Bartolomeu Dias, 

Nicolau Coelho, Diogo Dias, etc.). Passam Cabo Verde, onde se 

perdeu dos outros o navio de Vasco de Ataíde, e a 22 de Abril, 

                                                           
 

13
 Consultar: BELCHIOR, Manuel; Gonçalves, Américo. Terra bem amada: leituras para a terceira 

classedo ensino primário, Moçambique, Portugal, Impressor Académica, s/ ano.  
14

 Consultar: Portugal no mundo: livro de leituras para a 4ª classe, Lourenço Marques, Província de 
Moçambique, 1966, p. 65.  
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avistam a Terra de Vera Cruz, depois conhecida pelo nome de Brasil. 

Cabral envia a Lisboa a caravela de Gaspar de Lemos participando a 

D. Manuel o novo descobrimento desta “terra firme”.  Muitos factos 

provam, porém, que as terras do Brasil eram conhecidas dos 

portugueses antes de 1500 (Portugal no mundo: livro de leituras para 

a 4ª classe, 1966, p.65). 

Para fazer aumentar a credibilização do descrito, em alguns casos, os textos, 

poesias e fábulas de autores brasileiros que eram selecionados para compor os livros de 

leitura chegavam a ser modificados conforme a intenção final das lições. Foi 

exatamente este o caso de “Terra Amiga”, texto original de Monteiro Lobato que 

descrevia a visita de Dona Benta e seus dois sobrinhos (personagens do Sítio do Pica-

pau amarelo) a Portugal para visitar os avós daquela senhora
15

:  

Dona Benta, depois de abraçar o seu avô velhinho, voltou-se para os 

sobrinhos e disse-lhes: - Foi deste tronco que um galho robusto se 

transplantou para o Brasil. Porque todo o Brasil não é mais que um 

rebento vicejante do velho Portugal! E os pequenos abraçaram 

também o velho com emoção. (Caminhos Portugueses, 1965, p. 169).  

Grosso modo, os manuais analisados, desde o século XIX ao Estado Novo, 

tratavam o tema do descobrimento do Brasil como um evento relevante para a história 

portuguesa. Entretanto, a ênfase dedicada ao Brasil nos manuais estadonovistas também 

não deixou de ser um reflexo do avanço das relações diplomáticas entre os dois países e 

do desejo de construção de uma Comunidade Luso-Brasileira que encontrava 

plausibilidade no enaltecimento e exaltação de um passado comum entre a antiga 

metrópole e a ex-colônia, decantado de tensões e silenciado de tragédias e conflitos. 

Neste sentido, é possível compreender também os próprios limites da criticidade 

historiográfica frente ao imperativo de positivação da imagem do Brasil a ser difundida 

pelos manuais escolares estadonovistas. Tal empreitada é ainda mais notável nas 

abordagens relativas à colonização deste país. Vejamos. 

A colonização do Brasil 

Em alguns manuais do século XIX até as duas primeiras décadas do seguinte 

século, a colonização portuguesa no Brasil era apenas introduzida dentro dos tópicos 
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 Consultar: Caminhos Portugueses: livro de leitura para a 4ª classe, Porto, Edições Lello, 1965, p. 169. 
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que resumiam a Dinastia de D. João III, e pode-se dizer que representava um tema 

secundário frente à questão do começo do declínio do poder português na Índia e da 

adesão de Macau ao Império português. Em outros casos, - e estes são majoritários nos 

manuais do período da passagem dos Oitocentos aos Novecentos - destaca-se em 

poucas linhas a criação do sistema de capitanias que subsequentemente foi substituído 

pela centralização do governo metropolitano mediante a nomeação dos governadores 

gerais, dentre os quais se destacam Tomé de Sousa e Mendes Sá
16

.  

Com o advento do Estado Novo, o tema da colonização é aprofundado, 

especialmente nos manuais de história e de leitura também sob os impactos de novas 

interpretações historiográficas que tinham por base a Carta de Caminha.  

A partir de então, é possível perceber uma abordagem mais descritiva do tema, 

não obstante, cheia de eufemismos e amenizações 
17

,  

(...) As capitanias eram independentes umas das outras. A metrópole 

reservava para si apenas o quinto dos metais e pedras preciosas, o 

monopólio do pau-brasil e de certas drogas, bem como a cunhagem da 

moeda” (MATTOSO, 1961, p. 36).  

Também o papel dos jesuítas é constantemente louvado no processo de 

colonização do Brasil
18

 (são costumeiramente apontados como os defensores dos 

                                                           
 

16
 Consultar: PEREIRA, João Félix. Compendio de Geographia para uso da instrucção secundaria, 12ª 

edição, Lisboa, Typ. Da Bibliotheca Universal, 1883, p. 400; SEABRA, Eurico. Historia summaria de 
Portugal: ensino secundario official, I, II e III classes, 2ª ed., Lisboa, Livraria Classica Editora, 1909, p.103. 
17

 Consultar: Compêndio de História Geral e Pátria II Moderna e Contemporânea: ensino técnico e 
profissional, Porto, Porto Editora.  
18

 Veja-se a menção que se faz aos jesuítas nos manuais do Estado Novo português: “(...) O trabalho da 
colonização do Brasil prosseguiu com a maior actividade: - A terra começou a produzir cereais, 
hortaliças, legumes, frutas. Iniciou-se a cultura da cana-de-açúcar. Desbravaram-se os sertões. 
Combateram-se as feras. Civilizaram-se os povos, graças à acção dos missionários, dentre os quais se 
distinguiram os jesuítas”. Consultar: op. cit., p. 37. Veja-se também: “Desembarcados na Baía, os 
Jesuítas iniciaram imediatamente o seu apostolado. Quinze dias depois, abrem uma escola, à qual 
acorrem logo, com entusiasmo tantos índios e cristãos, que, em breve, se vêem obrigados a fazer novas 
obras e aumentar o edifício escolar. Depois metem-se pelo sertão, e conduzem os índios para as suas 
aldeias, que se convertem em centros de trabalho. As conversões aumentam. Os indígenas aprendem os 
ofícios e a agricultura, entoam cânticos religiosos, frequentam os sacramentos, aperfeiçoam a vida 
espiritual e material. Na epopeia missionária do Brasil, dois homens se impõem ao respeito e admiração 
de todos: - o Padre Manuel da Nóbrega e o Padre José Anchieta”. Note-se que o contato entre os índios 
e jesuítas é narrado como algo espontâneo, que teria acontecido de modo amistoso, sem nenhuma 
espécie de imposição. Consultar: MATTOSO, António G: HENRIQUES, MATTOSO. Casa lusitana : leituras 
da história de Portugal, 13ª edição, Lisboa, Sá da Costa, [19--?], p. 153. Veja-se ainda: “Foram 
importantíssimos os serviços prestados a Portugal, na colonização dos seus vastos territórios da Índia e 
do Brasil, pelos Missionários. E ainda hoje o são, levando ao sertão africano a civilização cristã, os 
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indígenas), o que resulta, contra o laicismo da I República na recatolicização da 

ideologia do regime ao seu ponto de vista histórico sobre o Brasil. Ora, aos olhos dos 

autores dos manuais, a introdução do cristianismo no novo mundo fazia parte, ou era 

algo indissociável de seu processo civilizatório. Neste mesmo sentido, também se 

evocou a realização da primeira missa em território brasileiro. 

Vejamos o seguinte texto que relata o primeiro encontro entre índios e 

portugueses e a subsequente realização da primeira missa
19

, tendo como pano de fundo, 

de um modo explícito ou implícito, a carta de Pero Vaz de Caminha: 

Chegaram-se as naus até à praia. Imediatamente acorreram índios nus, 

espantados, trazendo arcos e flechas, mas tão mansos, que depunham, 

as armas, aum gesto dos portugueses. Verificou-se a impossibilidade 

de descerem naquelas paragens. Subiram, então, no dia 24, ao longo 

da costa, à procura de um ancoradouro mais abrigado. Já pela 

tardinha, encontraram admirável enseada, à entrada da qual ancoraram 

as naus. No dia 25, pela manhã, penetraram na enseada. Deram-lhe o 

nome Porto Seguro. Acorreram, no mesmo instante, cerca de 200 

índios, que começaram a ajudar os marinheiros a carregar barris de 

água para as embarcações. Depois de muito trabalho, puseram-se a 

brincar de ‘roda’ com os portugueses. [...] No dia 1 de maio, resolveu 

Cabral tomar posse da terra, em nome de D. Manuel. Dirigiu-se com 

parte de seus homens, para uma elevação à beira-rio. Ali ergueu, ao 

solo, uma cruz, comas armas do Rei de Portugal. Junto a cruz, erigiu-

se um altar, e logo, em seguida, iniciou-se a missa, dita por frei 

Henrique de Coimbra. Os índios prostaram-se de joelhos, e imitaram, 

em tudo, o ritual dos cristãos. Finda a missa, prepararam-se as naus 

para a partida (MATTOSO; HENRIQUES, 19-?, p. 133). 

Os enredos dos manuais estadonovistas da primeira missa inspirados pela Carta 

de Pero Vaz de Caminha representam a introdução do cristianismo em um Brasil pagão, 

simbolizando uma forma de batismo desta nova terra que agora pertencia a Portugal. 

Sobretudo, podemos assinalar a realização da primeira missa como o ponto de partida 

                                                                                                                                                                          
 

costumes e a língua da Mãi-Pátria”. Consultar: PIMENTA, Romeu. A nossa história contada às crianças, 
Porto, Livraria Figueirinhas, 1944, p.151. 
19

 Consultar: op. cit., p. 133. Ainda sobre a realização da primeira missa no Brasil, veja-se no mesmo livro 
de leituras: “Em frente de um altar, numa clareira, ajoelhou-se Pedro Álvares Cabral. E desde então a 
terra brasileira vê a seus pés, de joelhos, Portugal! Um frade bento diz a missa. Cheira a incenso na 
floresta equatorial. Para o Brasil pagão, a vez primeira foi nessa noite, noite de Natal”. Consultar: op. 
cit., p. 154.  
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da ação dos missionários católicos, e também como um dos passos inaugurais do 

processo de colonização do Brasil. Enfim, pode-se afirmar que a ênfase central 

concedida às figuras dos missionários jesuítas é algo próprio dos manuais escolares 

estadonovistas e sem precedentes nas abordagens manualísticas referentes ao tema da 

colonização da antiga colônia americana. 

Outro agente histórico ressaltado nas abordagens estdonovistas ao Brasil foram 

os bandeirantes. Por sua vez, estes são elogiados enquanto os desbravadores dos sertões 

e das zonas do interior do Brasil e, sobremaneira, como os descobridores das riquezas 

naturais deste país, como o ouro e os metais preciosos
20

. 

Outra tendência geral dos manuais do Estado Novo consiste em apresentar a 

exploração econômica do Brasil através de três ciclos sucessivos: o pau-brasil, a cana-

de-açúcar e o ouro e metais preciosos. A adoção da mão-de-obra escrava indígena não é 

sequer mencionada, e a questão da escravidão africana é raramente tocada e quando é o 

caso, nunca é alvo de maiores questionamentos, embora às vezes se apresentem 

algumas justificativas para se falar do tema da escravidão africana 
21

. A própria 

atividade econômica importantíssima que constituiu a massificação da mão-de-escrava 

negra não era remetida, e propositadamente, não convinha desenvolver o tema da 

escravidão pelos ecos negativos que possivelmente este tema encontraria no presente. 

Em contrapartida, alguma vez se mencionava a sua abolição pela Lei Aurea elaborada 

pela Rainha Isabel e se buscavam realçar as iniciativas reais desde D. João III – 

considerado o responsável pela efetivação da colonização no Brasil – a D. João V, a 

quem se atribuía a criação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão (1753) e da 

Companhia de Pernambuco e Paraíba (1759)
22

. 

                                                           
 

20
 Consultar: MATTOSO, Antonio; HERIQUES, Antonio. Compêndio de História Geral e Pátria II Moderna 

e Contemporânea: ensino técnico e profissional, Porto, Porto Editora, 1961, p. 122. 
21 

O Brasil não podia desenvolver-se economicamente sem abundância de mão-de-obra. Os primeiros 
colonos tinham tentado resolver o problema com a escravidão dos índios. Mas, a breve trecho, 
verificaram que o trabalho do índio era pouco remunerador, pela sua indolência natural, o seu espírito 
de independência, a sua inadaptabilidade aos trabalhos agrícolas. Por outro lado, a proteção que 
encontravam junto dos jesuítas, defensores intemeratos da sua liberdade, era motivo constante de lutas 
com missionários. Esta situação levou os povoadores a procurarem mão-de-obra de outra procedência – 
a África -, de onde começaram a chegar, em levas sucessivas, numerosos escravos negros, que passaram 
a labutar nos campos, nos engenhos de açúcar, nas fábricas, nas casas particulares – em toda a parte 
onde havia trabalho a se realizar. Consultar: MATTOSO, António G. ANTÓNIO, Henriques. Compêndio de 
História Geral e Pátria II - Moderna e Contemporânea: ensino técnico e profissional, Porto, Porto 
Editora, 1961, p. 136. 
22

 Consultar: op. cit., p. 124. 
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Via de regra, nos manuais estadonovistas da disciplina de história o tema da 

colonização do Brasil era uma derivação do tema maior dedicado ao reinado de D. João 

III. Na sequência destas lições de história através dos reinados, o período filipino é 

apontado como o momento em que o Império lusitano declina de seu apogeu. Dentre as 

“agruras” que o reino português teria padecido sob o domínio espanhol, a invasão 

holandesa e o relativo “abandono” dos territórios de além-mar são apontados comoas 

causas principais da decadência do Império lusitano. Após a questão das invasões 

holandesas, o Brasil só volta a constituir um tópico específico nas abordagens à sua 

independência.  

A independência do Brasil 

Como já foi dito, é um consenso geral em todos os manuais desde o século XIX 

ao Estado Novo, apresentar a independência do Brasil a partir de fatores externos ao 

país, tais quais: a transferência da Corte Real para este país; a eclosão das 

independências das ex-colônias espanholas que o avizinham; o fim de privilégios e 

concessões que o Brasil desfrutava na qualidade de Vice-Reino e que as Cortes de 1820 

vieram a dar cabo, a Revolução Liberal de 1820, etc.  

Não obstante, se compararmos os manuais do final dos Oitocentos (que 

continuaram a ser adotados ao longo da República) com os manuais estadonovistas, 

veremos que estes últimos, mais uma vez aprofundaram a discussão referente ao tema 

da independência brasileira, muito embora as razões apresentadas como responsáveis 

pela emancipação política do país continuem a ser de ordem externa. 

Dentre os desdobramentos que culminaram com a Independência, os manuais 

em seu conjunto valorizaram sobremaneira a figura do Imperador Dom Pedro I do 

Brasil no processo de autonomização política do país que governava. 

Veja-se
23

: 

A colônia portuguesa do Brasil revelou-se em 1822, sob a direção do 

príncipe D. Pedro, filho de D. João VI, que foi proclamado imperador. 

Em novembro de 1832 a bandeira da independência flutuava já em 

todo o território brasileiro; mas D. João VI só reconheceu o novo 

                                                           
 

23
 Conferir: MATTOSO, António G. Compêndio de História – V classe do curso geral dos liceus, Lisboa, 

Livrria sá da Costa, 1935, p. 40. 
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Estado pelo tratado de 29 de agosto de 1825, guardando para si o 

título de imperador. (MATTOSO, 1935, p. 40) 

Outro manual republicano narra a independência do seguinte modo
24

: 

D. João VI regressou então do Brazil e jurou esta constituição. Tinha 

entregado o governo do Brazil a seu filho mais velho D. Pedro. Em 

setembro de 1822 o povo e a tropa no Rio de Janeiro declararam o 

Brazil independente e aclamaram D. Pedro seu imperador. (p.138) 

Sob a luz dos dois fragmentos de texto acima, é possível assinalar que 

preponderantemente, os manuais tendem a conceder protagonismo ao papel que os 

Braganças desempenharam na independência do Brasil, fosse pelas razões que teriam 

levado ao descontentamento do “povo” brasileiro, fosse pela aclamação do “povo” ao 

novo Imperador do Brasil. De um modo geral, tanto na apresentação das causas como 

das consequências da emancipação política brasileira, as referências à metrópole estão 

sempre em destaque e sobrepostas a situação que se vivia na própria colônia antes e 

depois do sete de setembro de 1822. 

Isto ocorre justamente porque a independência não é vista como um processo 

que se desenvolve dentro do próprio Brasil, mas como o resultado de uma série de fatos 

específicos que se consumaram em Portugal e na Europa (as invasões napoleônicas, a 

Revolução Liberal, o retorno do Rei a Portugal, as cortes vintistas, a difusão de novos 

ideais liberais, etc.). Também as consequências da autonomização política da ex-colônia 

americana são omitidas. As guerras pela consolidação da independência travadas após o 

7 de setembro de 1822 que pulularam por todo o território nacional brasileiro, nem 

sequer são mencionadas.  

Tudo isto nos faz concluir que a independência do Brasil foi um tema que 

buscou ser abordado com toda a cautela possível, onde o recurso aos resumos sintéticos 

dos manuais da monarquia e da república, por um lado, mascarava a difícil aceitação do 

tema para Portugal especialmente nos finais do século XIX, quando as relações luso-

brasileiras estiveram um tanto abaladas por razões como a instituição da República no 

Brasil, o exílio do Imperador e de sua família, e o corte de relações diplomáticas 

decretado pelo Brasil após o suposto envolvimento do navio português Mindelo na 
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 Consultar: CHAGAS, Franco; MAGNO, Anibal. Primeiros esboços da História de Portugal, Ensino 

Primário, Lisboa, Tipographia Paulo Guedes, 1913, p.91. 
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Segunda Revolta da Armada. Além do mais, as omissões e as causas externas que 

teriam levado a emancipação política da colônia americana, não deixam de ser 

eufemismos históricos, estrategicamente dispostos, para amenizar os impactos que o 

tema em questão e seus desdobramentos trouxe para a vida da metrópole até as 

primeiras décadas do século XX.  

É mister ter em conta que a abordagem ao tema da independência política 

também figurava uma ameaça para as restantes colônias portuguesas que quisessem 

seguir o exemplo brasileiro. Em larga medida, o tema da independência do Brasil 

constitui em todos os manuais de história analisados a última abordagem ao país. Após 

a sua emancipação política o Brasil praticamente desaparece dos compêndios de 

história, salvo pouquíssimas exceções.  

Conclusão 

Para efeito de conclusão, podemos dizer que o conjunto de manuais analisados 

em sua ordem cronológica, apresenta majoritariamente uma imagem positiva do Brasil, 

mas foi ao longo do Estado Novo que as abordagens referentes à antiga América 

portuguesa são aprofundadas com relação aos manuais elaborados em períodos 

anteriores. Ora, isto se explica porque na conjuntura da política do espírito levada a 

cabo pelo governo estadonovista, o Brasil representava um elemento de suma relevância 

simbólica para a propaganda do regime português, e em termos concretos, uma 

potencial parceria no cenário da política internacional. 

Diante deste panorama, se fazia necessário enfatizar o lugar do Brasil no terreno 

dos mitos nacionais reformulados pela ideologia colonialista do Estado Novo e o 

método mais eficaz de concretizá-lo seria dispô-lo como conteúdo de formação escolar, 

especialmente em um momento em que 
25

, 

a escola passou a atingir e influenciar a maioria da população infantil 

e juvenil, período que coincidiu com o de maior esforço empreendido 

pelo Estado no sentido de aproveitar o carácter formativo da educação 

com intuitos patrióticos propagandísticos, pelo que as representações 

formadas na escola acerca dos descobrimentos e expansão atingiram 

                                                           
 

25
 Consultar: PROENÇA, Maria Cândida; VIDIGAL, Luís; COSTA, Fernando. Osdescobrimentos no 

imaginário juvenil (1850-1950), Lisboa, Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos 
Portugueses, 2000, p. 31. 



 

  1526 

 

uma percentagem da população infanto-juvenil até então nunca 

alcançada, (PROENÇA; VIDIGAL; COSTA,2000, p.31). 

Deste modo, a positivação da imagem do Brasil nos manuais do Estado Novo 

atingiu um efeito mais eficaz e consensual, salvaguardando a ex-colônia um relevante 

papel de agente formador de uma nova consciência/ identidade nacional portuguesa que 

consagrava o ideal de Império, civilização e fé cristã. 
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VERSANDO SOBRE AS POESIAS NORTE-RIO-GRANDENSES DO 

JORNAL O IRIS (1897) 
 

Sérgio Medeiros de Almeida
1
 

 

Resumo: Este artigo analisa as manifestações poéticas do “Jornal O Iris: Órgão do 

Grêmio Literário Castro Alves”, que foi publicado pela primeira vez em junho de 1897 

na cidade do Natal/ RN, sendo circulado até setembro de 1898. Por meio da análise 

desse periódico é possível compreender os temas e assuntos mais recorrentes nas 

poesias norte-rio-grandense publicadas neste jornal do século XIX. As pesquisas foram 

feitas por meio da coleta de informações do acervo do Plano Nacional de 

Microfilmagem de Periódicos Brasileiros/ Jornais Diversos RN (1897) da Fundação da 

Biblioteca Nacional/ Ministério da Cultura para alimentar o banco de dados do Access, 

sendo observados os seguintes campos: título, autor e tema. A pesquisa é norteada pelo 

uso do conceito de “representações”, proposto por Roger Chartier. Por se tratar de 

uma pesquisa inicial, os resultados obtidos foram de que por meio da apreciação das 

poesias presentes neste periódico, é possível perceber que boa parte dessas poesias 

retrata cenas do cotidiano, a natureza e a saudade de um amor ausente. 
 

Palavras- chaves: Jornal O Iris. Poesia. Rio Grande do Norte. 

 

Introdução 

Este trabalho surgiu por meio da disponibilização de uma parte do acervo 

Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros/ Jornais Diversos do Rio Grande 

do Norte (1897) da Fundação da Biblioteca Nacional/ Ministério da Cultura, cedidos 

pelo professor Muirakytan Kennedy de Macedo
2
, que por meio da verificação e seleção 

que fiz de uma parte desse acervo do século XIX, foi possível identificar que havia uma 

grande diversidade de temas e assuntos que eram retratados nas poesias norte-rio-

grandenses presentes nos periódicos analisados e perceber o quanto o século XIX foi 

importante para o florescimento intelectual do estado do Rio Grande do Norte. Devido o 

acervo analisado abranger diversos periódicos e que talvez não fosse possível pesquisar 

a todos, sendo assim, preferir escolher apenas trabalhar com o “Jornal O Iris: Órgão do 

                                                           
 

1
Aluno de Graduação em História pelo CERES-UFRN-Caicó. E-mail: sergioalmeida94@gmail.com 

2
 Professor orientador da pesquisa, Muirakytan Kennedy de Macedo, historiador, doutor em Ciências 

Sociais, tem pós doutorado em educação pela UFRN e é professor efetivo do curso de História do CERES- 
Caicó e Professor da Pós Graduação em História e Espaço pela UFRN. 
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Grêmio Literário Castro Alves”, especificamente no ano de sua criação, 1897. 

Buscando analisar de que forma a poesia estava presente neste periódico, assim como 

fazer interpretações dos temas e assuntos que eram mais abordados nessas poesias.  

É importante salientar que o objetivo inicial da pesquisa era apenas ter o contato 

com as poesias dos periódicos
3
 e fazer pequenas interpretações das poesias presentes 

nesses periódicos. Mas com a necessidade de que outras pessoas pudessem 

posteriormente ter acesso às informações pesquisadas (nesse caso das poesias), foi 

preciso criar um banco de dados no Access
4
 e armazenar todas as informações que 

fossem possíveis de se encontrar.  

A pesquisa foi norteada pelo uso do conceito de “Representações” proposto por 

Roger Chartier,  

 

As representações são entendidas como classificações e divisões que 

organizam a apreensão do mundo social como categorias de percepção 

do real [...] O poder e a dominação estão sempre presentes. As 

representações não são discursos neutros: produzem estratégias e 

práticas tendentes a impor uma autoridade, uma deferência, e mesmo 

legitimar escolhas. (CHARTIER, 1990, p.17)
5
 

Sendo de uso indispensável, para poder perceber como os autores das poesias 

presentes no “Jornal O Iris: Órgão do Grêmio Literário Castro Alves” se apropriam de 

determinados assuntos e os expressam em versos e estrofes de poesias.  

Contexto Histórico 

Antes de adentrar na análise dessas poesias presente neste periódico, é preciso 

primeiramente compreender como estava o contexto político e histórico do Rio Grande 

do Norte no período correspondente ao início de sua publicação. Após a proclamação da 

                                                           
 

3 Entre os outros jornais que faz parte do do acervo do Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos 
Brasileiros/ Jornais Diversos RN do Século XIX da Fundação da Biblioteca Nacional/ Ministério da Cultura 
pode-se citar: A Bala, O Cascabulho, Revista do Rio Grande do Norte, A Tribuna do Congresso Literário, O 
liberal, Jornal O Assuense e o próprio Jornal O Iris: Órgão do Grêmio Literário Castro Alves. 
4
 O Access é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados desenvolvido pela Microsoft que 

armazena informações e possuí várias funções de armazenamento dessas informações. 
5
 Para compreender melhor o conceito de “Representações” proposto por Roger Chartier, veja: 

CHARTIER, Roger. Introdução. Por uma sociologia histórica das práticas culturais. In:___. “A História 
Cultural entre práticas e representações”. Col. Memória e sociedade. Trad. Maria Manuela Galhardo. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 13-28. 
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República do Brasil em 1889, as províncias que fazia parte do Brasil, começaram a 

passar por algumas mudanças e transformações no campo político, cultural e intelectual. 

Ou seja, foi nesse mesmo período que o atual estado do Rio Grande do Norte começou a 

ser governado por uma oligarquia que permaneceu no poder durante um longo tempo, a 

oligarquia dos Albuquerque Maranhão. É nesse momento que Pedro Velho, assume o 

governo e começa a governar o Rio Grande do Norte. Para compreender melhor esse 

período faço uma citação do escritor potiguar Tacísio Gurgel, onde ele vai mostrar em 

um de suas obras a importância que a família oligárquica Albuquerque Maranhão teve 

para o florescimento das artes e cultura no Rio Grande do Norte após a proclamação da 

República.  

No período que a oligarquia Albuquerque Maranhão domina o Estado, 

há um notável florescimento da literatura, do teatro, da música. Trata-

se da nossa Belle Époque. (SANTOS, 2001, p.38)
6 

Especificamente na cidade de Natal, onde o “Jornal O Iris: Órgão do Grêmio 

Literário Castro Alves” começou a circular, esse florescimento cultural e intelectual 

cresceu muito devido a criação de agremiações literárias (em sua maioria composta de 

alunos das escolas mais influentes do período – nesse caso pode-se citar o Atheneu), foi 

o ápice para a difusão de periódicos voltados para os mais diferentes públicos e 

assuntos. 

No fim do século XIX, a cidade de Natal experimentou um ânimo 

intelectual. Havia quatro agremiações literárias: o grêmio literário “Le 

Monde Marche”, o grêmio Polymathico, o “Congresso Literário” e o 

grêmio “Castro Alves”. Os quatro grupos atuaram na publicação de 

periódicos voltados para a produção literária, sendo esses, 

respectivamente: Oásis (1894), a Revista do Rio Grande do Norte 

(1898), A Tribuna (1897) e O Íris (1897). No entanto, apesar da 

atuação como produtores culturais, a consagração no universo das 

letras natalenses só era alcançada mediante as relações de amizade, 
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“Belle Époque” foi um movimento de grande efervescência cultural, intelectual e literário vivenciado na 

cidade de Natal/RN no período que vai do início da República em 1889 até meados de 1930. Para saber 
mais a respeito da “Belle Époque Potiguar” veja as obras: SANTOS, Tarcísio Gurgel dos. Informação da 
literatura potiguar. Natal (RN): Argos, 2001. E também, SANTOS, Tarcísio Gurgel dos. Belle Époque na 
esquina: o que se passou na República das Letras Potiguar. Natal, RN: Ed. do Autor, 2009. 
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parentesco ou apadrinhamento com o grupo político pedrovelhista. 

(SILVA, 2013, p.262-263)
7
 

É nesse momento de grande movimentação política e intelectual que o “Jornal O 

Iris: Órgão do Grêmio Literário Castro Alves” entra em cena e começa a ser difundido 

por um pequeno espaço de tempo na cidade do Natal. É importante salientar que mesmo 

que este periódico tenha sido circulado por um pequeno espaço de tempo, ainda assim 

em certos momentos ele foi bem aclamado pelos críticos jornalísticos da época.  

Sobre o Jornal O Iris 

Por se tratar de um jornal escrito por estudantes do Colégio do Atheneu, de 

início poderia até se pensar que fosse um jornal mal elaborado e sem embasamento 

teórico; mas é importante lembrar que o Colégio Atheneu foi não só o palco da criação 

da agremiação literária Castro Alves e do Jornal O Iris, como também, outras 

agremiações literárias como dantes já citado acima, estavam instaladas nas repartições 

do Atheneu, sendo essas agremiações literárias bastante importantes para a difusão 

intelectual e cultural da cidade de Natal em finais do século XIX. Para um 

esclarecimento melhor desse momento vivenciado em Natal no Colégio Atheneu, em 

um artigo sobre o Colégio Atheneu, a professora Eva Cristini Arruda Câmara Barros 

mostra a importância não só do Jornal O Iris como também do Grêmio Literário Castro 

Alves:  

Em se tratando de uma articulação especial, Atheneu, associações e 

cultura republicana potiguar, a criação pelos alunos do Atheneu de 

entidades como o Grêmio Literário Castro Alves e o O Íris, parece 

elevar o gabarito dessa articulação. Isso, não só pela particularidade de 

serem organismos integralmente constituídos de alunos dessa 

Instituição, mas por um estilo que projetou ainda mais o Atheneu. 

Entretanto, onde imaginava-se haver uma produção cultural marcada 

pelos valores restritos ao mundo estudantil, dizendo respeito à 

questões internas, interesses privados, práticas específicas, e o jeito 

amador de pôr em funcionamento técnicas de organização de entidade, 

encontramos jovens inteiramente à vontade, desenvoltos, entrosados 

                                                           
 

7
 Citação tirada do artigo da aluna de pós-graduação em História e Espaço pela UFRN.  SILVA, Maiara 

Juliana Gonçalves da. Letras e Poder: o microcosmo literário na cidade de Natal (1894-1900) - Rev. Hist. 
UEG - Porangatu, v.2, n.1, p.262-277, jan./jul. 2013. 
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com organismos culturais mantidos por intelectuais veteranos, ou seja, 

falando para confrades. Por exemplo, ao comentar a receptividade que 

recebera sua 1ª edição, O Íris só considerou as manifestações vindas 

da parte dos ilustres campeões da imprensa Potiguar. Bastaram essas 

para terem certeza de que haviam passado no teste. (BARROS, 2000, 

p.6)
8
 

Por meio dessa citação é possível perceber o quanto o Jornal O Iris desde seu 

primeiro exemplar começou ganhar grande repercussão, chegando até mesmo receber 

elogios (e não só críticas) dos homens responsáveis pela imprensa norte-rio-grandense 

naquele mesmo ano de 1897. Para ilustrar melhor esse fato (veja anexo A) a folha de 

rosto do primeiro exemplar do Jornal O Iris publicado em 12 de junho de 1897, que por 

meio dela já era possível perceber a ousadia que os redatores iriam ter no decurso das 

publicações desse jornal, pois há um momento que há a seguinte citação:  

O IRIS – significa apenas no meteoro fulgido e electrisador das nossas 

fervorosas aspirações, o guia feliz que nos levará um futuro cheio de 

prosperidades. Que ele seja acolhido favoravelmente no seio do 

publico natalense é o que almejamos. (Jornal O Iris, 12/06/1897, p.1) 

Já na segunda publicação (Anexo B), mostra com clareza desde o início que o 

Jornal O Iris teve uma boa receptividade
9
 desde sua primeira publicação. É interessante 

observar que desde a primeira publicação do Jornal O Iris as poesias começam a fazer 

parte da diagramação do jornal. No decorrer das próximas publicações percebe-se que 

muitos dos textos escritos, estão contextualizados com algum acontecimento histórico e 

que não há apenas um autor para a escrita e construção desses textos, e sim 

constantemente percebe-se a diversidade de autores tanto na escrita e elaboração dos 

textos jornalísticos como também na construção das poesias. 

As poesias do Jornal O Iris 

                                                           
 

8
 Para saber mais a respeito do Colégio Atheneu veja: CÂMARA BARROS, Eva Cristini. ATHENEU NORTE-

RIOGRANDENSE: práticas culturais e a formação de uma identidade (1892-1924). 2000. Tese 
(Doutorado em História e Filosofia da Educação) – PUC/SP, São Paulo, 2000. 
9
 A respeito dessa boa receptividade selecionei para transcrição a parte introdutória da folha de rosto da 

segunda publicação, para poder ilustrar esse fato. “Estimados com as agradabilíssimas palavras (...) e 
convictos na mútua solidariedade de cumprirmos com plenitude a santa e abençoada doutrina que 
abraçamos, marcharemos desassombradamente na vastíssima estrada do pensamento esclarecido pela 
luz divinizadora da instrução, no intuito de melhor interpretarmos o nosso papel na sociedade e 
fazermos desaparecer do nosso seio, todas as travas que poluem o nosso espírito, de todos os 
preconceitos mesquinhos da ignorância.” (O Iris, 27/06/1897, p.1) 
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Agora de fato adentrando na temática principal deste trabalho, que é analisar as 

poesias do Jornal O Iris (1897) e buscar compreender quais os assuntos e temas que são 

mais abordados nessas poesias. Para melhor interpretar a função e objetivo dessas 

poesias foi preciso basear-se teoricamente no conceito de “Representações”
10

 proposto 

por Roger Chartier. Como práticas de produção de sentido que estão intimamente 

ligadas com a realidade social e temporal em que esse ser agente esteja inserido. Ou 

seja, para a melhor compreensão de determinado texto escrito deve-se analisar e 

perceber em que época, contexto político e social e o lugar que ele foi construído, sem 

falar é claro, que é preciso conhecer quem foram os agentes da construção do texto, 

como também quais os objetivos dos autores ao escrever determinado escrito literário e 

as relações de poder na escrita desse texto.  

A partir do que foi inicialmente observado e analisado nas poesias do Jornal O 

Iris, percebe-se que os primeiros redatores do jornal já queriam chamar a atenção do 

leitor desde primeira publicação, isso se pode ser visto no fragmento abaixo escrito por 

um dos redatores do Jornal O Iris. Virgilio Benevides que irá escrever em forma de 

anagrama os nomes dos jornais mais influentes na cidade do Natal naquele período.  

 

Poesia escrita por Virgilio Benevides, publicada no lançamento do Jornal O Iris em 12/06/1897. 

 

Antes de dá prosseguimento à análise das outras poesias, é importante salientar 

que foi necessário fazer a escolha de algumas poesias para serem problematizado neste 
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 Para uma compreensão melhor do conceito de “Representações” veja: “A beira da falésia” – Roger 

Chartier ou “A história cultural entre práticas e representações” também de Roger Chartier.  
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trabalho, devido o Jornal O Iris, ao longo de suas publicações quinzenais, comporem-se 

de diversas poesias dos mais variados assuntos e autores diferentes.  

As poesias que se seguem nas outras edições e páginas do Jornal O Iris, em sua 

maioria, se referem a temas relacionados à natureza, acontecimentos históricos, paixões 

e amores proibidos, o cotidiano, ao momento e espaço social que os autores estão 

inseridos historicamente. Em grande medida as poesias que mais se destacam são as que 

se referem ao aclamado poeta Castro Alves, que não só foi homenageado em poesias 

selecionadas pelos redatores do Jornal O Iris, como também seu nome é usado para 

nomear o “Grêmio Literário Castro Alves” criado pelos alunos do Atheneu, onde nessa 

mesma agremiação literária foi o lugar que se instalou e difundiu o Jornal O Iris no ano 

de 1897. 

Algo que ainda chama bastante atenção das poesias e também do Jornal O Iris é 

que não há somente uma forma pré-estabelecida de como a poesia deve ser estruturada 

ou escrita. Há poesias composta de anagramas, repentes, charadas, estrofes de quatro ou 

mais versos, sonetos e no estilo livre sem obedecer a nenhuma estrutura já dantes 

citadas. 

Ao longo das várias publicações do jornal foi detectado que mesmo que a 

Biblioteca Nacional tenha feito a microfilmagem do Jornal O Iris há bastante tempo, 

ainda assim em muitas das publicações já tinham sido prejudicadas pelo desgaste do 

tempo, com muitas de suas páginas mutiladas ou ilegíveis. De maneira que ficou difícil 

fazer a leitura ou transcrição de determinada poesia ou texto contido ao longo desse 

periódico. 

Mesmo com essa problemática, ainda trago aqui uma das poesias que ainda foi 

possível fazer sua transcrição por inteiro. Nesta poesia escrita por Eduardo Seixas o 

poeta faz uma homenagem ao legado deixado pelo poeta Castro Alves. Outro ponto que 

chama atenção nessa poesia (e também em outras analisadas), é a escrita da época, 

muito diferente em alguns aspectos da que se utiliza hoje em dia. A estrutura da poesia é 

de estrofes composta de seis versos, todos metrificados com sete sons, dando cadência e 

melodia na hora da leitura e por último, as estrofes estão organizadas com versos 

rimados entre si. 
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A memória do immortal poeta Castro Alves - Eduardo Seixas
11

 

 

Silencio! Alem um gemido 

Brota d’um peito dorido 

Rolando pela amplidão; 

E a humanidade saudosa, 

Chora a perda luctuosa 

Da grande constellação. 

 

E não é ella somente 

Que n’alma dorida sente 

Da dór o golpe fatal; 

É a sciencia, a natura, 

A vasta literatura, 

A musa nacional. 

 

Oh morte tyranna e fria 

Tu roubaste a poesia 

A sua mais bella flor; 

Levando as veigas azues 

Este oceano de luz, 

Este prodigio d’amor! 

 

                                                           
 

11
 Poesia escrita por Eduardo Seixas e retirada da edição de número 3 do Jornal O Iris do dia 06 de julho 

de 1897 em Natal/RN.  
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Castro Alves venerado, 

Vale fecundo, affamado 

Que o mundo immortalisou, 

Foste do Ceo fulgurante 

O astro mais deslumbrante 

Que nenhum outro igualou. 

 

Voste à mansão celeste, 

E emquanto em lucto se veste 

O coração do Brazil, 

Teu genio sublime, ardente 

Escreve em hymno fulgente 

Na tela immensa d’anil.
12

 

Por meio dessa poesia é possível perceber o quanto os membros do “Grêmio 

Literário Castro Alves” e do Jornal O Iris, estavam entusiasmados para homenagear o 

grande inspirador da escrita de seus textos literários e jornalísticos. 

A respeito de outras poesias presentes nas edições posteriores do Jornal O Iris, 

foi possível encontrar poesias homenageando acontecimentos e datas importantes na 

construção da História do Brasil, como por exemplo, o dia 07 de setembro que se 

comemora o dia da Independência do Brasil. Outro tema presente nas outras poesias do 

jornal que chama atenção é quando os autores retratam a natureza, sua infância, paixões 

e amores proibidos e separados pela distância, sem falar é claro das declarações de 

amor. Por último, algo que chama mais atenção é que há a presença de poesias 

reverenciando a mulher em seus mais variados aspectos. 

Considerações finais 

                                                           
 

12
 A escrita permanece a original da versão que foi publicada. 
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Portanto por meio deste trabalho foi possível compreender um pouco mais a 

respeito do contexto social, político e cultural vivenciado na cidade de Natal/RN em 

fins do século XIX. Que por meio da análise das poesias do Jornal O Iris: Órgão do 

Grêmio Literário Castro Alves, conclui-se que quando a literatura (nesse caso a poesia) 

faz uso da história nas construções dos textos literários e a história faz uso da literatura 

para compreender determinado período histórico; se torna mais fácil compreender 

determinada sociedade e quais as maiores preocupações dessa sociedade em 

determinado período histórico. Por último é importante ressaltar que sempre deve ter o 

cuidado ao trabalhar com periódicos ou com a literatura propriamente dita, pois ambos 

possuem a subjetividade dos autores que os escreveu, influências do espaço e do 

contexto social e político que esses autores estão inseridos. 

ANEXO A: Folha de rosto da primeira publicação do Jornal O Iris. 

(12/06/1897) 
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ANEXO B: Folha de rosto da segunda publicação do Jornal O Iris 

(27/06/1897), que por meio dela percebe-se as palavras de elogio pela boa 

receptividade do povo natalense logo na sua primeira publicação. 
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EDUCAÇÃO SEXUAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EDUCATIVAS: 

DISCUSSÕES E CONTRADIÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 
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1
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Resumo: A inserção da sexualidade no currículo escolar gera muita polêmica entra as 

várias instâncias envolvidas no determinado assunto, as opiniões divergem variando de 

“especialista” para outro, porém, mesmo com todo esse debate as formas como a 

temática têm sido instaurada e abordada em sala de aula pelos docentes, revela uma 

série de paradigmas que ainda permeiam nossa realidade escolar. O lugar social 

ocupado pelo/a professor/a não só auxilia, como também dificulta essas discussões, 

encarar o ofício de lecionar, trás entre tantos outros, o desafio de levar a tona e 

consequentemente à discussão de temas atuais, como é o caso acima citado, pois, além 

de realizar tudo isso, temos que ter “jogo de cintura” para conduzir tais debates de 

modo saudável, e ainda por cima responder por uma “ética” profissional, que nos 

limita a atuarmos seguindo uma perspectiva esperada por um determinado grupo. 

Seguindo essa conjuntura, esse artigo tem como objetivo, demonstrar e discutir as 

linguagens que são utilizadas no campo escolar sobre a sexualidade, o papel do 

professor e como ele tem exercido tal cargo perante seus alunos e a sociedade, o fardo 

a que tem sido relacionado esse tipo de discussão e como a educação insiste em 

consolidar um determinado sujeito, normatizando e excluindo todos os que não fazem 

parte dessa conjuntura. 
 

Palavras-chave: educação sexual; sexualidade; cotidiano escolar 

 

Abstract: The inclusion of sexuality in curriculum generates much controversy enters 

the various bodies involved in the particular subject , opinions differ ranging from " 

expert" to another , but even with all that discusses ways in which the theme have been 

introduced and discussed in class classroom by teachers , reveals a number of 

paradigms that still permeate our school reality . The social position occupied by the / a 

teacher / a not only helps but also hinders these discussions , face the craft of teaching, 

back among others, the challenge of bringing to the surface and hence the discussion of 

current issues , such as the above quoted, because in addition to accomplish all this , we 

have to have " left field " to conduct such discussions in a healthy way , and on top 

answer for a professional " ethics " , that limits us we act following an expected outlook 

for a certain group. Following this situation , this article aims to demonstrate and 

discuss the languages that are used in the school field on sexuality , the role of the 

teacher and how it has played such a position against students and society , the burden 

                                                           
 

1
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that this has been related kind of discussion and how education insists consolidate a 

particular subject , normalizing and excluding any that are not part of this scenario . 
 

Keywords : sex education , sexuality, daily school 

 

As armadilhas camufladas na linguagem escolar 

É necessário desmistificar a heterossexualidade como única forma de 

desejo e de prazer do ser humano e a homossexualidade como pecado, 

patologia, desvio, doença ou anormalidade. O desejo tem que ser 

vivido da forma que mais te traga prazer e satisfação a escola é um 

espaço possível para romper com as barreiras do preconceito. 

(KAMEL, 2008, p. 19) 

No cotidiano escolar nos deparamos diversas vezes com situações que nos impõe 

determinadas atitudes, e é justo nesse momento onde a linguagem empregada por nós 

professores em sala de aula, pode trazer inúmeras consequências, sejam essas benéficas 

ou maléficas. A linguagem detém o poder de não só revolucionar conceitos, como 

também de perpetuá-los, ela passa muitas vezes despercebida na euforia do dia-a-dia, 

mas, as concepções geradas a partir de sua disseminação podem ser avassaladoras, 

instituindo por fim, sujeitos ou normas. 

Mas a linguagem institui e demarca os lugares dos gêneros não apenas 

pelo ocultamento do feminino, e sim, também, pelas diferenciadas 

adjetivações que são atribuídas aos sujeitos, pelo uso (ou não) do 

diminutivo, pela escolha dos verbos, pelas associações e pelas 

analogias feitas entre determinadas qualidades, atributos ou 

comportamentos e os gêneros (do mesmo modo como utiliza esses 

mecanismos em relação as raças, etnias, classes, sexualidades, etc.). 

(LOURO, 1997, p. 67) 

As armadilhas que a linguagem oculta pode criar sujeitos retraídos por se 

sentirem num ambiente estranho, como também, violentos, sexistas e mais 

rotineiramente homofóbicos, temos que nos policiar quando nos expressarmos para não 

sermos indiferentes, ou injustos com um ou outro grupo, pois, a escola antes de tudo é 

um ambiente de vivências, ondes as diferenças sejam elas sexuais ou não devem ser 

respeitadas e esclarecidas, é papel do professor desmistificar qualquer tipo de “tabu” 

que possa existir no seu espaço de trabalho, temos que problematizar todos os impactos 
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que possam a vir a ser gerados devido a atitudes e/ou práticas e crenças discriminatórias 

relativas às práticas sexuais e seus próprios compromissos existem para com uma 

educação inclusiva, igualitária e transformadora. 

São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras 

banalizados que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de 

questionamento e, em especial, de confiança. A tarefa mais urgente 

talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como 

“natural” (LOURO, p. 63, 1997)   

Um dos grandes problemas existentes na inserção da sexualidade na educação 

está principalmente ligada aos obstáculos impostos não só na mente dos professores(as), 

como também na estrutura da própria escola, pois, a Instituição acredita que uma das 

melhores maneiras de lidar com esse assunto é silenciando o mesmo, utilizando assim 

esse “silêncio” como possibilidade de manter uma determinada norma: “Aqui o 

silenciamento – a ausência da fala aparece como uma espécie de garantia da ‘norma’. A 

ignorância (chamada, por alguns, de inocência) é vista como a mantenedora dos valores 

ou dos comportamentos ‘bons’ e confiáveis.” (LOURO, 1997, p. 68, grifo da autora) 

As contradições na arte de lecionar 

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela 

afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. 

Informa o “lugar” dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das 

meninas. Através de seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas, 

aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que os 

sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. O prédio escolar 

informa as todos/as sua razão de existir. Suas marcas, seus símbolos e 

arranjos arquitetônicos “fazem sentido”, instituem múltiplos sentidos, 

constituem distintos sujeitos. (LOURO, 1997, p. 58) 

Ao trazer a tona o tema da HOMOAFETIVIDADE, tão debatido, porém tão 

desafiador, pois, ao debater tal assunto em sala de aula, que é um campo constituído de 

“universos particulares”, que são os alunos, nos deparamos com várias opiniões que 

comumente divergem umas das outras, conseguir utilizar essas concepções em prol da 

fomentação de um debate educativo evitando que a sala se torne um banco de réus, com 

inocentes e culpados, é numa tarefa no mínimo complicada para o/a professor/a. 

Inclusive, temos que estabelecer que o/a professor/a é apenas um mediador, com 

o intuito de transformas seus alunos em sujeitos críticos, com um diferencial, 
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conhecendo argumentos plausíveis para assim poder formular uma opinião e defendê-la 

posteriormente. 

Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da 

paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não 

apenas ensinar os conteúdos mas também ensinar a pensar certo. 

(FREIRE, 1996, p. 26-27) 

Mas, infelizmente, ainda lidamos com professores/as que transmitem o assunto 

com um conceito já formado, deixando de lado sua função de “ponte” para o 

conhecimento, a prática do incentivo à pesquisa dos seus alunos, realizar uma busca de 

informações antes de “metralhar” o assunto com pré-conceitos. Como afirma (LOURO, 

2001, p.106): “A pedagogia poderia, então, começar com o pressuposto de que as 

identidades são feitas e não recebidas e o trabalho do currículo consistiria em incitar 

identificações e críticas, e não fechá-las.”. 

Se enumerarmos os conceitos existentes em torno de contexto 

HOMOAFETIVOQHOMOERÓTICO, daria para transcrever páginas e mais páginas 

sobre essas conceituações. Porém, se nos prendermos a esses conceitos, não 

conseguiremos nenhum progresso, pois, palavras não são sinônimos de soluções para a 

problemática. 

A linguagem é um turbilhão e nos usa muito mais do que nós a 

usamos. Ela nos carrega, molda, fixa, modifica, esmaga (seria talvez a 

depressão: sou esmagada pela palavra) e ressuscita (não há a “palavra 

da salvação”?). PORTINARI, 1998, p. 18) 

Voltando para o cenário das salas de aula, lidar com esse “novo” conceito de 

afetividade e fazer com que isto seja encarado de forma natural pelos discentes, quando 

sabemos que não estamos limitados apenas ao âmbito escolar, onde não é só o professor 

que é o responsável por essa formação de conceitos e valores, percebemos a dimensão 

da complexidade da abordagem pedagógica da sexualidade. 

Não podemos esquecer que lidamos com personalidades diferenciadas, 

identidades pré-formadas que vêm impregnadas de uma carga de conceitos que não 

dependem de nós professores, que refletem na maioria dos casos, a concepção do núcleo 

familiar e social sobre o mesmo.  

Devemos ressaltar também, enquanto docentes, formadores de opinião, que por 

mais que hajam debates, leis de proteção, é de extrema importância frisar as 
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discrepâncias existentes em torno dos direitos humanos, quando o assunto é 

homoafetividade, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de 

crianças, sendo que este primeiro já é uma realidade em nosso país. 

O importante é que, independentemente dos estereótipos culturais dos 

sexos, o indivíduo – seja gay, lésbica, bissexual, travesti ou transexual 

– merece e deve ser respeitado. É um direito expresso na Constituição 

Brasileira. E cabe a nós, cidadãos, garantirmos que a sexualidade de 

todos(as) seja exercida de forma digna, sem preconceito e 

discriminação por cor, raça, etnia, sorologia, classe social, orientação 

sexual e idade. (KAMEL, 2008, p. 17) 

Trilhando agora por um campo que não é propriamente pedagógico, mas, que 

infelizmente norteia o pensamento de grande parte da população brasileira, destaquemos 

como os personagens gays, são representados nas telenovelas. 

Quase sempre aparecem como o personagem engraçado, o extrovertido e por 

que não dizer o personagem ridicularizado, poucos são os momentos onde realmente 

problematizam a realidade complexa da homoafetividade. 

Será que os “Reality Shows”, filmes, músicas e principalmente as telenovelas, 

ao inserir um homoafetivo na mídia, estariam apenas, criando uma tentativa de 

popularizar diante seus telespectadores a luta pelo direito de igualdade, ou seria apenas 

uma forma de atingir um público maior, ludibriando aqueles que se vêem abraçados 

pela causa? 

Vale ressaltar que não devemos assimilar a falta de conhecimento sobre a 

temática, apenas aqueles que não tiveram acesso á uma formação acadêmica. Como já 

foi dito anteriormente, muitas vezes esses conceitos sobra sexualidade se formam no 

âmbito familiar e social. 

Seguindo essa conjuntura, basta lembrar de um debate na câmara legislativa 

federal, sobre a introdução de materiais homoafetivo nas escolas públicas, que ocorreu a 

alguns anos atrás, um deputado baseado em sua “formação educacional”, que tinha 

nível superior, foi veementemente contra a implantação de tais matérias, alegando que 

os mesmos induziriam seu filho a torna-se um homoafetivo. 

Diante de tais absurdos, a função educacional do professor torna-se ainda mais 

difícil. Sabemos que o aluno quando chega na sala de aula, vem sobrecarregado de uma 

gama de informações, que são provenientes de uma simples conversa em casa, na 

calçada, na rua, da mídia, etc.. 
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Dentre os múltiplos espaços e as muitas instâncias onde se pode 

observar a instituição das distinções e das desigualdades, a linguagem 

é, seguramente, o campo mais eficaz e persistente – tanto porque ela 

atravessa e constitui a maioria de nossas práticas, como porque ela nos 

parece, quase sempre, muito “natural”. (LOURO, 1997, p. 65) 

O ato de lecionar por si só já é um desafio constante, e conseguir agregar de 

forma pacífica e saudável assuntos tão polêmicos que entram em choque diariamente 

com valores morais, religiosos, entre outros, torna nossa profissão ainda mais 

dependente da extrema cautela dos seus profissionais. 

Os valores religiosos, por exemplo, são tidos como verdades incontestáveis, e 

moldar opiniões baseadas nesse tipo de preceito, torna a missão do professor quase 

impossível. 

Existem religiões que são mais tolerantes e acolhedoras do que outras 

em relação às diversas expressões de sexualidade. A escola não pode, 

em nome de uma religião e de seus interesses, tornar sua crença uma 

“verdade absoluta” ou um “dogma” que não respeita e não reconhece 

as diferenças. É importante ressaltar que, sendo a religião uma 

expressão da esfera privada, ela não pode interferir na vida escolar, 

que é da esfera pública. (KAMEL, 2008, p. 25) 

É curioso, para não dizer absurdo mesmo, o quanto as pessoas que assumem sua 

homoafetividade são vistas como anormais pela sociedade. Estamos tão adaptados a 

uma norma social padrão, que ao nos depararmos com qualquer manifestação, seja ela 

no simples ato de se vestir, quanto ao assumir um relacionamento com alguém do 

mesmo sexo, nossa primeira atitude é marginalizar tais sujeitos. 

Ao invés de construirmos um novo conceito social, ou pelo menos aceitar essas 

novas concepções de vida, achamos muito mais cômodo, reprimir, condenar, ou 

simplesmente fechar os olhos e continuar tudo como antes. 

O corpo e a sexualidade sempre foram punidos e penalizados. Muitas 

vezes em que falamos sobre corpo, sexualidade e erotismo surge um 

silêncio. É difícil falar sobre um tema que ainda é cercado de certas 

verdades absolutas, de construções fixas sobre a forma como cada um 

deve se relacionar com o outro. (KAMEL, 2008, p.16) 
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Por tanto, o primeiro passo a ser tomado não só no âmbito escolar, como no 

social: é o respeito. Respeito a raça, a etnia, a religião e acima de tudo a condição sexual 

das pessoas. 

ESCOLA: tradições e contradições 

Além disso, a perspectiva normativa sobre a sexualidade, ao tentar 

fixar certas identidades sexuais através do saber, impede que 

compreendamos que nossa conduta sexual é uma prática e não uma 

janela através da qual estaríamos limitadas a descobrir nossa 

verdadeira e racional identidade. (LOURO, 2001, p.106) 

A escola ainda sofre com paradigmas que a permeia desde os primórdios de sua 

instauração, e a escola ocidental que nos foi deixada como legado trouxe esses 

paradigmas que estão encravados em suas entranhas, o dito “corpo educado” resiste 

fortemente até a atualidade, por mais que sejam criadas formas de rompimento no 

espaço escolar dessa série de normas que visão principalmente a distinção entre os 

sujeitos, a realidade que vêm sendo demonstrada é que esse modelo retrógrado ainda 

persiste ferozmente. 

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na 

verdade, a escola produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar 

exerceu uma ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos – 

tornando aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que a ela 

não tinham acesso. Ela dividiu também, internamente, os que lá 

estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, 

ordenamento, hierarquização. (LOURO, 1997) 

A escola mantém um caráter normatizador, onde todos aqueles que não se 

encaixam nesse tipo pré-determinado de sujeito “perfeito” que rotineiramente segue o 

padrão: homem, branco, heterossexual, cristão, de classe média, são duramente 

excluídos, ou então, passam a ser moldados para atingir essa forma. 

Partindo desse pressuposto, inúmeros casos de discriminação são registrados na 

Escola, que são tratados sem importância algumas vezes, outros são camuflados, e no 

pior dos casos, são ignorados não só pelo corpo discente da instituição, como também, 

pelo corpo docente, que pelo menos em tese, deveria ser o mais preocupado em 

minimizar tais manifestações de preconceito. 
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A escola deve ser antes de tudo, um lugar de reconhecimento e aprendizagem, 

que deve respeitar o princípio da diversidade cultural que é típico da nossa sociedade, e 

não um celeiro de exclusões a que normalmente tem se configurado. 

A sociedade organiza-se diferenciando comportamentos em relação a 

uma norma cultural local, criando padrões de conduta desejáveis e 

indesejáveis. Muitas vezes escola adota e reproduz tais valores e, 

assim, intensifica a exclusão dos indivíduos que apresentam 

comportamentos que fogem ao padrão cultural vigente. Assim, como 

em outros setores da sociedade, a escola também possui códigos que 

na maioria reproduzem aspectos de uma cultura sexista e racista. 

(KAMEL, 2008, p. 20) 

Tudo isso se deve principalmente, ao que Deborah Britzman chama de “paixão 

pela ignorância”, pois, nós enquanto educadores somos apaixonados em querer 

demonstrar a falta de conhecimento que nós não possuímos em determinadas temáticas, 

e quando a temática em questão é a sexualidade, essa fixação fica ainda mais evidente, 

pois, os educadores não querem que seus educandos tenham certeza de que eles tem 

qualquer tipo de conhecimento sobre o mesmo, gerando um tipo de opressão entre 

ambos: “A repressão está mais próxima de nossa paixão pela ignorância do que nossa 

paixão pelo conhecimento [...] O movimento de repressão é dinâmico e produtivo, um 

movimento de volta e retorno.” (LOURO, 2001, p.96) 

Considerações Finais 

Percebo a construção desse artigo como uma maneira de alertar a todos os 

envolvidos no espaço escolar, sobre as problematizações que devem ser edificadas não 

só na Escola, como na sociedade em geral. 

E creio que são a partir dessas problematizações, que se é possível proporcionar 

para o alunado um esclarecimento maior sobre temáticas tão polêmicas como a 

sexualidade, transpassando assim, a normatização da temática, que insistentemente tem 

sido resumida as DST’s, na grade curricular da educação básica, deixando de lado, a 

verdadeira essência do tema, que deve antes de tudo, tornar os alunos capazes de 

exercitar sua tolerância com as diferenças alheias e as suas próprias, e a Escola é o 

melhor local para essa prática: “Lutar contra os preconceitos e as discriminações 

sexuais, étnicas e sociais na escola não é só preparar o futuro, mas é tornar o presente 

tolerável e, se possível, fecundo.” (PERRENOUD, 2000, p. 147) 
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O artigo tem por finalidade discutir alguns dos aspectos  fundamentais das obras "Vida 

de Constantino" e "História Eclesiástica" do bispo Eusébio de Cesaréia, sobre as 

temáticas étnico-religiosas e a relação de alteridade do Imperador Flávio Constantino 

I com os súditos do Império, sejam estes cristãos, judeus ou tradicionalistas. O texto 

também lança mão da análise da proibição de certas práticas religiosas “pagãs” que 

foram decretadas por Constantino, sua relação com os assassinos de Cristo, neste caso 

os judeus, assim como as vantagens proporcionadas pelo imperador aos cristãos, 

maiores beneficiados de seu governo. 
 

Palavras-chaves: Cristianismo, Império de Constantino, Relações Étnico-Religiosas, 

Eusébio de Cesaréia. 

 

As relações de convivência e aceitação étnico-religiosas no período da 

antiguidade tardia não era nada do que podemos classificar como amistosas, ou 

tranquilas. É perceptível que sempre houve embates entre os mais variados grupos, 

fossem esses os tradicionalistas, cristãos ou judeus
3
. Não era de curta data que esse 

                                                           
 

1
Pós-doutora em História social pela USP. Membro do Laboratório de estudos do Império Romano (LEIR-

MA), da USP. Membro do Conselho Consultivo e deliberativo da Sociedade Brasileira de Estudos 
Clássicos (SBEC). Doutora em História Social pela USP. Professora da área de História Antiga e Medieval 
da UFCG. Líder do Grupo de Pesquisa em Estudos Culturais – Plataforma Lattes/CNPq. 
2
Aluno do VIII período do curso de história da UFCG. Integrante do PET em História, na condição de 

bolsista, e do Grupo de Pesquisa em Estudos Culturais da UFCG. 
3
Arnaldo Momigliano, Peter Brown e Ferdinand Lot, e suas respectivas obras: Paganos, Judios y 

Cristianos; O fim do Mundo Clássico: de Marco Aurélio a Maomé; O fim do Mundo Antigo e o Princípio 
da Idade Média , defendem a tese que os romanos eram extremamente amistáveis e tolerantes com os 
povos estrangeiros que moravam em suas terras, conquanto que estes seguisse sem cogitar as suas 
tradições, fossem essas religiosas ou não. Todavia Rosane Dias assegura que a construção das narrativas 
dos respectivos autores quanto a tolerância romana se encontra mais nos discursos do que o que era 
visto de fato na prática. Apud de: Alencar, Rosane Dias de. A construção da imagem do 
governante:análise das representações do Imperador Constantino (306-337 d.C.) / Rosane Dias de 
Alencar. – Goiânia, 2007, p. 49-50. 
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desenrolar de perseguições vinham acontecendo, seja por parte dos tradicionalistas, 

representados pela figura dois imperados romanos-Nero, Diocleciano, Licínio etc – que 

cultuavam os deuses tradicionais – Baco, Dionísio, Vênus, Afrodite etc – e que 

acreditam que perseguido o culto, as manifestações de crenças advindas das demais 

crenças – podemos mencionar o cristianismo em especial –, estavam colaborando para 

que os deuses tradicionais não deixassem de ser adorados pelos súditos do império, 

fator que poderia acarretar algumas punições pelos seus deuses, desde a decadência do 

seu império – temática bastante explorada pelo historiador Políbio no livro Histórias
4
, 

como também por Santo Mazzarino
5
– à própria incentivação de querelas com outros 

grupos religiosos divergentes do pensamento tradicional.  

Quanto as perseguições advindas dos cristãos para com os judeus, e também aos 

tradicionalistas, se deu principalmente após a conversão do imperador Constantino 

Magno, em 312, ao cristianismo, onde ele através de decretos, leis, trouxe algumas 

proibições de práticas religiosas, principalmente quando nos referimos a religião 

tradicional, como pode ser exemplificado pelos escritos do historiador eclesiástico 

Eusébio de Cesaréia, em seu panegirico, Vida de Constantino, assim como em História 

Eclesiástica, ambas fontes de fundamental importância para o desenvolvimento da 

temática em questão. 

É partindo desde contexto de “querelas, e discórdias” religiosas, que envolve os 

três principais grupos religiosos que compunham o governo do Augusto, nos 

delimitando ao período temporal de 306, início de seu governo, até 337, quando ocorreu 

a sua morte, que iremos desenvolver a problemática da questão étnico-religiosa, e 

consequentemente as impressões, relações de alteridade do Soberano romano para com 

os seus súditos, segundo os escritos deixados por Eusébio. 

O bispo de Cesaréia é considerado o pai da história eclesiástica, pois foi através 

do seu trabalho infatigável de tentar fazer uma história total das “origens” do 

cristianismo, que para ele se iniciará desde a narração do mito judaico de formação da 

                                                           
 

4
Políbio. Histórias. Tradução de Mário da Gama Kury, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1996. 

5
MAZZARINO, Santo. O fim do mundo antigo. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
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terra
6
, perpassando por várias temporalidades – período do cativeiro dos judeus no 

Egito, passando pelos profetas
7
 e chegando até o período apostólico

8
 – chegava até o 

seu tempo, onde o mesmo tentou-os também quantificar, narrar os principais eventos.  

Eusébio de Cesaréia também se destaca enquanto pai da história eclesiástica pelo 

seu método de erudição histórica, assim como do trabalhar com as fontes, ou seja, 

enquanto que a tradição antiga – Heródoto, Tucídides
9
, etc – produzia as suas histórias 

baseadas no visto e no ouvido – para Heródoto indo poucas gerações anteriores ao fato 

narrado – assim como na própria experiência da vivência do fato, sem contar que os 

mesmos lançavam mão da retórica como elemento de convencimento do texto, Eusébio 

vai seguir um caminho totalmente inverso, ou seja, o documento analisado de forma 

crítica passa a ser elemento vital para a consecução de sua empreitada, sem ele, na visão 

eusebiana, era impossível escrever a história, pois era a fonte analisada de forma crítica 

que iria trazer o esclarecimento do evento narrado. Devido ao seu pioneirismo na 

metodologia do trabalhar e manusear com as fontes, influenciado e constituindo escola 

de inúmeros escritores dos séculos posteriores – Sócrates Escolástico, teodoreto de Ciro, 

Sozomeno
10

 etc – assim como o da escrita da história eclesiástica, o bispo de Cesaréia é 

colocado na condição primeira de iniciador da história dos pais da igreja.  

A obra História Eclesiástica – que teve a sua primeira parte, os sete primeiros 

livros, escritos antes do governo de Constantino, e os três últimos a partir da 

perseguição de Diocleciano, onde o bispo narra os fatos até por volta do ano de 324, 

quando ainda não tinha acontecido o tão afamado concílio de Nicéia
11

 –, segundo o 

                                                           
 

6
 Eusébio. Eusébio, Bispo de Cesaréia, 265-340. História eclesiástica/ Eusébio de Cesaréia; [tradução 

Monjas Beneditinas do Mosteiro de Maria Mãe de Cristo]. – São Paulo: Paulus, 2000. – (Patrística; 15).  
7
 Eusébio. HE 1.3-20. 

8
 Idem. HE 2. 1-14. 

9
 Della Torre, Robson Murilo Grando, A atuação pública dos bispos no principado de Constantino: as 

transformações ocorridas no Império e na Igreja no início do século IV através dos textos de Eusébio 
de Cesaréia / Robson Murilo Grando Della Torre. -- Campinas, SP, 2011.  
10

Momigliano, Arnaldo. As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna. Tradução Maria Beatriz Borba 
Florenzano. – Bauru, Sp: EDUSP,  2004; P. 201. 
11

Este concílio ocorreu na cidade de Nicéia, no ano de 324, e teve como principal elemento de discursão 
a controvérsia ariana. Dois grupos constituíam o centro acalorado do debate. Os que defendiam a 
trindade, tendo como expoente máximo Alexandre, bispo de Alexandria e seu seguidor, Santo Atanásio, 
que no concílio desempenhou um papel mais nos bastidores, todavia indispensável para a vitória da 
causa da doutrina. E do outro lado o grupo era formado pelos mais eruditos, que teve como figura 
central o bispo Ário de Alexandria, difusor do arianismo – ideia que apregoava que o pai, o filho não 
possuíam a mesma natureza de formação, ou seja, o Deus pai teria formado o filho posteriormente – 
juntamente como outros bispos conhecidos da época, como é o caso de Eusébio de Nicomédia, Paulino 
de Tiro, Narciso de Nerônias e o próprio Eusébio de Cesaréia. Para obter mais detalhes sobre o concílio, 
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próprio autor, é um trabalho mais completo do que as Crônicas produzidas 

anteriormente por ele, cujo conteúdo possuía um tom mais apologético-teológico do que 

histórico. Todavia cabe salientar que a História Eclesiástica não rompe com o seu 

caráter apologético e teológico. Para o historiador Robson Murilo Grando Della Torre: 

“Na verdade, esta afirmação está correta apenas em parte, pois 

Eusébio se ocupa apenas de história posterior a Encarnação nesta 

segunda obra, concentrando-se sobre a história imperial romana, sobre 

o fim da independência do povo Judeu e principalmente, como já 

sugerido no título, sobre a história do cristianismo entendido como 

igreja” 
12

. 

Quanto à obra Vida de Constantino, panegírico produzido com o intuito de 

exaltar e louvar a figura do imperador romano foi encomendado após a morte do 

soberano, ou seja, depois de 337, cujo objetivo maior seria fazer uma apologização dois 

atos, atitudes, tomadas por Constantino durante o seu governo, neste caso, dado 

destaque especial para os seus atos beneméritos em relação aos cristãos. O livro é 

bastante conhecido por conter vários documentos imperiais autênticos, totalizando 

quinze, como nos afirma Robson Murilo
13

. Sendo assim, Vida de Constantino está 

basicamente dividida em quatro livros, sendo a última parte um apêndice do que poderia 

ser um quinto livro, todavia ficou apenas como uma extensão do último. 

É partindo desde contexto histórico de proibições feitas por Constantino quanto 

aos cultos tradicionalistas que destoavam dos valores cristãos defendidos e seguidos por 

ele – existem autores como Fergus Millar que defendem que Constantino só veio 

realmente se converter ao cristianismo já próximo a sua morte, quando o mesmo assim 

se batizou, dando uma prova mais concreta de sua conversão, pois em períodos 

anteriores a seu batismo, narra Millar, que o cair de um raio sobre o teto do Capitólio 

em Roma por volta do ano 327, fez com que o imperador consulta-se livros sagrados 

                                                                                                                                                                          
 

vide Eusébio, Bispo de Cesaréia, Vida de Constantino. Tradução José M. Candau. Editora Gredos, 2010. 
3.4-24. A introdução do livro: Santo, Atanásio, 295-373. Contra os pagãos; A encarnação do verbo; 
Apologia ao imperador Constâncio; Apologia de sua fulga; Vida e conduta de S. Antão. São Paulo, 2002. 
– (patrística; 18). 
12

 Della Torre, Robson Murilo Grando P.116.  
13

 Idem. P. 42. 
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pagãos, ou seja, mostrando-se ainda propenso a rituais da sua religião antiga
14

. Já para 

Paul Veyne
15

, defende que Constantino se converteu verdadeiramente ao cristianismo 

sem interesses escusos maiores devido à política – como nos narra Eusébio, percebe-se 

que o soberano é bastante enfático na sua tomada de decisão quanto à proibição dos 

cultos “pagãos”, onde autorizava a não permissão de qualquer tipo de idolatria e forma 

de sacrifício aos deuses tradicionais
16

. Outros exemplos ainda são mais citados na obra 

sobre a proibição dos cultos tradicionalistas, como é o caso da publicação de duas leis 

pelo Augusto, uma sendo em benefício dos cristãos, e outra especificamente 

abominando os ritos “pagãos”, sua idolatria, e o consequente veto à produção ou erição 

de imagens dos seus deuses
17

. 

Um dos exemplos citado pelo bispo palestino é o ritual que acontecia no Egito 

em adoração ao rio Nilo, onde os homens que desempenhavam a ritualística eram 

hermafroditas, e que, portanto o imperador proibia categoricamente através de lei, tanto 

o ritual em adoração ao rio, quanto as suas condições sexuais de homoafetividade. Nesta 

mesma narração, também é citada outra proibição que é a questão das lutas de 

gladiadores que geralmente aconteciam nas arenas com o intuito de agradar em primeira 

ordem aos deuses, e depois grande parte da população das referidas cidades que 

ocorriam os jogos, cujo objetivo era entretere-los da fome e do estado de pobreza ao 

qual estavam submetidos
18

. 

Apesar de o cristianismo ter se originado do judaísmo, e o próprio Jesus ser um 

judeu em termos religiosos, “Não penseis que vim revogar a Lei ou os profetas. Não 

vim revoga-los, mas dar-lhe pleno cumprimento” 
19

, os hebreus não eram bem visto 

pelos cristãos, pois na óptica da cristandade dos séculos posteriores, eles eram os 

assassínios de Cristo, aqueles que mataram o salvador de forma desonesta e 

inescrupulosa.  

                                                           
 

14
 Millar, Fergus.P. Herennius Dexippus: yhe Greek World and the Third- Century Invasiones. Journal of 

Roman Studies. V. 59. 1969. P.17, Apud de SILVA, Diogo Pereira da. As abordagens historiográficas 
sobre Constantino I (306-337): uma revisão, p. 35. 
15

 Veyne, Paul, 1930- Quando nosso mundo se tornou cristão: (312-394) / Paul Veyne; tradução de 
Marcos de Castro. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p.87. 
16

 V.C. 4.23.  
17

 Idem 2.45.1 
18

 Idem. 4.25.  
19 Bíblia: A Bíblia de Jerusalém. São Paulo; Edições Paulinas, 2002. 
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Esta defesa dos judeus como assassínio de Cristo é presente também na visão do 

imperador Constantino, como pode ser visto em uma de suas cartas as igrejas, 

direcionada ao um concílio de bispos
20

, cuja pauta de debate é a temática da páscoa. A 

discursão gira entorno do dia de celebração desta festa religiosa que para os cristãos, 

assim como para os Judeus, tinham significados completamente diferentes. Os Judeus a 

celebravam louvando a saída de seu povo do Egito, que teria ocorrido por volta do ano 

de 1250 ou 1255 a.C
21

, quando Moises, um israelita, príncipe do Egito, os teria 

libertado do domínio do faraó, após Deus ter feitos inúmeros prodígios, mandado as dez 

pragas, e o ter matado juntamente com o seu exército na travessia do mar vermelho, 

para puni-lo devido a dureza do seu coração
22

. Já para os cristãos, a páscoa simboliza a 

ressureição do messias, após a sua crucificação e morte de cruz impetrada de forma 

substancial pelos judeus
23

.  

Sendo assim, Constantino advoga na questão da celebração da páscoa dos 

cristãos pedido para que os mesmos não celebrem o dia da ressureição de Jesus no 

mesmo ano que os judeus, vejamos:  

“Em primer lugar, pareció que era indignante que se cumpliese com 

esa santísíma festividade siguiendo la práctica de los judios, quienes al 

haber manchado sus manos com nefando crimen, forzosamente han de 

tener, los desgraciados, esombrecidas sus almas [...] Nunca podríamos 

tolerar el celebrar la Pascua dos veces em el mismo año [...]”
24

. 

Para o Augusto, o fato poderia causar inúmeros mal-entendido para a 

comunidade cristã da época, ou que muitos interpretassem tal atitude dos bispos 

católicos condizentes com os valores judaicos, como se também – os bispos – não 

fossem capazes de definir um dia próprio para a páscoa, com a ritualista cristã própria.  

Eusébio de Cesaréia também corrobora a tese de culpa dos judeus quando narra 

em seus escritos de forma apologética os atos de perseguições sofridas primeiramente 

por Cristo e depois por seus discípulos, e a consequente punição divina aos Judeus, 

vejamos:  

                                                           
 

20 V.C. 3.17-20. 
21 Bíblia: A Bíblia de Jerusalém. São Paulo; Edições Paulinas, 2002, Int. p. 29. 
22 Idem. Para um melhor entendimento sobre a história de Moises, e a saída dos israelitas do 
Egito, vide o livro do Êxodo. Cap. 1-17. 
23 Idem. Mt. Cap. 26-28; Mc. Cap. 14-16; Lc. Cap. 22-24; Jo. Cap. 18-21.  
24 V.C. 3.18. 
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“Ora, após a ascensão de nosso Salvador, os judeus,       além do que 

haviam ousado contra ele, armaram contra os apóstolos quantas 

ciladas puderam [...] Então a justiça de Deus atingiu os judeus que 

haviam praticado tais iniquidades contra Cristo e o apóstolos e esta 

geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens” 
25

. 

Todavia apesar das proibições, dos vetos e indiferença de Constantino para com 

os tradicionalistas e judeus no que tange ao seu pensamento religioso, de suas práticas 

litúrgicas, não podemos dizer o mesmo do seu tratamento para como os cristãos, grupo 

que se beneficiou de forma preponderante das benesses do soberano romano. Se 

analisarmos em primeira ordem o beneficiamento dos bispos, tal como sua carta 

imperial
26

, que concedia o direito dos eclesiásticos serem isentos dos impostos, 

percebemos a preocupação do imperador em conceder aos mesmos, um direito que já 

era dado a outros membros da sociedade romana, como é o caso dos presidentes de 

sinagogas judaicas, aos professores, médicos filósofos etc. 

Constantino também se preocupou em devolver os bens privativos da igreja 

católica, como pode ser visto em um mandamento imperial dirigido a Anulino, procôsul 

da África: 

“Em consequência, determinamos que, ao receber esta carta, se ainda 

se encontram interditados, seja por cidadãos, seja por alguns outros, 

em qualquer cidade ou em outros lugares, bens pertencentes à igreja 

católica dos cristãos, ordena imediatamente sua devolução a essas 

mesmas igrejas, pois decidimos que as primitivas propriedades destas 

Igrejas retornem ao seu domínio” 
27

. 

Eusébio também nos testemunha – cabe salientar do seu ponto de vista 

apologético cristão e também de interesse de legitimação do cristianismo –, que templos 

foram reconstituídos, voltaram ao esplendor de outrora, que os imperadores –

Constantino e Licínio
28

 – através de leis, só faziam os beneficiar. Os bispos recebiam 

                                                           
 

25 H.E. 3.5. 
26 H.E. 10.7. 
27 H.E. 10.5. 
28

 Cabe salientar que a aliança entre Constantino e Licínio se deu a partir de fevereiro de 313, quando 
este casou-se com a sua irmã, em Milão. No mesmo ano, junho de 313, Licínio venceu a Maximino – 
outro co-imperador – torna-se senhor imperador Augusto da parte Oriental do império, enquanto que 
Constantino Augusto do Ocidente. 
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honras, cartas, presentes de grande valor, tudo isso mostrando que a religião cristã 

começava a tomar novos ares no império, ou seja, voltava a se fortalecer
29

. 

O objetivo principal deste artigo foi o de mostrar a temática étnico-religiosa e a 

relação de alteridade do Imperador Flávio Constantino I – através dos textos, história 

Eclesiástica e Vida de Constantino, sem os quais ficaria difícil pensar sobre as temáticas 

em questão – com os principais súditos que compunham o seu império, a saber, os 

tradicionalistas, os judeus e os cristãos, assim como ao consequentes benefícios de 

favorecimento do soberano aos cristãos, grupo que melhor se favoreceu dos atos 

imperiais promulgados pelo o augusto romano. Para isto, fizemos breve explanações 

sobre as obras, apenas para situar de forma bem elementar o leitor, assim como falamos 

um pouco da importância de Eusébio para a história religiosa no que tange aos 

primeiros séculos, assim como sua relevância para os pósteros escritores eclesiástico 

que assim lhes sucedeu. Entrementes, espera-se que o artigo tenha sido claro o 

suficiente para responder as problemáticas aqui propostas. 
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SOLDADOS DA BORRACHA, SOLDADOS DE CRISTO: A IGREJA E A 

MIGRAÇÃO PARA A AMAZÔNIA (1942 – 1945) 
 

Norma Sueli Semião Freitas1 

 

Entre fé e poder: Igreja Católica, Estado e Segunda Guerra Mundial 

A “batalha da borracha” no século XX perpassa momentos específicos da 

história do Brasil, pois nela se cruzam duas contingências: o período do Estado Novo e 

a Segunda Guerra Mundial. Este segundo boom do ouro negro, além de ter ocorrido em 

uma época de ditadura e guerra – e seca no Nordeste – transcorreu mergulhado em um 

processo de íntima ligação entre religião e política. 

Para Aline Coutrot2, essa relação foi por muito tempo ignorada pela história do 

político, mas que atualmente as forças religiosas são apreciadas como fator de 

compreensão política em numerosos campos, uma vez que a história religiosa – com 

suas permanências e mudanças – experimenta um exímio crescimento por conta da 

própria conjuntura de transformação da sociedade. 

A autora estuda as relações entre religião e política na França no século XX, mas 

que nos permite apreender questões fundamentais, a exemplo do fato de haver distinção 

entre ambas ser o que permite pesquisar as mediações estabelecidas entre religião e 

política numa relação de interdependência. 

Sob essa perspectiva, esta pesquisa visa a debruçar-se sobre a atuação da Igreja 

Católica no Ceará, no recrutamento de trabalhadores para labutar nos seringais da 

Amazônia no período do Estado Novo (1937-1945) e perceber as peculiaridades da 

relação entre a migração de cearenses e a atuação da Igreja Católica. Nesse sentido, 

cabem as seguintes questões: que estratégias foram utilizadas pela Instituição para o 

convencimento dos trabalhadores/as? De que modo os interesses da Igreja se 

aproximavam do discurso do Estado, naquele momento? É possível perceber no 

discurso da Igreja Católica e do Estado sobre a região amazônica elementos que 
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Editora FGV, 2003, 472 p.  



 

  1560 

 

constituíam o “universo religioso” do/a sertanejo/a naquele período? Como o discurso 

religioso articula ideais de moral, família e trabalho em prol do Estado? 

Se após a instalação da República no Brasil, o catolicismo perdeu a condição de 

religião oficial, a partir da década de 20 do século XX, o clero encontrou um novo lugar 

junto ao Estado ao eleger um “inimigo” – o comunismo – para retomar sua influência 

junto ao governo, tornando-se seu grande aliado, principalmente, durante a “Revolução 

de 1930”.  

Para Cândido Moreira Rodrigues, o regime de Vargas, nas décadas de 1930 e 

1940, busca incentivar no imaginário coletivo o suporte para a sua legitimação e, para 

isso, tratou de estabelecer alianças com diversos setores da sociedade, inclusive com a 

Igreja Católica – a qual já buscava uma maior aproximação com o Estado 

(reordenamento social baseado no corporativismo), cuja aproximação entre fé e poder 

garante àquele, o acesso a imagens e símbolos religiosos. Diante desse contexto, no 

processo de arregimentação de trabalhadores para extrair látex na Amazônia, a Igreja 

Católica demonstrou ser imprescindível sua participação no processo articulatório das 

estratégias estatais. 

Religião e Estado: As relações da Igreja Católica com o primeiro governo de 

Vargas  

Quando se fala na relação entre Igreja Católica e Estado no regime de Vargas, é 

impossível não vir à tona a discussão sobre os discursos proferidos no período, no qual 

percebe-se claramente uma aproximação no discurso de Vargas e no discurso da Igreja, 

acerca da moralidade, disciplina, trabalho, educação e fé, pautados em uma política da 

crença. Sobre o termo “discurso”, Júlia Miranda traz uma importante contribuição sobre 

essa acepção quando afirma: “discurso designa toda matéria significante – e não 

apenas a linguística – existente no interior de uma dada sociedade, na medida em que 

também aos gestos, às imagens etc., é socialmente atribuído um sentido.” 3 

Desta forma, estudar essa temporalidade imbricada pelo Estado Novo e o 

catolicismo é remeter-se ao encontro de dissabores amparados por “palavras, gestos, 

imagens, ideias, projetos, soluções políticas”, no qual foram utilizadas estratégias de 

                                                           
 

3
MIRANDA, Júlia. O poder e a fé - discurso e prática católicos. Fortaleza, Edições UFC, 1987, p.44. 
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dominação sobre os trabalhadores urbanos, por meio da política de colonização e a 

política de trabalho: 

De um lado, tinha-se em mente “resolver” os problemas particulares 

do Nordeste através do esvaziamento dos conflitos sociais por meio da 

orientação de correntes migratórias para as novas áreas de 

colonização; de outro lado, tinha-se em mente regularizar o 

abastecimento urbano dos grandes centros, através da produção das 

novas áreas colonizadas e, deste modo, assegurar o que parecia mais 

premente ao Estado daquele momento: o seu programa social de 

política do trabalho.
4
  

Vale ressaltar que bastante em voga no período estava a questão do trabalho no 

Brasil – assunto recorrente nos anos de 30 e 40 de cunho genuinamente revolucionário –

, sobre a qual os estudos de Ângela Maria de Castro Gomes5 ajudam-nos a entender as 

relações estabelecidas entre trabalho e riqueza e entre trabalho e cidadania, tendo em 

vista que cabia aos “homens bons” o progresso da nação, enquanto que aos pobres era 

delegada a causa do atraso do país, por serem identificados como incômodos e até 

perigosos. Dessa forma, havia um ideal em “transformar o homem em 

cidadão/trabalhador, responsável por sua riqueza individual e também pela riqueza do 

conjunto da nação”6, algo bastante peculiar ao governo de Vargas, em que a cidadania 

se dava pelo viés do trabalho, reconhecido e tutelado pelo Estado7. 

A partir dessa invenção, surge a concepção da construção do homem novo 

pautado no ideal de justiça social e da política de amparo ao homem brasileiro pelo 

Estado Nacional, no qual o real significado pululava em torno de que o produto do 

trabalho seria responsável pela civilização e progresso do país; ao mesmo tempo em que 

essa política de valorização do trabalho era centrada pelo fato da pobreza ser encarada 

como um mal a ser evitado e o “Estado, personificado na figura de Vargas, 

possibilitaria o acesso aos instrumentos de realização individual e social. A relação 
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‘homem do povo/Vargas’ está cuidadosamente estruturada nesta mitologia do trabalho 

como fonte de riqueza, felicidade e ordem social.”8 

A Igreja também se apropriou desse discurso sobre a importância do trabalhismo 

para a nação. No mundo do trabalho, a cruz é introduzida, sobretudo, nas fábricas como 

símbolo de “guia e consolo” substanciando o imaginário de Cristo como aquele que vela 

pelo cristão em todos os momentos da sua vida. Nesse viés do mundo do trabalho, 

O Cristo que vela, passa a ser visto como o Cristo que vigia, 

admoesta, policia. Através dessa imagem, a Igreja não somente 

explica o que pensa das relações de trabalho; ela faz da imagem o 

seu recurso de intervenção nas mesmas relações. O discurso da 

atividade eclesiástica amplia um pouco mais a sua significação quando 

a imagem da cruz é projetada no espaço da nação, o lugar definitivo 

do trabalho: afinal no céu do país cintila o cruzeiro do sul, assim como 

o seu primeiro nome, dados pelos descobridores, foi de Santa Cruz. 
9
 

(Grifos nossos) 

Para Eduardo Hoornaert, o uso de simbologias religiosas não precisa ser apenas 

tangível, sua importância também remete ao uso intangível – ou conforme sua 

terminologia, no sentido clássico. Procissões, festas, sermões, triunfos eucarísticos 

funcionam tanto como devoção e consolo, como algo que o povo precisa: entusiasmo, 

vibração.10
 Outra visão apresentada sobre o uso e apropriação das insígnias católicas, na opinião de 

Leonardo Boff11, remete à 
estratégia dos dirigentes do poder em incorporar a Igreja (especialmente 

para conseguir hegemonia junto a indivíduos e grupos sociais), e torná-la
 um aparelho a serviço da 

ampliação, consolidação e legitimação do poder vigente.
  

Um exemplo sobre o uso de simbologias intangíveis no Estado Novo remete à 

própria oratória de Vargas: 

Em Getúlio, coexistem o guia espiritual e o domador de almas; sua 

oratória e seus gestos são exemplos de equilíbrio de um chefe que 

nunca dominou despoticamente a massa. Suas palavras são plácidas 
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(referências às palavras meigas e sábias de Jesus Cristo...) e ao mesmo 

tempo enérgicas e convincentes.
12

 

O excerto acima traduz um dado clima de religiosidade que se visava constituir 

nas relações entre chefe e comandados – consolidado, sobretudo, no culto de veneração 

à pátria – até porque havia uma concepção criada e repassada a respeito da figura de 

Getúlio Vargas, apresentando-o como “um homem que velava pelo Brasil”.  

Catolicismo e política no período do Estado Novo no Ceará 

A Igreja Católica no Ceará demonstra grande força moral e política durante o 

governo de Vargas, seja através de pastorais ou por meio de canais de atuação na 

sociedade daquele período, como a revista A Ordem. Esta revista circulou no período 

compreendido entre 1921 e 1945, com nuanças ideológicas, políticas, culturais e, 

sobretudo, religiosas a partir dos escritos de intelectuais que colaboraram para a revista 

católica. O foco era empreendido nos seguintes temas: o comunismo, o nazismo, o 

fascismo, a Ação Católica, a questão educacional e o próprio Governo Vargas.13 

Várias outras entidades são criadas: Centro Dom Vital, Círculo Católico de 

Fortaleza, o Jornal O Nordeste, dentre outros. No entanto, a Igreja Católica expande 

suas ações a partir da década de 30, em busca de “recatolicizar a sociedade”. Trata-se de 

envidar alianças sociais e políticas a fim de reafirmar sua hegemonia no país. Para isso, 

mantém coligação com a Aliança Integralista Brasileira (AIB), apoia a Legião Cearense 

do Trabalho (LCT) e, com a criação da vertente local da Liga Eleitoral Católica 

(LEC)
14

, visa a influenciar o eleitorado católico na ocasião das eleições constituintes de 

1933. Conforme Berenice Abreu, “essa estratégia foi perseguida pela Igreja, em 

grande parte, em virtude do processo de laicização das instituições e da sociedade, 

vitória dos liberais e dos maçons, com a Constituição republicana”.15 

AIB, LCT e a LEC 
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A Ascensão de Getúlio Vargas ao poder assinalou a deflagração dos movimentos 

católicos e integralistas no Brasil, justamente por oposição às propostas do liberalismo e 

da modernidade constantes no projeto político da Aliança Liberal.16 

A partir daí, surge a LCT – movimento de natureza corporativista, integralista e 

católico de organização e mobilização dos trabalhadores –, fundada em Fortaleza em 

1931, pelo tenente Severino Sombra. Seu aparecimento está atrelado à expansão do 

pensamento católico e antiliberal no Brasil nas décadas de 20 a 30, diferenciando-se dos 

demais por sua escolha pelos trabalhadores, enquanto os demais privilegiavam a classe 

média. 

A LCT possuiu como fundadores o tenente Jeová Mota e o padre Hélder 

Câmara, estando ligada ao projeto de recristianização da sociedade, clamando às classes 

sociais a cooperarem entre si para a restauração dos ideais humanistas. Severino 

Sombra, através desse movimento, desenvolveu um trabalho de cooptação de diversas 

lideranças classistas e sindicais. Vale salientar que, a LCT aliou-se à AIB em 1932, 

quando Severino Sombra foi exilado, ficando a primeira a cargo de seus fundadores. 

João Rameres Régis aprofunda as questões sobre o integralismo no Ceará e 

afirma: 

O integralismo no Ceará foi descrito como sui generis no tocante ao 

aspecto de sua base social, bem próxima da classe operária pelo fato 

de haver se originado da Legião Cearense do Trabalho – LCT, o que o 

tornaria diferente do movimento da AIB noutras regiões do país onde 

a classe média predominou como base de sustentação. Esse vínculo da 

AIB no Ceará com o movimento operário era tênue, fato que não nos 

permite apontar esse elemento como configurador de características 

singulares.
17

 

Para o autor, essa ideia de que o movimento integralista no Ceará tinha essa 

distinção era imprecisa, pois, sobretudo, nas disputas eleitorais, a aliança preferencial 

com a Igreja Católica na convocação dos setores populares é um indicativo da 
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adaptação do Integralismo aos interesses dos setores clientelísticos sequioso pelo 

retorno aos antigos postos de comando na administração municipal. 

A propósito, Régis enfoca que a interação da AIB com a LEC, principalmente, 

nos municípios interioranos era evidente. Muitos clérigos foram fundamentais para o 

sucesso integralista, tendo em vista que havia um sistema de cooperativismo e os 

integralistas contribuíam para a criação da LEC e para a propagação de seus 

fundamentos. 

Cabe destacar que a LEC foi estabelecida sob o comando do Cardeal Leme do 

Rio de Janeiro, constituindo-se num meio eficaz de atuação dos católicos na política. 

Tratava-se, portanto, de um partido que advogava em busca de um programa mínimo de 

princípios católicos, cujo intuito era inseri-los na constituição por meio da eleição de 

candidatos que se comprometessem, por escrito, a interceder pela inserção de tais 

valores na constituinte. 

Menezes Pimentel: entre a política da crença e a crença política? 

Francisco de Menezes Pimentel foi uma figura emblemática na conjuntura 

política cearense e de fato um homem culto – com bases católicas. Era professor da 

disciplina de direito romano na Faculdade de Direito do Ceará, à época da aclamação de 

sua candidatura ao governo do Ceará, em 1934.  

De origem humilde, a educação de Pimentel foi confiada aos padres católicos no 

pequeno município de Pacoti. Fundou o São Luís, instituto educacional localizado na 

Serra de Baturité, que depois trouxe para Fortaleza, colaborando para a gênese católica 

de diversas gerações. Atuou com forte militância como intelectual laico, mas não 

relegou sua base religiosa, o qual propagou e defendeu a bandeira do cristianismo em 

várias frentes da sociedade, inclusive como um dos presidentes do Círculo Católico de 

Fortaleza.18 

Essa instituição foi criada em 1913 e durou até 1922, a qual reuniu um grupo 

seleto da intelectualidade católica da cidade. Almejava afervorar a crença religiosa, 

defender a moral da sociedade, restaurar a piedade combalida, colaborando 

sobremaneira na divulgação da cultura católica em Fortaleza. Dessa forma, tal 
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agremiação representou “uma ponta de lança do gigantesco movimento da Igreja com 

vistas a por um freio no modernismo que se alastrava”. 19 

Essa militância possibilitou a eleição de Menezes Pimentel como Governador, 

por via indireta pela Assembleia Legislativa do Ceará, em 1935, com o apoio da LEC 

(Liga Eleitoral Católica) – o que denota a força da Igreja Católica no Ceará – e, por 

conseguinte, que fosse sancionado no poder como interventor federal, após a 

determinação do Estado Novo, indicando que no Ceará as diretrizes autoritárias seriam 

implantadas.20 

Simone de Sousa dá ao governo de Menezes Pimentel a alcunha de 

pimentelismo, um trocadilho realizado com coronelismo, e enfoca que sua 

administração deteve o controle sobre todos os segmentos da sociedade: cultural, 

trabalhista, educacional, dentre outros. 21 Conforme Simone de Sousa, os setores mais 

conservadores da sociedade deram apoio incondicional ao interventor, os quais 

mantiveram suas práticas políticas desenvolvidas antes da instalação do Estado Novo. 

Assim como em âmbito nacional, havia uma vigilância constante quanto à 

infiltração do comunismo, inclusive as organizações dos trabalhadores que não tivessem 

seus postulados com base no corporativismo eram consideradas “comunistas” e, por 

isso, passavam a ter vigilância mais incisiva da polícia. 

“Mais borracha para a vitória” 

(...) tempo de guerra, tempo de disciplina, tempo de integrar território 

para a pátria, tempo de consolidar a unidade nacional, tempo de 

conquistas trabalhistas, tempo de extrair borracha... Um tempo em que 

cerca de 30 mil cearenses foram para a Amazônia.
22

 

O excerto mencionado da obra do historiador Edson Barboza remete a um 

período complexo da história do Brasil nos anos finais do Estado Novo: época de 

guerra, migração e para completar a tríade, seca. 
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A ausência de chuvas e o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial 

inscreve o trabalhador cearense em um novo episódio sobre o processo migratório para 

a Amazônia, já bem conhecido de outrora, por que não dizer, parafraseando Edson 

Barboza, “roupa velha costurada”. A Carta Pastoral intitulada “Sobre a sêca de 1942”, 

escrita pelo Arcebispo de Fortaleza, Dom Antonio de Almeida Lustosa, já apregoava tal 

situação de seca e migração: 

Choverá ou não? – Começa a dolorosa interrogação. Há umas nuvens 

pesadas no espaço, mas levou-as o vento. Surgem outros. Passam-se 

vários dias de esperança e de decepções. Afinal cai uma chuva. “É o 

inverno que começa”. Planta-se com sofreguidão. A semente germina, 

a plantinha surge... mas as chuvas não continuaram. Toda a plantação 

secou. A família do lavrado resolve emigrar. 
23

 

Quanto à guerra, outro elemento importante nesse contexto, a despeito do vasto 

alcance de seus impactos no cenário político mundial, até 1942 a população brasileira 

estava relativamente distante do conflito, cujos desdobramentos eram acompanhados 

principalmente por meio da imprensa e do rádio.24  

Todavia, o ataque do Japão à base americana em “Pearl Harbor”, em dezembro 

de 1941, marcou a entrada oficial dos Estados Unidos da América (EUA) na guerra e 

provocou um sensível rearranjo no quadro das relações diplomáticas que estimulou o 

gradativo alinhamento do Brasil aos Aliados, resultando, após uma sucessão de 

medidas, na declaração de guerra às potências do Eixo em agosto do ano seguinte.25 

 A urgência dos EUA pela aquisição do material estratégico se delineou no início 

de 1942 com a ocupação japonesa nas colônias do sudeste asiático e o subsequente 

rompimento do fornecimento de cerca de 90% da borracha que abastecia a indústria 

bélica dos Aliados durante a II Guerra Mundial. Assim, intensificaram-se esforços 

norte-americanos já existentes para aquisição de novas fontes de borracha, julgando-se 

que a região da floresta Amazônica, com suas seringueiras silvestres, apresentava-se 
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como opção mais favorável diante da conjuntura de escassez de borracha, material de 

grande importância à economia estadunidense. 

Sobre o assunto, a historiadora Maria Verónica Secreto afirma: 

Fazia tempo que os Estados Unidos intentavam aumentar o 

suprimento de borracha por meio da pesquisa voltada para duas áreas 

diferentes: a herveicultura, isto é, o cultivo sistemático e racional de 

borracha, com plantas resistentes e de alta produtividade, e a borracha 

sintética. O incentivo ao extrativismo, a partir de 1942, foi somente 

circunstancial – e a terceira alternativa conjuntural.
26

 

Nesse sentido, como parte dos “Acordos de Washington”, assinados entre Brasil 

e Estados Unidos, em março de 1942, estipularam-se as condições para assegurar o 

aumento da produção de materiais estratégicos à guerra: do látex, extraído das 

seringueiras na Amazônia, e dos minérios de ferro, de Minas Gerais. O jornal O 

Nordeste, cearense e de cunho católico, mesmo antes do anúncio sobre a legitimação do 

acordo, já anunciava em suas páginas – remontando à memória de outrora decorrente do 

processo migratório no século XX – quanto o vir à tona de um novo surto da borracha, 

bem como aludia à importância da força de trabalho cearense para a ocasião: 

Agora, voltam-se os consumidores mundiais de borracha novamente 

para o Brasil. (...) Não resta dúvida que chegou novamente a hora da 

Amazônia. (...) o braço cearense mais uma vez irá representar o fator 

preponderante nessa nova conquista de ouro para o Brasil e de matéria 

prima para a defesa da civilização.
27

 

Ressalte-se que, antes desses acordos, o governo Vargas já havia concebido um 

amplo programa de colonização chamado de “Marcha para Oeste”, cuja ideia inicial era 

marchar para o interior, “mas logo se estendeu à região amazônica, que também 

ingressou no ‘imaginário oficial’ entre os territórios internos a serem ocupados pelos 

homens do sertão, preferencialmente pelos nordestinos”28. Aqui, os trabalhadores 

nordestinos, em especial os do Ceará, serão arregimentados para uma campanha, cuja 
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trabalhadores e fracasso social na exploração de borracha durante o governo Vargas. In: Revista 
Estudios Rurales. Vol.1, n

o
 1, 2011, p.2. 

27 
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operação e propaganda institucionais ganharam teor militar. Tratava-se de levá-los para 

missão em novo front aberto no interior do próprio país, embora fosse questão de 

soberania, a efetiva integração econômica dos territórios da Amazônia ao Brasil, numa 

primeira escala, bem como, já numa segunda, a sua inscrição no cenário globalizado da 

guerra que se travava contra os países do Eixo, fornecendo matéria-prima essencial 

(munição para o capital). 

Se o Estado Novo se preocupava com preencher os espaços vazios29 da nação 

que se pretendia construir – e isso a partir de uma concepção de crescimento 

demográfico, mas não só, visto que a população deveria estabelecer sua força em termos 

numéricos e morais, daí o estatuto da família, que se envidou desde o Ministério da 

Educação e Saúde, sob os cuidados de Capanema30 –, integrando-os economicamente ao 

território nacional pelo trabalho; a Igreja, por seu turno, também ciosa com a proteção e 

organização da família, que deveria estar sob a tutela do Estado (na visão de 

Capanema), buscava ocupar os vazios de espírito. A Igreja, portanto, naquele contexto 

de guerra, e mostrando desvelo em relação aos soldados que iriam para aquele front não 

menos arriscado, envidava também uma política de aliança com o Estado Novo. Nessa 

aliança, cuidava-se dos seus interesses de hegemonia. De certa forma, o que estava em 

vista era ali a sua soberania; daí, desde essa articulação, empreender uma política da 

crença, a fim de demarcar espaços – no campo do ensino, inclusive, em torno da 

polêmica da Igreja com a Escola Nova, em torno das reformas na educação – e 

preencher vazios em termos espirituais, junto aos fiéis, e territoriais. Para tanto, 

exatamente em 30 de novembro de 1942, dá-se a criação de um novo órgão encarregado 

pela mobilização dos trabalhadores: SEMTA – Serviço de Encaminhamento de 

Trabalhadores para a Amazônia, responsável por prestar diversos tipos de assistência, 

inclusive a religiosa, que a Igreja Católica vai fazer-se presente nesse processo de 

arregimentação: 

O S.E.M.T.A., possue um Departamento de Assistência Religiosa, 

destinado a coordenar e orientar a ação do clero em geral, desde o 

arcebispo de Fortaleza, até os vigários de freguesias do interior. Em 

uma viagem inicial já foi estabelecido contato com todas as 

                                                           
 

29
Acerca da relação entre população e a produção discursiva do vazio, ver: LACLAU, Ernesto. La razón 

populista. México: Fondo de Cultura Econômica, s/d., p. 91-164. 
30

SCHWARTZMAN, Simon. A Igreja e o Estado Novo: o Estatuto da família. In: Cadernos de Pesquisa. São 
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autoridades eclesiásticas que desde então os paroquianos sobre as 

razões econômicas e patrióticas da migração para o Amazonas.
31

 

(Grifo nosso) 

Portanto, uma das responsabilidades do SEMTA era a de oferecer assistência 

religiosa, sendo Padre Helder Câmara o chefe de departamento encarregado disso. Este 

sacerdote fora funcionário do Ministério da Educação durante o Governo Vargas e, por 

meio de um contrato feito por Paulo Assis Ribeiro e Regina Chabloz, engajou-se nas 

atividades do SEMTA, passando a ser responsável pelo Serviço de Assistência 

Religiosa. Em um período mais curto do que o de um mês, o religioso visitou seis 

estados do Norte e do Nordeste do Brasil32. O SEMTA solicitou uma tríplice assistência 

religiosa: às famílias dos trabalhadores que partiam para a Amazônia, aos trabalhadores 

em marcha e aos trabalhadores na seringa, o que, inicialmente, suscitou surgissem 

várias críticas de setores religiosos quanto ao fato dos chefes irem para os seringais sem 

suas famílias. Uma das funções do sacerdote foi convencer tais setores da importância 

de sua participação na mobilização orquestrada pelo Governo, diante do caráter de 

emergência e em virtude da guerra e, sobretudo, devido à ameaça de infiltração de 

outras correntes religiosas na Amazônia.   

A assistência eclesiástica também estava registrada no contrato assinado pelo 

trabalhador, conforme consta na cláusula terceira: “O SEMTA propiciará ao 

trabalhador e à família, de acordo com a orientação dos srs. Bispos e demais 

autoridades eclesiásticas locais, a necessária e indispensável assistência religiosa”.33 

Portanto, esse amparo institucional fazia parte do esforço de guerra e estava descrito 

em, basicamente, todos os relatórios do SEMTA e contratos como forma de legitimar 

essa ação junto aos trabalhadores e famílias, no qual Dom Lustosa deflagra: “(...) quão 

providencial foi a mobilização, organizada como vemos. Vão os soldados da borracha 

com o possível conforto. E é plano cercar de conforto também a família que êle 

amparava. (...) Embarcam para a Amazônia os pobres flagelados”. 34 
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E esse conforto (espiritual), anunciado por Dom Lustosa, seria prestado tanto às 

famílias que ficariam em Fortaleza, quanto aos soldados da borracha encaminhados para 

os seringais da Amazônia. Assim, dentre as prerrogativas desse novo serviço, estava 

“organizar um sistema de recrutamento de tal forma que merecesse a confiança dos 

trabalhadores, protegendo-os e assistindo-os convenientemente durante a viagem e 

dando a suas famílias assistência médica e econômica” 35. 

Desse modo, com a presença constante de estrangeiros na região, a ameaça 

protestante estava iminente e não restaria outra saída a não ser a colaboração com os 

planos de migração nos moldes do Governo, “todas as autoridades eclesiásticas 

ouvidas foram unânimes em afirmar que dos males o menor: consideram imprescindível 

a colaboração”.36 Seria melhor ver famílias separadas do que convertidas a outras 

religiões ou convivendo com práticas religiosas diferentes.  

Lúcia Lippi Oliveira considera que, além disso, deve-se pensar quanto ao fato do 

período relacionar-se a uma fase de “revolução”, que não se encontra arraigada nos 

fatos materiais, mas em uma dimensão subjetiva e transcendental: “a de reencontrar o 

espírito da nação em suas mais profundas tradições culturais e cristãs. A revolução 

mais do que um fato político, é um fato espiritual: ela retorna aos valores humanos e 

cristãos do povo brasileiro”37. Lúcia Oliveira aventa que a “revolução” brasileira, como 

proposta “restauradora”, assume uma feição espiritual de “reeducação” do povo, o que 

não se pode realizar fora do cristianismo.  

Logo, a relação de cooperativismo estabelecida entre fé e poder no processo de 

arregimentação de trabalhadores para labutar nos seringais da Amazônia – e assim, 

aumentar a produção de borracha para a guerra –, esteve situada em um cenário no qual 

a Igreja Católica pretendia “recatolicizar” o país a partir da manutenção da ordem 

simbólica religiosa, contribuindo também para conservar a ordem política, algo muito 

conveniente para um governo como o de Vagas.  
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A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO TURÍSTICO NO NORDESTE: NO 
FOTOJORNALISMO UM OLHAR DO SERTÃO AO LITORAL 

 

Sylvana Kelly Marques da Silva (Doutoranda - UFRN) 1 
Maria Lúcia Bastos Alves (Doutora - UFRN) 2 

 

A FOTOGRAFIA UM “ESPELHO DO REAL” OU DO FICCIONAL? 

O momento histórico vivenciado é marcado por expressivas alterações 

estruturais. O que em diferentes contextos envolvem sobremaneira os sujeitos. A 

percepção das diferentes imagens, ao serem abordadas diante desse campo de 

sucessivas modificações, atravessaram mudanças significativas, principalmente com o 

advento das técnicas, mais precisamente por meio da fotografia, metamorfoseou as 

formas de olhar, de apreender, de perceber e de distinguir as coisas que se projetam no 

mundo. A maioria das imagens fotográficas têm seus sentidos reduzidos no cotidiano, 

por simplesmente traduzirem-se em uma ilustração de um momento real. Ou seja, a 

imagem fotográfica ligada à noção da fidelidade traduz-se no existente captado por 

intermédio do seu mecanismo marcado pela ideia de “espelho do real” 
3
. Suas 

mensagens subliminares escapam, pela aparência da realidade que revelam ao receptor 

comunicando alguma coisa sobre o modo que vivemos e a cultura da qual fazemos 

parte, sobre os hábitos e as pessoas que compõem o coletivo de uma sociedade. Tudo 

que nos cerca são imagens, espalhadas em seus diferentes meios de suporte construindo 

novos símbolos e fronteiras, muitas vezes camuflados em diferentes ideologias
4
.  

Ideologias que se manifestam por meio de imagens e permitem contatos mais 

distintos e estreitos entre os diferentes grupos. Fazendo parte dos muitos mecanismos e 

dispositivos pelos quais os sujeitos históricos constituem o mundo ao seu redor, 

definindo suas identidades e marcando as possíveis alteridades Quando abordadas sob o 
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ponto de vista das identidades e das diferenças culturais vem à tona uma importante 

relação das imagens com a história que se refere ao campo da territorialidade. Nesse 

aspecto nos remetemos aos pertencimentos regionais construídos em território nacional, 

como por exemplo, o que diz respeito à região Nordeste como um espaço 

historicamente recortado por discursos e visualidades, que tem no percurso de 

construção do seu imaginário uma relação direta com definidas paisagens que atuam 

como símbolo nuclear na significação da região. 

As visualidades paisagísticas estão entre os diversos usos que os indivíduos e 

grupos sociais fazem das imagens para constituir suas formas de pertencimentos sociais, 

bem como entre as maneiras pelas quais as imagens agenciam as identidades espaciais e 

as diferenças sociais. É justamente a classificação, a identificação, a delimitação, a 

apreensão em um campo visual da paisagem que a singulariza. Colocando-a 

primordialmente como uma experiência totalmente visual e estética, ligada à 

consciência e a percepção humana, por meio de formas hegemônicas autonomizadas e 

dadas à percepção em uma relação estratégica de poderes esquadrinhados, abarcados 

pela perspectiva do olhar 
5
. 

Pensando essa inter-relação entre a imagem, a paisagem e as maneiras de olhar é 

que se dá a articulação desse artigo baseado no projeto proposto ao curso de doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, no ano de 2012. Pensando essas categorias, objetiva-se 

discutir o deslocamento imagético que se dá nas paisagens do Nordeste, divulgadas nas 

fotografias jornalísticas. Uma mudança no direcionamento e divulgação das paisagens 

que identificam a região que se dá do sertão ao litoral, na medida em que os interesses 

vinculados à atividade turística vão sendo incorporados pelas políticas públicas e por 

grupos de empresários. Imbricado a esse deslocamento acreditamos que está à ideologia 

de que o turismo constitui-se em uma possibilidade real de minimização das 

disparidades econômicas e sociais que a região enfrenta comparada as regiões 

especificadas como centrais.  
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http://www.lusosofia.net/textos/simmel_georg_filosofia_da_paisagem.pdf
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E é essa tese que objetivamos defender, que as imagens fotográficas atuam como 

estratégicas na imposição ideológica de novos interesses político-econômicos, pautado 

por novas práticas sociais e a partir da noção de desenvolvimento por intermédio do 

turismo, construindo uma nova e direcionada visualidade. Contudo, um 

desenvolvimento que exclui a expansão das oportunidades dos indivíduos nos diferentes 

âmbitos da sociedade e concentra-se nos retornos financeiros gerados pelo setor
6
. As 

fotografias que dão vistas aos espaços considerados aptos ao turismo validam a 

construção de imagens ligadas aos símbolos de desenvolvimento que valorizam as 

zonas litorâneas urbanizadas priorizando a harmonia entre a técnica e o natural.  

São imagens que acabam por deslocar o olhar que fixava as visualidades nas 

paisagens do sertão nordestino e que atuaram dentro da lógica nacional 

desenvolvimentista, período aglutinador de instituições que se tornaram ícones do 

desenvolvimento econômico nos espaços periféricos do país. Alterações que se dá em 

várias ordens: do sertão para o litoral, do deserto para o oásis, do atraso para o 

progresso, do inóspito para o paradisíaco, do discurso da seca para o discurso do prazer. 

E, como frequentemente ocorre com os espaços margeados, tal elaboração se vê, ora 

preocupada com as inscrições do Nordeste, junto às identidades do sertão, já 

cristalizadas anteriormente, ora com a proposição litorânea, que vai se impondo às 

visualidades preexistentes, revelando a força que o imaginário da atividade turística 

passa a exercer, transformando novos espaços para seu consumo (CRUZ, 2002).  

Para exemplificar nossa proposta tomaremos o exemplo da construção “das 

cidades do sol”, consequência da valorização da zona litorânea nordestina, focando a 

capital de Natal: “Paraíso tropical com praias, coqueirais e dunas de areias coloridas”; 

como afirma o subtítulo da reportagem, recheada de fotografias, na revista fatos e fotos, 

1968. Destaca-se nessa reflexão o fotojornalismo, pela imensa capacidade de circulação 

que teve, difundindo ideologias que se sobrepuseram nos espaços representados. A 

metodologia que direcionou essa análise esta pautada na leitura iconográfica e 

iconológica, que busca ir além dos signos da imagem representada, favorecendo uma 

visão mais ampla, de como as imagens pode ser interpretada pelo público, de acordo 

com as percepções da época, e como foi sendo construídas e absorvidas as novas 

                                                           
 

6
 Para um maior entendimento sobre desenvolvimento e suas diferentes expansões, ver: SEN, Amartya 

Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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visualidades. O que direciona a uma interpretação do que há por trás das produções 

fotográficas que contribuem para uma visualidade ficcional dos espaços da cidade. O 

que vai ao encontro da afirmação de Ana Maria Mauad: “não importa se a imagem 

mente; o importante é saber por que e como mentiu” (MAUAD, 2008, p. 150). 

PERSPECTIVAS IMAGÉTICAS DE PAISAGENS NORDESTINAS 

A referência tradicional das paisagens da região Nordeste, está ligada ao 

imaginário sobre a seca, a morte e a pobreza do sertão, direcionando o olhar para o 

interior do espaço. Cenas chocantes transformadas em estratégias políticas das elites 

desses espaços para reivindicação de recursos financeiros, o que ficou conhecido como 

a indústria da seca, discurso que promoveu, sustentou e justificou essa situação. O 

Nordeste, nasce e cresce no imaginário nacional associado à ideia de região seca, no 

qual o sol de maneira inclemente queima a terra e afasta as possibilidades da natureza 

florescer, de dar frutos, de oferecer sombra, dificultando a vida em meio a essa aridez 

espacial. Mas, é importante destacar que a seca, que marca a região Nordeste, como um 

fenômeno climático se fez e se faz presente também em outras regiões do país e do 

mundo. Contudo, foi estratégica no inicio do século XX, na construção discursiva e 

visual da região, para determinados setores, principalmente os setores médios de 

proprietários de terras, que nesse período vêem-se envoltos pela crise econômica e pelo 

declínio político dos grupos dominantes desta área do país
7
. 

Em outras palavras, nas primeiras décadas do século XX emerge para o Brasil, 

uma região atrasada em relação aos ideais de desenvolvimento moderno, relacionados 

ao sudeste e ao sul do país Uma natureza que antes não era vista e nem estereotipada 

nas outras áreas do país é elaborada no plano político, econômico e cultural como um 

espaço da miséria e de injustiça social 
8
. Imaginários sobre o cangaço, os jagunços, os 

coronéis, os beatos e os padrinhos também emergiram como fenômenos responsáveis 

pelo atraso da região que eram explicados, entre outras coisas, pela natureza e pelo 

clima. Esse panorama criou as primeiras ideias de Nordeste no imaginário coletivo. 

Imaginário que se construía com paisagens compostas por cactos, caveiras de gados 

mortos, chão rachado, seres humanos esquálidos, entre outras.  

                                                           
 

7
 Ver em ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 3ª ed. São 

Paulo: Cortez, Recife: FJN, 2006. 
8
 Idem. 
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Esse discurso da seca e do atraso foi usado ao longo de todo o século XX, como 

explicação para os problemas econômicos, políticos e sociais enfrentados pela região e 

teve enorme repercussão vinculada a nascente indústria nacional, ligada à economia e a 

política do país e com ênfase e atenção especial ao fotojornalismo, que divulgava 

fotografias em âmbito nacional.  Mesmo o Nordeste abrigando uma das maiores 

metrópoles do país e tendo desde a década de 1960 a maior parte da sua população 

vivendo em cidades, continuou sendo visto como uma região subordinada, longínqua, 

rural, atrasada e arraigada ao folclore e à religiosidade popular
9
.  

Em contradição com as imagens que surgem associadas à seca, circula a partir 

da segunda metade do século XX uma nova paisagem nordestina, um Nordeste vendido 

como uma espécie de paraíso a ser descoberto, pelas empresas ligadas às atividades 

turísticas, um nordeste de um vasto litoral, das águas quentes, dos verdes coqueirais, das 

frutas exóticas e saborosas e de um povo hospitaleiro. São elaborações em torno das 

paisagens nordestinas que atuaram dentro da lógica nacional desenvolvimentista, 

período aglutinador de instituições que se tornaram ícones do desenvolvimento 

econômico nos espaços periféricos do país.  

E, como frequentemente ocorre com os espaços margeados, tal elaboração se vê, 

ora preocupada com as inscrições do Nordeste, junto às identidades do sertão, já 

cristalizadas anteriormente, ora com a proposição litorânea, que vai se impondo às 

visualidades preexistentes, revelando a força que o imaginário da atividade turística 

passa a exercer, transformando novos espaços para seu consumo
10

.  

Contudo, o Brasil do século XX que segue apoiado em uma sociedade moderna 

e capitalista, vai tornando-se cada vez mais complexo, sendo difícil defini-lo a partir de 

um conjunto singular de imagens e textos. 

O TURISMO NA SOCIEDADE INDUSTRIAL 

A atividade turística se desenvolveu na Europa durante o século XVIII, 

conectada a moda dos caminhos de ferro, transporte de massas e de velocidade, assumiu 

em pouco tempo uma dimensão mundial. Concatenado ao desenvolvimento dessa 

atividade a praia e o litoral, mediados por novas práticas e representações, tornaram-se 

                                                           
 

9
 Ver em: ALBUQUERQUE JÚNIOR. Durval Muniz. Preconceito contra a origem geográfica e de lugar: as 

fronteiras da discórdia. São Paulo: Cortez, 2012. 
10

 Ver em: CRUZ, Rita de Cássia. Política de turismo e território. São Paulo: Contexto, 2002. 
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espaços atrativos para viagens e férias. As cidades litorâneas, em busca de usufruírem 

das vantagens econômicas do turismo de massas, aperfeiçoaram novas técnicas de 

urbanismo adaptadas a era industrial
11

. 

A valorização das zonas de praia atravessam as fronteiras dos países 

considerados desenvolvidos e atinge os países em desenvolvimento, deslocando à antiga 

tradição referenciadora do interior. No Brasil a valorização dos espaços litorâneos se dá, 

principalmente, após a Segunda Guerra Mundial e concentram-se previamente no litoral 

sul e sudeste. A princípio as cidades litorâneas do nordeste não se inserem na lógica de 

valorização turística. O fluxo de turistas dirigidos para esta região é reduzido e de 

caráter predominantemente nacional, concentrando-se a priori em poucas cidades, como 

por exemplo, Salvador. 

Em âmbito nacional, nesse período pós-guerra o país é recortado por decisões 

políticas e programas que vislumbraram o desenvolvimento econômico com base na 

industrialização e na modernização das cidades. E, a atividade turística, que graças ao 

comércio em série, ao aumento espetacular da população abastada, a criação da 

indústria das férias, as férias organizadas, ao condicionamento e comercialização do 

desejo adquire uma grande importância econômica e passa, na sociedade industrial, a 

ser entendido como um tipo de indústria rentável.  

De início, os governos da região Nordeste, negligenciaram o turismo como uma 

possibilidade de desenvolvimento econômico. Contudo, é um período em que no Brasil, 

as viagens em busca do lazer são intensificadas e passam a ser comercializadas, com 

privilégio as paisagens litorâneas. Os primeiros discursos e incentivos ao turismo em 

nível nacional participaram na organização de uma instituição direcionada ao setor, a 

Comissão Brasileira de Turismo, em 1958 (COMBRATUR). Foi, sem dúvida uma 

iniciativa que destacou-se como marco nas políticas de fomento a atividade turística.  

Posteriormente, em 1959, delineia-se um sistema de planejamento na esfera 

estadual com a criação de uma instituição com caráter desenvolvimentista que visava à 

superação do subdesenvolvimento econômico da região Nordeste: a Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste, (SUDENE) 
12

. Instituição do governo federal que 

                                                           
 

11
 Ver em: CORBIN, Alain. História dos tempos livres: o advento do lazer. Lisboa: Editorial Teorema LDA, 

2001. 
 
12 SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Informações sobre o órgão ver < 
http://www.sudene.gov.br/site/menu.php?idioma=ptbr&cod=202 >, consultado em 17/02/11. 

http://www.sudene.gov.br/site/menu.php?idioma=ptbr&cod=202
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tinha o turismo como um dos carros chefes para investimentos financeiros. E como a 

SUDENE atuava intermediando a aquisição das verbas e dava importância ao turismo, o 

peso com que a atividade se colocou nos discursos e promessas de intervenções 

financeiras trouxe a necessidade de reformulação de estratégias e visualidades em 

relação à paisagem da região nordeste. 

Na década que se segue, de 1960, inicia-se no Nordeste os primeiros fragmentos 

em direção a uma mudança ideológica em relação às práticas tradicionais que 

dominavam esse espaço. Essas transformações esboçam-se em prol da expectativa de 

desenvolvimento e progresso em relação ao futuro, busca-se a inserção nas lógicas 

globais, na expectativa de construção de uma imagem utópica e imaginária, possível de 

se consolidar no amanhã por meio do turismo. Nesse sentido, uma nova versão do 

Nordeste começa a ser elaborado nutrido pela propaganda da elite local que visava, 

agora, atrair recursos financeiros por intermédio do turismo como um tipo de indústria.  

Essa nova versão de Nordeste, se opõem à antiga tradição referenciadora da 

região. Uma oposição no sentido dialógico
13

 – de princípios antagônicos, mas que se 

complementam em uma dimensão organizadora – deslocada das visualidades 

paisagísticas anterior compõe um novo campo cultural que lança elementos 

delineadores de uma construção socioespacial orientada para o turismo e suas 

paisagens, agregando valor aos espaços escolhidos, fragmentados e emoldurados para se 

constituírem em turísticos.  

A representação do universo social contribui para a realidade deste mundo, ao se 

delimitar certa paisagem e indica-la como uma construção natural faz-se com que os 

sujeitos apreendam o social como natural. Nesses termos, o discurso imagético 

representa um poder estruturante por ter a capacidade de “prescrever com a aparência de 

descrever”, oficializando visões direcionadas
14

. 

Nesse mesmo período da década de 1960, há uma considerável ampliação dos 

setores da indústria de produção cultural no país (MIRA, 1997). É a época dos maiores 

fenômenos editoriais em âmbito nacional, com privilégio aos aspectos gráficos e 

fotográficos. Momento do surgimento do jornalismo em revista, do jornalismo 

                                                           
 

13 O princípio dialógico permite-nos manter a dualidade no seio da unidade. Associa dois termos ao 

mesmo tempo complementares e antagônicos. MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 2ª 
ed., Lisboa: Instituto Piaget, 1990, p. 107. 
14

 Ver: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 5ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996, p. 120. 
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investigativo com postura crítica, do direcionamento da técnica a serviço da divulgação 

das belezas do Brasil, da proliferação de revistas culturais, revistas voltadas para as 

atividades econômicas e industriais, de moda, entre outras. Em suma, período em que as 

revistas acompanham de perto o desenvolvimento da indústria e são reconhecidas como 

primordiais para a aquisição de informações de âmbitos nacionais e para a 

publicidade
15

. 

UM NOVO NORDESTE NO FOTOJORNALISMO: O TURÍSTICO 

Historicamente a valorização da paisagem litorânea como espaço de regozijo, 

emerge em consonância com a representação da natureza por intermédio dos signos que 

conferiam-lhe status e moldaram-na como pitoresca ou exótica. Investida desses 

valores, suas cercanias foram dotadas de infraestruturas para favorecer as práticas do 

turismo
16

. Práticas que relacionadas ao crescimento econômico e favorecem a 

disseminação das paisagens litorâneas. São propagadas as temperaturas elevadas e 

tropical, as areias coloridas, os campos dunares, o azul do céu e do mar, as falésias que 

constituem paredões avermelhados, corporizando-se em exóticas e apreciadas 

paisagens. 

E, após a década de 1960, as políticas de turismo, ganham tal prioridade, que os 

espaços, onde se consideram urgentes à entrada de capital financeiro, são abarcados por 

políticas específicas de turismo, caso da região Nordeste. Onde há um incentivo a 

dotação de infraestrutura e projetos para implantação da atividade, objetivando o 

aumento do turismo receptivo e a permanência de viajantes na região. São políticas que, 

até o final do século XX, recriaram lugares, espaços e visualidades.  

Um período dialógico de apropriação das paisagens nordestinas, que situam -se 

entre as visualidades do sertão, como denúncia de uma condição e a valorização que 

desponta em relação aos aspectos naturais do litoral nordestino, como possibilidade de 

nova paisagem que identifica a região por meio de ações que visavam inserir o turismo. 

Ações essas, que ignoravam sistematicamente o complexo conjunto de relações que 

envolvem os espaços onde são constituídas – fato que historicamente pode ser 

constatado na maioria das políticas urbanas brasileiras – e no momento em que 

                                                           
 

15
 Ver: MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revista: o caso da Editora Abril. Tese (doutorado em 

Sociologia) – Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP. 1997. 
16

 Ver: BOYER, Marc. História do turismo de massa. Baurú: EDUSC, 2003. 
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discutidas, eram levadas ao público, sendo temas de jornais e revistas, assuntos de rádio 

ou de televisão impondo-se às expectativas coletivas.  

Colaborando diretamente com a reconstrução de imaginários paisagísticos de 

diversas cidades e fornecendo ferramentas ideológicas para que os espaços fossem 

reconstruídos, materializados e identificados; esta a imagem das ‘Cidades do Sol’ que 

surgem no nordeste, durante o percurso de valorização das áreas litorâneas. 

Denominação dada para algumas capitais, como é o caso de Fortaleza, João Pessoa e 

Natal
17

.  

Um novo imaginário social que constrói-se em torno de capitais do Nordeste, 

centrado  em uma política de planejamento que incorpora à paisagem litorânea novos 

atores sociais e transforma essas zonas de praia em mercadoria valorizada. O exemplo 

aqui analisado foca a cidade de Natal no primeiro reclame publicitário de âmbito 

nacional, que se tem notícia, denominando a capital de “Cidade do Sol”, título da 

reportagem recheada de imagens fotográficas, publicada pela revista fatos e fotos, em 

1968 (figura 1). Um “paraíso tropical com oito praias, coqueirais e dunas de areias 

coloridas”, afirmativa do subtítulo da reportagem (figura 2)
18

. 

Figura 6: Natal – Cidade do Sol 

                                                           
 

17
 Sobre Fortaleza diversos artigos utilizam o termo Cidade do Sol para designa-la, um exemplo está nos 

estudos de DANTAS, 2007; em sites da internet também pode-se encontrar esse tipo de referência a 
cidade, principalmente em propagandas turísticas. A cidade de Natal também carrega a mesma alcunha, 
como podemos observar na tese A Onda do Turismo na Cidade do Sol: A Reconfiguração Urbana 

de Natal, de 2005, escrita por Edna Maria Furtado. E a capital da Paraíba oscila entre os codinomes 
de “Cidade do Sol” e “Portal do Sol”. De todo modo, o Sol atua como agente central na imagética desses 
paraísos litorâneos que se constroem. 
18

 Revista semanal Fatos e Fotos. Especial: Natal – A Cidade do Sol. Bloch Editôres: Brasília, 29 de agosto 
de 1968, nº 395, pág. 43 – 58. 
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Fonte: Revista Fatos e Fotos, agosto de 1968, p . 43. 

 

Figura 2: Paraíso tropical 

 
Fonte: Revista Fatos e Fotos. 1968, p.46 e 47. 
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Vale ressaltar que, a revista fatos e fotos está entre os fenômenos editorais do 

país, que atuou na segunda metade do século XX. Da editora Bloch era, em síntese, uma 

revista direcionada ao grande público urbano, surgiu em 1961 - um período marcado 

por golpes, por resistências, por planejamentos e possibilidades futuras - apoiada quase 

que exclusivamente em imagens fotográficas que era seu principal atrativo editorial, 

preocupava-se menos com o flagrante e mais com a interpretação e elaboração técnica 

das imagens.  

As fotografias do fotojornalismo, pela imensa capacidade de circulação, 

transformaram-se em um veículo catalisador de modelos paisagísticos, contribuindo na 

difusão de diversificadas ideologias que se sobrepuseram nos espaços representados, no 

qual foram elaborados modos de educar e direcionar as visualidades; as formas de ver e 

de ser visto; de direcionar o olhar; e mesmo de impor às imagens que funcionaram 

análogas as demais relações sociais.  

As imagens de fatos e fotos na sua maioria servem de recurso visual, muitas 

vezes sendo pleonásticas em relação ao texto, com baixa carga crítica direcionada aos 

eventos, revelando mais uma “cumplicidade” com o objeto fotografado; conivência 

entre texto e a imagem. Essa “cumplicidade” poderá ser observada nas imagens 

paisagística da cidade de Natal, eleita como o destino turístico denominado por Cidade 

do Sol. Contextualizada em um período inicial da consolidação da produção de novos 

espaços no nordeste, reconstruído em prol do turismo, seguindo a lógica do sol e mar 

em busca do desenvolvimento regional naturaliza-se e fragmenta os espaços margeando 

várias realidades.  

O texto que acompanha as fotografias que desvelam uma cidade em consonância 

com o progresso técnico é do jornalista natalense Cassiano Arruda Câmara, que com o 

objetivo de chamar a atenção ao olhar do turista, supervaloriza o direcionamento do 

turismo como atividade promotora do desenvolvimento, concatenando Natal às 

expectativas dos que procuram um turismo que ofereça conforto, infraestrutura e 

natureza. O turismo, no olhar do jornalista é visto como uma das “indústrias” 

necessárias ao progresso de Natal (figura 3)
 19

.  

 

                                                           
 

19
 O jornalista Cassiano Arruda autor do texto “Natal Cidade do Sol”, atualmente diretor do Novo Jornal, 

no contato que estabelecemos no dia 11 de junho de 2012, nos revelou que logo após o lançamento da 
revista, a prefeitura comprou a matéria e a publicou em folhetos para distribuição gratuita entre a 
população e os turistas. 
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Figura 3: Turismo e indústria: binômio para o progresso de Natal 

 
Fonte: Revista Fatos e Fotos, 1968. Natal, p. 44 e 45. 

 

São imagens que para justificar a inserção na lógica vigente recortam os pontos 

centrais da cidade, destacando o trânsito, os transeuntes e as pistas largas. Por meio da 

análise e iconográfica e iconológica dessas imagens faremos as relações pertinentes 

entre a imagem fotográfica e a cumplicidade com as paisagens destacadas em prol do 

turismo.  

A imagem fotográfica que abre a reportagem fotojornalística, na página 43 

(figura 1) compõe uma relação complexa entre a natureza e a cultura. A imagem bem 

elaborada em uma câmara analógica por meio da contraluz, retirada no início da manhã, 

permite um cenário de iluminação única. As imagens da praia, do sol e dos coqueirais 

seguem um estilo visual que remete o receptor ao imaginário do paraíso, onde a 

natureza do Brasil é destacada por sua riqueza e abundância. Um imaginário que há 

séculos vem sendo construído e naturalizado. O sonho de um Paraíso na terra e os seus 

diferentes rendimentos vem sendo reforçado desde o deslumbramento de Pero Vaz de 

Caminha em sua narrativa sobre a natureza exuberante. Outro exemplo está em Pêro de 

Magalhães Gândavo que incentivando a imigração para o Brasil ressalta: 

A terra é mui deliciosa e fresca, vestida de mui alto e espesso 

arvoredo, regada com águas de muitas e preciosas ribeiras de que 

abundantemente participa toda a terra (...), as plantas não sofrem no 
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inverno: a Providência proveu a uma natureza perfeita, rica ainda em 

gemas e metais preciosos
20

. 

Há uma hipérbole na exaltação da natureza que inicia-se por meio de um olhar 

eurocêntrico e depois passa a ser introjetada por importantes autores nacionais, das mais 

diversas áreas, podemos exemplificar com José de Alencar em Iracema, Gilberto Freyre 

com Nordeste e mesmo Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro, no qual as grandezas da 

terra e suas virtudes permanecem. Imagens ressignificadas e reproduzidas para criar 

uma atmosfera de encanto e convite ao turista. Nos órgãos que fomentaram a atividade, 

podemos destacar a EMBRATUR, que de acordo com o pesquisador Santos Filho, 

construiu uma releitura cultural não só das paisagens naturais, mais inseriu os habitantes 

nessa releitura em um projeto de marketing e de maquiagem do sistema ditatorial, que 

dava vistas às paisagens litorâneas e a cordialidade do mestiço brasileiro: 

A estratégia consistiu em montar uma propaganda política oficial que 

seria veiculada por meio de um órgão de turismo, em que as belezas 

naturais do Brasil serviriam para ocultar o que de fato estava 

ocorrendo no país. Com um apelo voltado à plástica da mulher 

brasileira, ao carnaval e à hospitalidade do povo em bem receber o 

turista estrangeiro, criaram-se instrumentos que exploravam o lúdico 

das pessoas, transmitindo uma mensagem de otimismo e ufanismo 

nacionalistas 
21

. 

O que se percebe é que a paisagem recortada e destinada ao turismo é fruto de 

escolhas, de fins estéticos e políticos diversos, por conter imbricada em sua 

significação, relações políticas, elementos socioculturais, conjuntos naturais, 

arquitetônicos e urbanos, que se articulam na imposição de sentidos, na construção de 

relatos e na comercialização dos espaços. 

 Segue na página 44 (figura 2), com a fotografia vertical do lado esquerdo. A 

imagem revela uma rua larga que agrada pelos moldes que refletem a semelhança com o 

ideal de sociedade que nos é propagada e internalizada como positiva; organizada com 

postes públicos, um espaço adequado de calçadas para a caminhada dos pedestres, ruas 

                                                           
 

20
 PACHECO. Isabel Maria de Jesus. O imaginário da carta de Caminha e sua apropriação pelo turismo. 

Dissertação apresentada à Universidade Estadual de Santa Cruz e a Universidade Federal da Bahia. 
Ilheus: 2004, p.74. 
21

 Ver: SANTOS FILHO, João dos. EMBRATUR da euforia ao esquecimento: o retorno as raízes quando 
serviu a ditadura militar. In: Revista Espaço Acadêmico, nº 35 abril de 2004. 
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largas e asfaltadas direcionadas ao tipo transporte mais valorizado no país; os 

automóveis. que seguem de maneira linear e organizada em direção a um ponto de fuga 

no infinito.  

Na realidade a fotografia encena uma rua bem mais larga do que era, recurso 

utilizado pelo corte localizado no lado esquerdo, justamente o espaço que demarcava a 

largura da estrada, dando a ideia de uma largura mais ampla.Por relatos e pesquisas com 

moradores locais na época sabe-se também que a parte asfaltada, dessa avenida, 

chamada de Rio Branco, terminava no mesmo local onde a termina a fotografia, mais 

abaixo segue-se em direção ao viaduto do baldo e a avenida era pavimentada com 

paralelepípedos. 

A atenção que a fotografia nos desperta de acordo com Roland Barthes
22

 é 

desenvolvida por meio de dois elementos: o par studium/punctum. Na sensação de 

harmonia entre os elementos em vias de progresso que a imagem nos transmite nos 

deparamos com o studium, um tipo de interesse geral, que nos permite encontrar o que 

nos agrada, de acordo com nossos hábitos culturais, uma espécie de educação, de saber 

que nos revela fatalmente as intenções do fotógrafo, um “afeto médio”. Nessa imagem, 

o fotógrafo quer nos revelar a cidade de Natal em vias de ordem e progresso. Porém, 

com uma observação mais atenta, algo flui da cena e nos atinge de punctum.  

O punctum é um acaso que parte do cenário em foco e se imprime enquanto 

expressão, um interesse intuitivo por um detalhe; não o buscamos, mas ele está em cena 

pululando para ser observado, um fenômeno no qual sujeito e foto se afetam. Em meio à 

cidade, que se quer representada e dominada pelos automóveis, o veículo pertencente a 

um passado pré-industrial, a carroça puxada por animais, segue de maneira disciplinada 

em direção ao ponto de fuga da fotografia, questionando o próprio sentido da imagem. 

Avançando, na panorâmica noturna que recorta as páginas 44 e 45 (figura 2), as 

astúcias da longa exposição apreende a iluminação e nos coloca diante da suposição de 

uma cidade que não dorme em seu transito constante, pessoas que vão e voltam nas 

grandes vias iluminadas. Apesar disso, nesse tipo de imagem que se revele diante de um 

longo tempo de abertura do diafragma fotográfico, basta uma praça iluminada em uma 

pequena cidade e poucos carros com seus faróis acesos circulando, para que esse efeito 

engrandecedor e quase abstrato seja oferecido. 

                                                           
 

22
 Ver: BARTHES, Roland. A Câmara Clara. 6ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
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São panorâmicas com o objetivo de chamar a atenção para os espaços 

urbanizados, pela verticalidade dos prédios e pela tecnologia, imagens que se afastam 

do sertão seco, da água carregada em baldes nas cabeças, da desordem do chão rachado 

e do andar trôpego dos flagelados. Os registros fotográficos veiculados à revista fatos e 

fotos (1968), dão a ver um novo sistema de representação que, atendendo a interesses 

direcionados é difundida pelo fotojornalismo. 

O discurso do futuro, do progresso e da industrialização, faz Natal correr nas 

imagens projetadas e no discurso atrelado à racionalidade, são transformações alinhadas 

à lógica do desenvolvimento das grandes metrópoles. As imagens contradizem-se, pois 

se antecipam a esse desenvolvimento que pretendem pregar. E, nessa urgência, o espaço 

vai sendo fragmentado, artificializado, mercantilizado e promovido em nome dessa 

atividade que carregada de simbolismo, e majoritariamente baseada em modelos 

externos, parece ser capaz de justificar todas as intervenções. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para ir além das demarcações que classificam e isolam, nos direcionamos na 

compreensão de algumas construções culturais em torno da região Nordeste, que no seu 

percurso histórico foi resignificada em seu imaginário paisagístico, duas lógicas 

opostas, representações paisagísticas que em fotografias justapostas, parecem 

desconexas, no qual uma suprime a outra. Contudo, tanto a criação imagética das 

paisagens da seca, quanto à das paisagens edênicas, colaboraram e produziram 

resultados movidos por práticas e estratégias que vão ao encontro de objetivos políticos, 

econômicos e sociais comuns a específicos grupos. Imaginários antagônicos, mas que 

complementam-se em prol de interesses. A reversão na imagem paisagística que 

representa o Nordeste, exemplificada no texto com a cidade de Natal, direciona-se na 

construção de uma imagem de caráter turístico associada ao sol, às praias, aos 

coqueirais e aos espaços urbanos modernos. No qual o apoio do Estado foi primordial 

ao desenvolvimento dessa imagem turística, concebendo-o como uma atividade 

econômica capaz de fomentar o desenvolvimento social, em consonância com a 

evolução do sistema capitalista. O que resultou na valorização espacial e na construção 

de novas visualidades direcionadas a zona litorânea, ou seja, uma estrutura do modo de 

produção capitalista, de valorização e desvalorização espacial, que possui sua dinâmica 

conforme diferentes interesses. Em geral, foram paisagens direcionadas por políticas 

públicas de incentivo, baseadas em modelos gerais para o fomento da atividade turística 
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na região Nordeste, que ao visar retirar o local da crise financeira, priorizou, sobretudo, 

o público estrangeiro. Dando vistas ao exotismo da natureza tropical e dos estereótipos 

locais. São imagens que não existem em si mesmas, mas sustentam-se baseadas na 

veracidade imposta pela imagem fotográfica, enquanto prova de real, que funciona 

como um discurso de produção de sentidos. Imaginários paradisíacos, que 

contraditoriamente, foram construídos nos espaços carentes em suas estruturas sociais, 

financeiras e urbanas, com o objetivo de mudar a realidade econômica do local. 
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ARQUEOLOGIA NO CARIRI PARAIBANO. UM RESGATE 

ARQUEOLÓGICO E PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ. 
 

Talles Bruno Patriota
1
 

 

Resumo: O Estado da Paraíba mesmo possuindo uma vasta área de sítios 

arqueológicos dos mais variados vestígios (lítico, ósseo, artes rupestres, etc), as 

pesquisas empreendidas não consegue abranger uma parcela considerável desses 

territórios – diferentemente de outros estados brasileiros que possuem programa de 

incentivo as pesquisas arqueológicas – isso se dar pela falta de financiamento e de 

profissionais especializados no ramo da arqueologia que atuem na região, e isto se 

reflete nas produções bibliográficas que se tornam escassas e na degradação dos sítios 

arqueológicos. Dessa maneira, a preservação patrimonial, essencial para as 

sociedades que vivem próximas aos mesmos, como é o caso do Município de Camalaú, 

localizado no Cariri-Ocidental do Estado da Paraíba, torna-se distante de uma possível 

concretização. Com isso, este artigo surge através das pesquisas realizadas para o 

programa de Iniciação Científica em arqueologia da UFPB (Universidade Federal da 

Paraíba), com o projeto: Processos Classificatórios Simétricos para Grafismo Rupestre 

do Semi-Árido Paraibano. Sendo assim, o trabalho aqui exposto pretende abordar 

através do levantamento dos materiais encontrados e analisados do Sítio Tapuio – 

localizado no Município de Camalaú, Paraíba – a importância que o mesmo tende a ter 

para a construção indentitária na sociedade local e o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável a partir de programas de incentivo ao turismo e da preservação patrimonial 

aos sítios arqueológicos.  
 

LEVANTAMENTO SOCIO-HISTÓRICO DA ÁREA DE CAMALAÚ 

Localizado na Microrregião do cariri-ocidental e na Mesorregião da Borborema 

do Estado da Paraíba, o Município de Camalaú possui uma boa concentração de sítios 

arqueológicos das seguintes características: pinturas rupestres, materiais cerâmicos e 

líticos e cemitério, que estão dispersos ao longo da sua área rural. 

Composto por uma geografia de relevos predominantemente suave, o mesmo 

está localizado na unidade geoambiental de depressão sertaneja e “inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, região do Alto Paraíba” (Em: 
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<http://zip.net/brlsgx
2
>.)², e com o clima de caracterização Tropical Semi-Árido, o 

Município de Camalaú possui uma vegetação predominante composta pela Caatinga 

Hiperxerófila e fragmentos de Floresta Caducifólia.  

Dessa maneira, percebe-se que a região torna-se propícia para a 

permanência/habitação e formação social na localidade, revelando-se, assim, o porquê 

da concentração de inúmeros sítios arqueológicos lá situados. Uma das incógnitas que 

se constitui sobre a história do município camalauense está sobre a origem do seu 

próprio nome, Camalaú. Própria de uma terminologia indígena, ainda se discute se o 

mesmo advém do chefe guerreiro indígena de alguma tribo indígena (Cariris ou 

Tarairiús) da região que se localizava próximo ao que é hoje o município, cujo nome era 

Camalaú, ou, através das análises históricas, tal nome pode ter sido originado de alguma 

tribo aborígene local ou apenas uma definição dada ao território por essa sociedade 

primitiva que lá habitava.  

Segundo alguns estudiosos, inclusive Horácio de Almeida e Coriolano 

Medeiros, notáveis pesquisadores e escritores paraibanos, “Camalau” 

seria a corruptela do termo “CAM/B/ARA/Ú (= RIO DO CAMARÁ, 

do tupi-guarani). Acontece, porém, que o tupi-guarani não era língua 

falada pelos primitivos habitantes da região (Cariris e Tarairiús).
3
  

Contudo, através dos levantamentos realizados pelas várias instituições que 

pesquisaram sobre a região, o processo de povoamento no período colonial na 

localidade, que se concentra a região do Cariri paraibano, é onde se datam os 

documentos oficiais mais antigos. Segundo o autor Mariano Sobrinho (1996 apud 

NEVES. 2010. p, 20) 
4
 diz que com relação às áreas que envolvem a região dos Cariris, 

surge São João do Cariri que emergiu de uma sesmaria concedida ao Alferes Custódio 

Alves Martins (1669 – Sitio São João – Aldeia Travessia). 

Dado de forma gradual e lenta, o processo de ocupação do Município de 

Camalaú deu-se primeiramente pela formação e habitação de pequenos sítios 

circunvizinhos. Segundo estudos feitos, é a partir da segunda metade do século XIX 

                                                           
 

2
 http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios/CAMA049.pdf Acessado em 21 de Setembro de 

2013 
3
 SOBRINHO, Antônio Mariano. “RIO CAMARA”: A epopeia de (mais) um século. Camalaú. Editora: 

Academia de Cultura Princesa do Cariri. 1996. 
4
 NEVES, C, M.. Um olhar para o Município de Camalaú: Potencialidades turísticas na cariri paraibano. 

2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação e Geografia) – Centro de Ciências Exatas da Natureza, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios/CAMA049.pdf
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mediante a instalação da fazenda Boa Vista pela família de João José Cardoso da Silva, 

e da instalação da fazenda Camalaú pela família de Clemente José de Oliveira, oriundos 

de Pernambuco, que se desenvolve de fato um núcleo de ocupação na localidade. Até o 

ano de 1872 a região camalauense pertencia ao Município de São João do Cariri. Dessa 

maneira, percebe-se que “o processo de ocupação em Camalaú foi bem anterior ao da 

sua formação”. (NEVES. 2010. p, 20). 

É em 21 de Junho de 1895 que oficialmente Camalaú passa a ser considerado 

povoado. Com a criação de um núcleo social, Camalaú atribui indiretamente o termo 

“novo” ao seu nome, “uma vez que “Camalaú Velho” estava destinada a ser apenas uma 

fazenda” (SOBRINHO. 1996. p, 31). Para que tal homologação ocorresse foi necessária 

a doação de mais de dezesseis hectares de terras por parte do casal Rosa Maria da 

Conceição, irmã de José Cardoso da Silva (ao qual leva a apoteose a partir da 

historiografia local de fundador da cidade) e Domingos Ferreira Brito para o patrimônio 

da Igreja Católica em nome do Santo São José (hoje padroeiro da cidade), algo bastante 

comum naquela época.  

Ao que tudo consta, é no primeiro cartório de Monteiro, PB – cidade que torna 

Camalaú seu distrito até sua emancipação – que se encontra no livro 30 nas paginas 10 a 

12 o termo original da concessão das terras referente à igreja católica. “Pelo decreto-lei 

estadual n° 1010, de 30-03-1938, o distrito de Camalaú e Tigre volta a denominar-se 

Camalaú. Pelo decreto-lei estadual n° 1164, de 15-11-1938, o município de Alagoa do 

Monteiro passou a denominar-se simplesmente Monteiro”. (Em: 

<http://zip.net/bhlsnG>) 
5
. Utilizando-se das informações apresentadas pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), notam-se as variações nos decreto-lei 

que contempla a formação administrativa tanto do Município de Monteiro, quanto 

Camalaú.  

Essas variações ocorrem pelas mudanças de nomes que estes se propuseram a 

passar durante o inicio do século XX até o desmembramento das duas cidades em 1962. 

Apesar do desmembramento com Monteiro ocorrer apenas em 1962, é através da lei 

estadual nº 2617, de 12-12-1961, que Camalaú já é considerada como cidade. Em 31-

12-1963 ocorre a divisão territorial, na qual se constitui 2 distritos: Camalaú e Pindurão. 

                                                           
 

5
 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=250390 Acessado em 21 de Setembro de 

2013. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=250390
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Segundo o IBGE “assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007”. (Em: 

<http://zip.net/bhlsnG>) 
6
. 

Adentrando as festividades local, contemporâneo aos nossos dias, os cidadãos 

camalauense aos 19 de março celebram “duas datas em uma só, festa do padroeiro e 

aniversário de emancipação política”. (Em: <http://zip.net/bvlswR>) 
7
. Seguindo a 

tradição local, nesse período de celebração a sociedade reúne-se para proferir os seus 

ritos religiosos e manifestações sociais públicas organizados pela população da região, 

que também se encarregam a 35 anos de organizarem a festa do Fogo Sagrado em 

homenagem a Santo Antônio.  

Como tudo indica através das tradições religiosas e suas celebrações/festividades 

públicas, entre a sociedade camalauense “a maioria da população é Católica, embora 

existam adeptos da Assembleia de Deus”. (Em: <http://zip.net/bbk7pk>) 
8
. Também 

havendo uma pequena minoria adeptas a maçonaria, na qual possuem “entidades 

Paramaçônicas como Demolays e Filhas de Jó [...]”. (Em: <http://zip.net/bvlswW>) 
9
. 

RELAÇÃO GEOGRÁFICA E PAISAGÍSTICA  

Como já foi explanado anteriormente neste trabalho, o Município de Camalaú 

por estar localizado na Microrregião do Cariri Ocidental e na Mesorregião da 

Borborema do Estado da Paraíba, o mesmo possui uma vegetação formada pela 

Caatinga Hiperxerófila e fragmentos de Floresta Caducifólia (dentre os espécimes mais 

encontradas na região, estão: Jurema, favela, Mandacaru e Umbuzeiro).  Como já se 

sabe esses espécimes acima citados “são adaptadas anatomicamente e fisiologicamente 

para a falta de água” (Em: <http://zip.net/bglshp>) 
10

.  

O solo por possuir uma riquíssima quantidade de óxido de ferro na sua 

composição, o mesmo tende a ter uma coloração avermelhada. Devidamente pedregoso, 

principalmente, por minerais como granito e quartzo, os afloramentos rochosos 

                                                           
 

6
 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=250390 Acessado em 21 de Setembro de 

2013 
7
 http://camalau-pb.blogspot.com.br/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00- Acessado em 21 de 

Setembro de 2013 
8
 http://www.espacoecologiconoar.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14041 

Acessado em 21 de Setembro de 2013 
9
 http://almirdearaujooliveira.blogspot.com.br/2013/09/desfile-civico-em-camalaupb.html Acessado em 

22 de Setembro de 2013 
10
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aparecem quase que superficialmente, a poucos centímetros do solo, algo bastante 

comum nessa região do Cariri.  Com a sua paisagem natural formada por uma cadeia de 

relevos suavemente ondulados, características marcantes da unidade geoambiental da 

Depressão Sertaneja, o solo possue predominâncias diferentes no decorrer da elevação 

topográfica. Segundo o diagnóstico sobre o Município de Camalaú produzido pela 

CRPM (Serviço Geológico do Brasil), as suas pesquisas apontam as seguintes 

informações: 

Com respeitos aos solos, nos Patamares Compridos e Baixas Vertentes 

do relevo suave ondulado ocorrem os Planossolos, mal drenados, 

fertilidade natural média e problemas de sais; Topos e Altas Vertentes, 

os solos Brunos não Cálcicos, rasos e fertilidade natural alta; Topos e 

Altas Vertentes do relevo ondulado ocorrem os Podzólicos, drenados e 

fertilidade natural média e as Elevações Residuais com os solos 

Litólicos, rasos, pedregosos e fertilidade natural média.
11

 

Localizado entre os rios Serra e do Espinho e Paraíba, e outros riachos 

intermitentes. O Município de Camalaú conta com duas barragens, uma dividida com o 

Município do Congo e a outra pública, para o abastecimento da região. Assim, o clima 

Tropical Semiárido com temperaturas variando entre 25° e 30° C e com chuvas escassas 

e irregulares no período que vai do início de Novembro ao fim de abril, podendo chegar 

a dar uma média de 431, 8 mm de água, faz com que a população e os animais (bovinos, 

cavalos entre outros) não sofrem fortemente com os efeitos da seca que a assola a região 

em períodos de estiagens. 

DESCRIÇÃO DO SÍTIO/ MATÉRIAL ARQUEOLÓGICO  

No período que compreendeu os dias 30 de julho a 8 de agosto de 2013, foram 

realizadas pesquisas arqueológicas no Município de Camalaú sobre a coordenação do 

Prof. Dr. Carlos Xavier de Azevedo Netto. Os Sítios visitados foram: Sítio Tapuio, Sítio 

Cacimba das Bestas I, II, III e IV e Sítio Roça Nova, Também conhecida como Pedra do 

Caboclo. Contudo, para o presente trabalho desenvolvido, o Sítio Tapuio é o que estará 

                                                           
 

*http://www.citybrazil.com.br/pb/camalau/geral_detalhe.php?cat=3 Acessado em 22 de Setembro de 
2013 
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 http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios/CAMA049.pdf Acessado em 21 de Setembro 
de 2013 
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a cargo de análises para a atual pesquisa. Sendo assim, foi feita uma descrição sumária 

da paisagem e da área onde se encontra o mesmo, e dos materiais coletados a partir dos 

trabalhos lá realizados. 

Sítio Tapuio 

Camalaú-PB 

Sítio de Pinturas Rupestre com presença de Material Cerâmico e Lítico 

Sigla – PB-CL-TU 

Descrição Sumária: 

Localizado no município de Camalaú, região do Cariri Ocidental do Estado da 

Paraíba. O Sítio Tapuio está situado na propriedade privada do Sr. Lula Pereira. A sua 

geografia serrana está em meios a vegetação típica do semiárido paraibano, a caatinga 

que devido ao trabalho de campesinato estava aberta. O solo é composto na sua maioria 

por pedras de granito e quartzo, e possui um rio a poucos metros de distância que, 

devido à estiagem estava seco, mas via-se a vegetação bastante verde na região.  

O Sítio Tapuio possui três painéis com pinturas rupestres que ao todo possui o 

comprimento de 28.80 metros. As representações – desgastadas pela ação natural do 

tempo e animal – na sua maioria são mãos (adultas e de crianças) que estão bem mais 

conservadas e visíveis, principalmente no lado direito do 3° painel que faz divisa com o 

2° painel. Não há como definir ainda se as mãos são pintadas ou carimbadas. Também 

possuem imagens antropomórficas, essas já não tão bem conservadas e, sendo assim, 

pouco visíveis. E uma área à frente dos painéis com presença de materiais cerâmicos e 

líticos. 

Adentrando mais diretamente na questão da preservação dos painéis, 

observamos que o processo de salinização da pedra (granito) e a ferrugem que a mesma 

possui, junto com umidade causada pela cheia do rio (este ficando com água bem 

próximo aos painéis) causa uma degradação gradual das pinturas. Não se pode notar 

claramente se a presença de insetos ou fungos tem uma ação direta e considerável sobre 

o processo de degradação, mas ficou bastante evidente que a ação animal tornou-se 

essencial para o mesmo.  

Pois, observamos a presença de fezes do roedor Mocó (Kerodon rupestres) e a 

marca de sua urina nos painéis sobre as pinturas rupestres. A área em torno do sítio é 

demarcada por cercas, mostrando que ali servia de curral para animais como bois, vacas 

e cavalos, onde suas vezes ali presentes também serviram para o desgaste dos painéis e 

as presenças desses animais ajudaram a quebrar as cerâmicas de superfície através dos 
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seus andares pelo lugar. Em relação aos materiais cerâmicos de profundidade os seus 

desgastes se deram mais pela composição dos sedimentos em que os mesmos estiveram 

enterrados durantes longos anos. 

Em relação às atividades produzidas está a realização da topografia/altimetria da 

área para a demarcação territorial do Sítio Tapuio que posteriormente será elaborado 

através do software AltoCAD
12

 um croqui com o mapeamento da região onde se 

localiza o mesmo. Foi feita a demarcação de áreas com o uso de bússola
13

 para o 

posicionamento das Transects
14

 e, conseguinte, a realização de sondagens com 

quadriculas de dimensões 50x50 cm e com profundidade de 20 cm. Foram tiradas fotos 

dos painéis com uso de escala arqueológica e de vários ângulos para ter uma leitura 

diferente dos painéis e das gravuras. Também foram feitas fotos da paisagem da área 

que se localiza o Sítio Tapuio. E pra terminar foi feita as orientações das Transects em 

relação aos painéis 2 e 3.  

Painel I 

Comprimento: 6. 68 m 

Altura: não houve medição 

O painel I é o menor entre os três existentes no sítio, possuía poucas pinturas e 

todas desgastadas, não sendo possível a sua identificação. Não houve medição da sua 

altura por ter presença de cobra no local. 

Painel II 

Comprimento: 10.20 m 

Altura: Foram Realizadas três medições em toda extensão do painel que 

correspondem a 4.50 m, 4.80 m e 5 m. 

O painel II é o segundo maior, possuindo uma boa quantidade de pinturas, sendo 

que uma grande parte estando desgastadas e, assim, ilegíveis. Os que estão em bom 

                                                           
 

A descrição sumária do Sítio Tapuio é resultado da pesquisa de campo realizado durante o período de 31 
de Julho a 8 de Agosto de 2013 no Município de Camalaú. 
12

 O AutoCAD tem como principal recurso ferramentas para desenvolver desenhos técnicos nas 
dimensões 2D e 3D. O Software está mais direcionado para a área da arquitetura, design, engenharia e 
ramos que contemple a indústria de um modo geral. Mas, o mesmo, pode ser usado nas mais diversas 
áreas de conhecimento, inclusive, a arqueologia. Para ter acesso a download e grupos de discussões 
sobre o Software. Acessar: http://www.autodesk.com.br/products/autodesk-autocad/overview 
13

 A bússola serviu para dar uma precisão na demarcação em linha reta das Transects. 
14

 O uso da Técnica Trasnsect tem como proposta a demarcação da área que será analisada no sítio 
arqueológico. 

http://www.autodesk.com.br/products/autodesk-autocad/overview
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estado de conservação possuem imagens de mãos (adultas e crianças) na sua maioria, 

podendo ser resultado de pinturas ou carimbos. 

Painel III 

Comprimento: 11.92m 

Altura: Também foram realizadas três medições em toda extensão do painel que 

correspondem a 4.10m, 4.20m e 4m. 

O painel III é o maior em extensão, possuindo o maior número de imagens e, em 

grande parte todas estão bem conservadas. As imagens, assim como as do 2° painel, tem 

na sua maioria a representação de mãos (adultas e crianças). Mas também possui 

imagem antropomórfica.  

As pesquisas do Sítio Tapuio, assim, como em relação aos outros visitados estão 

em processo adiantado no que concerne às análises laboratoriais dos materiais 

coletados. Contudo, não sendo a primeira e nem a última visita a esses sítios 

arqueológicos, está sendo estudada para o ano de 2014 uma nova visita aos mesmos. Na 

qual tem como proposta acadêmica a continuidade e o descobrimento de novos 

vestígios quem possa contribuir para nas produções científicas.  

UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE O TURISMO  

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), citado por Funari e Pinsky 

(2001, p. 07) 
15

, o turismo é o deslocamento de pessoas de seu domicílio cotidiano, por 

no mínimo 24 horas, com a finalidade de retorno [...]. Tal posicionamento torna-se vago 

ao se tratar de algo que está intrinsicamente ligado entre contato humano e cultura 

(material e imaterial). Uma vez que o próprio termo turismo cultural é questão de debate 

entre os turismólogos.  

Pois, neste caso, há de se entender que a legislação que define o conceito de 

patrimônio histórico em certos casos, como o Brasil, é precária e não abrange na sua 

totalidade os bens que constitui o patrimônio histórico e cultural local, dando, assim, 

desigual tratamento a questão da preservação dos mesmos. 

Adentrando na questão propriamente dita da atividade turística, o mesmo é 

“produto da sociedade capitalista e industrial e se desenvolveu sob o impulso de 

                                                           
 

15
 FUNARI, Pedro Paulo; PINSKY, Jaime (2001), “Introdução”, in idem (orgs), Turismo e Patrimônio 

Cultural. São Paulo: Contexto. 2001. 1. ed.  
 



 

  1598 

 

motivações diversas, que incluem o consumo de bens culturais”. (RODRIGUES. 2001. 

p. 15)
16

. Contudo, torna-se de suma importância estar atento a particularidade 

“consumista” do turista, podendo este – indiretamente – transformar um evento 

turístico, naquilo que Francisco de Paulo Melo Neto chama de eventismo. Sendo assim, 

“os eventos são valorizados como fatos e acontecimentos e não como manifestações 

culturais”. (NETO. 2001. p. 55)
17

. 

Uma questão que estar gerando dissonância entre restauradores e turismólogos é 

o fato da atividade turística massificada e sem controle que vem ganhando força nos 

últimos tempos. Os locais mais afetados são, sobretudo, os tombados como patrimônio 

local, nacional e internacional, por receberem uma maior visibilidade ao marketing. E 

ai, nesse ponto, discute-se sobre a preparação de profissionais para atuar na área, na 

qual, como sabemos, é bastante insignificante. “Afinal, para garantir um fluxo 

significativo de turistas, uma exposição necessita atualizar sua linguagem”. (GOMES. 

2001. p. 28)
18

.  

Para que se aja um melhor aproveitamento do patrimônio local, faço uso das 

sugestões oferecidas por Francisco Paulo de Melo Neto. O autor traz uma nova postura 

aos eventos através de um gerenciamento que “busca promover o maior acesso do 

cidadão aos bens e serviços da cultura”. (NETO, 2001. p. 57). Com a aproximação das 

pessoas aos patrimônios que constitui o seu meio social a partir dos eventos culturais, 

esses locais tendem a ganhar investimento para a revitalização do mesmo. Dessa 

maneira, a comunidade que ali está ao seu entorno sai beneficiária a partir dos projetos 

desenvolvidos na localidade.  

TRABALHANDO COM PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO  

Os municípios na sua grande maioria tendem a criar um elo identitário com o 

patrimônio/sítio arqueológico bastante significativo, servindo de base e sustentação para 

o desenvolvimento turístico da região. A partir dessa constatação torna-se 

                                                           
 

16
 RODRIGUES, Marly. Preservar e consumir: o patrimônio histórico e o turismo. In: FUNARI, Pedro 

Paulo; PINSKY, Jaime (org.). Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2001. 1ª. ed.  
17

 NETO, Francisco Paulo de Melo. Evento: de ação, de entretenimento a agente de promoção do 
patrimônio histórico-cultural. In: FUNARI, Pedro Paulo; PINSKY, Jaime (org.). Turismo e Patrimônio 
Cultural. São Paulo: Contexto, 2001. 1ª. ed.  
18

 GOMES, Denise Maria C. Turismo e museus: um potencial a explorar. In: FUNARI, Pedro Paulo; 
PINSKY, Jaime (org.). Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2001. 1ª. ed.  
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imprescindível a conservação e a educação patrimonial das comunidades sobre o bem 

histórico e cultural. Pois, “tornar claro o interesse social pela valorização e conservação 

do patrimônio arqueológico disponível para fins turísticos estimula o engajamento 

coletivo nos movimentos preservacionista.” (MORAIS, 2001. p. 99)
19

. 

O patrimônio arqueológico quando bem conservado tende a ser um dos 

principais atrativos turísticos gerador de renda para a sociedade local. Além do mesmo 

estar trabalhando diretamente com a questão da memória, criando um simbolismo 

coletivo – contudo, portadora de uma historicidade
20

 – de importância política na 

construção social. 

A importância do patrimônio arqueológico na construção da memória 

de um determinado local se faz necessária pois, através dela, 

procuramos entender a história local, fazer parte dela valorizando o 

passado como instrumento de compreensão do mundo em que se vive 

[...]. Desta forma, a história e a arqueologia são colocadas, aqui, como 

forma de uma dar suporte à outra, na compreensão destas populações 

pretéritas e na formação dessas identidades locais.
21

  

Fator de extrema importância para com o trabalho ao patrimônio arqueológico 

está ligado diretamente as competências universitárias, essas são as responsáveis pela 

formação do turismólogos e, sobretudo, em especial, a do arqueólogo. É através dessa 

instância do saber junto com esses profissionais que são desenvolvidos as pesquisas 

científicas, na qual algumas serão destinadas a programas de extensão, dispondo a 

sociedade os serviços que tem como objetivo único o bem comunitário através dos 

avanços na área do conhecimento trabalhada. 

Nas leis que competem sobre o patrimônio arqueológico, o IPHAN
22

 (Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), órgão vinculado ao Ministério da Cultura 

que tem por lei a responsabilidade em proteger e preservar o patrimônio histórico e 

cultural, sejam eles de cunho material ou imaterial, entende que os bens históricos, 

                                                           
 

19 MORAIS, José Luiz de. A arqueologia e o turismo. In: FUNARI, Pedro Paulo; PINSKY, Jaime (org.). 
Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo: Contexto, 2001. 1ª. ed. 
20

 Ver: REIS, José Carlos. A História Entre a Filosofia e a Ciência. 1. ed. São Paulo: Ática, 1999, v. 1 
21

 AZEVEDO NETTO, Carlos Xavier de; KRAISCH, Adriana Machado Pimentel de Oliveira. A relação entre 
História, Memória e Arqueologia: A arte rupestre no município de São João do Cariri. In: XXIV Simpósio 
Nacional de Historia – 2007Superitendencia do Iphan na Paraíba. Patrimônio Arqueológico: Paraíba.   
João Pessoa: Iphan/PB, 2009.  
22

 Para mais informações acessar: http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do 
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mesmo estes estando localizado em propriedade privada, é da competência da União ter 

o poder regulatório sobre tais patrimônios.  

Com isso, entende-se que os mesmos pertençam a todos os brasileiros, no qual, 

qualquer individuo fica permanentemente proibido de fazer qualquer ato que destrua ou 

descaracterize o patrimônio arqueológico, assim como, não poder comercializar 

materiais achados nas suas áreas de preservação. 

A legislação brasileira proíbe o aproveitamento econômico, a 

destruição e a mutilação dos sítios arqueológicos ou pré-históricos e 

determina ainda que todo aquele que cometer algum desses atos será 

acusado de crime contra o Patrimônio da União e, como tal, punível 

de acordo com o disposto nas leis penais.
23

 

SÍTIO ARQUEOLÓGICO TAPUIO: TURISTÍFICAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL PARA O 

MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB 

O Sítio Arqueológico Tapuio é visivelmente um exemplar da tradição mantida 

da sociedade camaluense para com a cultura indígena. Não apenas tendo o nome do seu 

município oriundo de uma terminologia (de etnia desconhecida) que advém desses 

povos, como a história local com essas sociedades que lá viviam antes da 

ocupação/colonização territorial. O próprio nome Tapuio (escolhido pelos moradores) 

vem da desambiguação Tapuia
24

, nome dado pelos próprios indígenas as etnias 

inimigas, sobretudo, aquela que habitavam as regiões interioranas do Brasil. 

 Localizando na propriedade privada do Sr. Lula Pereira, na zona rural do 

município. O patrimônio arqueológico como atrativo turístico pode se enquadrar em 

dois aspectos, o turismo de perímetro urbano no qual se necessitaria de um museu 

adequado a receber os materiais arqueológicos coletado do mesmo e com profissionais 

especializados no atendimento ao turista, e o turismo rural com visita ao sítio 

arqueológico.  Segundo Gomes (2001, p. 34), “uma proposta para o núcleo de 
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 Superitendencia do Iphan na Paraíba. Patrimônio Arqueológico: Paraíba.   João Pessoa: Iphan/PB, 

2009. p. 51. 
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 Ver: PUNTONI, Pedro. A guerra dos bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão do Nordeste 
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Arqueologia Regional seria promover visitas, inclusive de grupos de turistas, aos sítios 

arqueológicos da região, durante etapas de escavação”.  

Um dos pontos chaves para o desenvolvimento do turismo em determinadas 

regiões são as opções culturais para serem apreciadas. Trazendo essa questão para o 

Município de Camalaú podemos encontrar aspectos que podem preencher essa demanda 

consumista do turista, como as festividades populares aos santos São José (onde se 

comemora a fundação e emancipação da cidade), e a Santo Antônio; além das 

tradicionais vaquejadas e pega de bois que agregam vaqueiros de várias localidades 

vizinhas. Nesse meio adentra o artesanato, a culinária local (famosa pela carne de Bode) 

e as peças teatrais protagonizadas pelos próprios moradores, como também os outros 

diversos sítios arqueológicos (pintura, cerâmico e lítico e cemitério) que estão 

distribuídos em torno da região. 

Possuindo a vantagem de estar localizado no perímetro rural o Sítio Tapuio tem 

a seu favor a paisagem natural que pode servir como atrativo, inclusive podendo ser 

usado para o turismo de espaço rural. Contudo, como já foi colocado neste trabalho, o 

que se pretende como o turismo não é apenas submeter à localidade a pura e simples 

diversão e lazer para o turista através do eventismo. Mas criar uma reflexão e 

apreciação do turista com os bens culturais a partir da educação patrimonial destinada a 

ele. 

O turista atento à cultura apreciará melhor seus interlocutores locais e 

seus costumes, aproveitará melhor seu lazer e poderá valorizar a 

diversidade cultural, contribuindo, desta forma, para a formação de 

uma cidadania mais crítica. Não serão apenas consumidores passivos 

da cultura, mas poderão interagir com as diversas manifestações 

culturais.
25

  

Contudo, apesar de possuir elementos atrativos tanto no que diz respeito a parte 

natural e histórica, para que o Município de Camalaú desenvolva o seu potencial 

turístico é preciso um trabalho por parte de órgãos governamentais competentes ou 

através de patrocínios de empresas estatais ou privadas que colaborem na divulgação, 

preservação, infraestrutura e educação/treinamento patrimonial a sociedade local para 
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atenderem aos turistas. Mas, para que tais investimentos cheguem é preciso haver um 

engajamento maior por parte dos mesmos e uma descentralização com os patrimônios 

históricos e culturais a serem preservados (na sua maioria destinada aos grandes centros 

urbanos). 

Bons exemplos na área do turismo arqueológico são os Municípios de Ingá na 

Paraíba e Apodi no Rio Grande do Norte. Localizados em regiões interioranas nos seus 

respectivos Estados, Ingá
26

 e Apodi
27

 conseguiram através de pesquisas científicas nas 

áreas que compreendem os sítios arqueológicos investimentos para os seus patrimônios 

históricos e culturais, desenvolvendo no ramo turístico uma economia socioeconômica 

sustentável.  

                                                           
 

26
 Ver: BRITO, Vanderley. A Pedra do Ingá: Itacoatiaras da Paraíba. 2. ed. João Pessoa: JRC Gráfica e 

Editora. 2008.  
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 Ver: BAGNOLI, EDUARDO. O Lagedo de Soledade, Apodi (RN) – um exemplo de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro com patrocínio da Petrobrás. In: Revista de Arqueológia (vol. 8, N° 1), 
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ENTRE PINCELADAS E CAVALGADAS: AS IMAGENS COMO MARCAS 

EPISTÉMICAS EM “AS PALAVRAS E AS COISAS” DE MICHEL 

FOUCAULT 

 

Tarciano Silva Batista1 
 

Michel Foucault – em As palavras e as coisas (1966) – propõe uma arqueologia das 

ciências humanas e, como corolário, do saber humano, investigando sobre como esses 

saberes se constroem e as relações que se criam em torno destes e na sua própria 

constituição. O objetivo deste trabalho é debater como a obra “Las Meninas” de Diego 

Veláquez e “Dom Quixote de La Mancha” (1605) do espanhol Miguel de Cervantes y 

Saavedra (1547-1616) pode ser utilizado como marco nas epistemes Foucaultianas.  

Segundo o filósofo Francês, há em cada período da história uma epistémê própria, 

sendo a do período Renascentista as Similitudes, e o do perido Clássico, a 

representação. A obra de Veláquez caracteriza a espisteme renascentista e a escrita da 

obra de Dom Quixote traça o limite entre os antigos jogos da semelhança e dos signos 

e o novo modo da construção do saber. Em outras palavras, não será mais no simples 

jogo de relações das palavras com o mundo, como no período que Foucault chamou de 

Renascimento, mas na tênue e constante relação que as assinalações verbais tecem de 

si para si mesmas, como será esse novo período denominado de Idade Clássica. 

Interessa-nos investigar como estas imagens construídas por Foucault, torna-se marco 

referencial nessa experiência da linguagem e das coisas, de modo que os saberes não 

se constituirão mais entre as similitudes e os jogos de semelhanças, mas, a obra de 

Cervantes abrirá um espaço para as identidades e as diferenças.  
 

Palavras-Chaves: Michel Foucault. Representação. Dom Quixote. Las Meninas. 

 

INTRODUÇÃO 

Foucault – em As Palavras e as Coisas - está preocupado em entender como o 

saber humano se construiu em cada período da história ocidental (Renascença – séc. 

XVI, Idade Clássica XVII e XVIII “centro da minha exposição”, e modernidade – séc. 

XIX). O filósofo investiga acerca das diferentes maneiras de construção do 

conhecimento humano. Tal livro não trata nem de palavras e nem de coisas, pelo menos 

não em seu sentido mais comum, mas, como mostra Deleuze no livro “Foucault”, o 

pensador propõe “um apelo a uma teoria geral das produções e construções das 
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diferentes formas do saber” (DELEUZE, 2005, p. 25). Foucault vem nos afirmar que 

não há saberes puros, objetivos, neutros, mas que todo saber está centrado em um modo 

de construir os sentidos, de organizar, sistematizar e ordenar a vida dos seres humanos 

em cada momento histórico. 

Neste sentido, encontramos um fragmento significativo do prefácio do livro “As 

palavras e as Coisas”, no qual o filósofo expõe um, se não o principal, horizonte ou até 

mesmo campo conceitual de sua obra, vejamos: 

De conhecimentos descritos no seu progresso em direção a uma 

objetividade na qual nossa ciência de hoje pudesse enfim se 

reconhecer; o que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, a 

epistémê onde os conhecimentos, encarados fora de qualquer critério 

referente a seu valor racional ou a suas formas objetivas, enraízam sua 

possibilidade e manifestam assim uma história que não é de sua 

perfeição crescente, mas antes, a de suas condições de possibilidade: 

neste relato, o que deve aparecer são, no espaço do saber, as 

configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento. 

Mais que de uma história no sentido tradicional da palavra, trata-se de 

uma “arqueologia” (FOUCAULT, 2007, p. xvii - xix). 

Visto isso, entendemos epistémê, como sendo o conjunto de relações que podem 

unir, em uma dada relação, as práticas discursivas que dão lugar às figuras 

epistemológicas. Ou ainda, o campo (a rede) no qual as discursividades se relacionam 

entre si. São as regras, ou condições de possibilidades, que cada período histórico criou 

para construir seus saberes. Dessa forma Foucault desenvolve uma arqueologia e não a 

arqueologia, não busca o como se constituiu o saber universal, mas um saber ocidental, 

europeu, analisando as formas discursivas, se tratando de uma análise de 

discursividades locais. 

Em As Palavras e As Coisas Foucault demonstra o seu “método” arqueológico, 

isto é, o pensador desenvolve uma profunda investigação dos procedimentos 

encontrados entre diversos olhares possíveis, não buscamos uma história crescente, 

continua, mas as formas de construção de um saber dentro de uma epistémês própria de 

cada época. Portanto, a finalidade da arqueologia Foucaultiana não é um modo de 

analise minuciosa da progressão do conhecimento, mas uma investigação dentre as 

condições de possibilidades encontradas nestas epistémês. 

Depois destas notas introdutórias, comecemos então nossa argumentação 

propriamente dita. O primeiro período analisado por Foucault será a Renascença, tal 
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período tem seu movimento inicial na Itália no séc. XIV, mas que só depois do séc. XV 

se espalhou por toda Europa. Convencionou-se chamar esse período da História, que vai 

até o final do século XVI, de Renacimento, marcado pelas realizações culturais que se 

desenvolveram nas cidades europeias. No entanto, para Foucault, este período se 

caracteriza principalmente pelo uso das semelhanças. Segundo o Filósofo, preocupado 

com o saber humano, a marca fundamenta do conhecimento humano se dá no jogo das 

semelhanças que encontramos nas representações. Ou seja, “até o final do séc. XVI, a 

semelhança desempenhou um papel construtor no saber da cultura ocidental” 

(FOUCAULT, 2007: 23). 

O que se observa no período renascentista são as diversas formas de 

conhecimentos representativos, conhecimentos marcados diretamente pelas construções 

estabelecidas no jogo das semelhanças. Em outras palavras, podemos dizer que o saber 

renascentista é destacado pela soma, pelas associações de diversos pontos de vista sobre 

determinadas similitudes. Assim, o jogo das semelhanças, durante a renascença, tornou-

se característica fundamental do saber humano.  

E por sua vez, “a representação – fosse ela festa ou saber – se dava como 

repetição: teatro da vida ou espetáculo do mundo, tal era o titulo de toda linguagem, sua 

maneira de anunciar-se e de formular seu direito de falar” (FOUCAULT, 2007: 23). A 

representação renascentista se pauta nesse jogo de semelhanças, ela torna-se o próprio 

movimento dos seres humanos nesse palco que denominamos de vida. Até o final do 

século XVI, a representação é entendida em todos os seus elementos, com suas 

imagens, nos diversos olhares que ela nos mostra, ou ainda, nas próprias formas que ela 

faz nascer.  

A EPISTÉMÊ RENASCENTISTA 

Sendo assim, Foucault nos apresenta esse jogo de semelhanças ao analisar o 

quadro de Veláquez, chamado “Las Meninas”. Quadro este que serve de metáfora, 

como uma imagem criada pelo pensador, pois a verdadeira intenção do filosofo ao 

analisá-lo é a de nos mostra como o saber do período renascentista esta em um espaço 

cerrado. Que não se encontra em um primeiro olhar. Pois, o mundo nesse período torna-

se cobertos por signos que precisam ser decifrados. Debrucemo-nos então junto ao 

filósofo no seu jogo de semelhanças que torna-se característica fundamenta da epistémé 

renascentista. 
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O que observamos é o quadro de Diego Rodriguez y Velaquez (1577 - 1640), 

expoente na arte barroca e um pintor de destaque na história da arte. Em um primeiro 

olhar sobre sua obra, nós, espectadores do sec. XXI, normalmente nos perdermos entres 

as diversas imagens apresentadas.  Observando um pouco mais, Foucault nos mostra 

que é o próprio Velazquez que está localizado a esquerda de nós espectadores. O pintor 

está em pé, em frente a sua obra, lança um olhar para nós e ao mesmo tempo o 

respondemos. E ao olharmos, nos inseridos no quadro. 

Assim, começamos a entrar na dinâmica das semelhanças e afinidades, nós que 

até então não entendíamos nada, observamos Velaquez projetando seu olhar para fora 

do quadro. O pintor se encontra na obra, retratado no exercício de sua profissão. 

Trabalhando em sua obra e da qual só podemos observar o verso de sua lateral 

esquerda. 

Foucault chama nossa atenção para outro ponto, pois há um reflexo de luz que 

sai da janela, da direita para esquerda, direcionando nossa atenção ao que o pensador 

chamará de lugar-comum. Nas palavras do filósofo, vemos que “Esta janela 

encantadora, parcial, apenas indicada, libera uma luz inteira e mista que serve de lugar-

comum à representação” (FOUCAULT, 2007: 7). 

Sendo assim, a janela envolve tanto os personagens como os espectadores, pois é 

ela que serve de luz ao pintor, a ninfeta ao centro, aos anões e aos demais personagens 

que observam algo a sua frente. Dessa forma Foucault está fazendo com que 

percebermos os movimentos das coisas nelas mesmas apresentadas. Nesse jogo, ele 

desenvolve sua análise e junto a ela, direciona nosso olhar aos fenômenos do quadro. 

Até que chega o momento em que Foucault nos retira desse lugar-comum e nos 

inseri em algo que nem nós, nem os personagens do quadro o observaram nesse 

primeiro momento: o espelho localizado ao fundo da imagem. Lugar esse que de “todas 

as representações que o quadro representa, ele é o único visível, mas ninguém o olha” 

(FOUCAULT, 2007, p. 8). Com isso o espelho proporciona uma inversão na ordem de 

dois elementos fundamentais da visibilidade, o espaço representado no quadro e sua 

natureza de representação. 

 Visto isso, já não conseguimos mais parar de observar o espelho ao fundo 

do quadro. Este não reflete nada que está visível no quadro. Não reflete o pintor, nem 

seus personagens. Mas que agora torna-se o centro de nossa atenção e o verdadeiro 

centro da representação. E mesmo aquele homem que se encontra parado, em pé na 
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escada, sem sabermos se esta saindo ou entrando, olha para o que se encontra refletido 

no espelho. 

 Segundo Foucault: 

[...] Velaquez compôs um quadro; que nesse quadro ele se representou 

a si mesmo no seu ateliê, ou num salão, a pintar duas personagens que 

a infanta Margarida vem contemplar, rodeadas de aias, de damas de 

honor, de cortesãos e de anões [...] Bastaria acrescentar que duas 

personagens que servem de modelo ao pintor não são visíveis, ao 

menos diretamente; mas podemos distingui-las num espelho; que se 

trata, sem dúvida, do rei Filipe IV e de sua esposa Mariana 

(FOUCAULT, 2007, p. 11). 

Com a descrição do filósofo, ficaram evidentes agora os personagens que se 

encontram na obra. O primeiro olhar que lançamos, sem descrever diretamente as 

personagens, foi necessário para constituir o que o pensador chamou de “espetáculo-de-

olhares”. Os soberanos, o Rei e a Rainha, não poderiam estar dispostos diretamente na 

pintura. Pois a representação renascentista se dá justamente nesse jogo de olhares, de 

semelhanças, que construímos no processo representativo. O período renascentista é 

marcado pelas suas diversas realizações e o processo representativo se constrói em si 

mesmo, na definição do espaço que se abre. 

Visto isso, a representação se mostra como “pura representação”, logo que ela 

tenciona representar-se a si mesmo, em seus diversos olhares, em seus elos, em suas 

formas que as fazem nascer, fluindo assim a verdadeira representação. Como concluí 

Foucault, no final da analise de Las meninas: 

Nessa dispersão que ela reúne e exibe em conjunto, por todas as partes 

um vazio essencial é imperiosamente indicado: o desaparecimento 

necessário daquilo que se funda – daquele a quem ela se assemelha e 

daquele cujos olhos ela não passa de semelhanças [...] E livre, enfim, 

dessa relação que a acorrentava, a representação se dar como pura 

representação (FOUCAULT, 2007, p. 21).  

Em meio a esse contexto de similitudes, temos a forma do pensamento do 

homem renascentista. Este pensamento revela-se coberto por signos que como vimos 

precisam ser decifrados, e tais signos, que revelam semelhanças e afinidades, são, eles 

mesmos, formas de similitudes. Sem duvida a semelhança é o que há de mais universal, 

ao mesmo tempo aquilo que torna-se mais visível. 
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DOM QUIXOTE E O FIM DA EPISTÉMÊ RENASCENTISTA 

Torna-se importante falar do período renascentista, para então começar sobre 

Dom Quixote, na medida em que este marca o limite entre a Renascença e a Idade 

Clássica. Lembramos que o objetivo do nosso trabalhado não é compreender como se 

construiu do saber na Idade Clássica, mas justamente a ruptura entre estes dois períodos. 

A espistémê da Idade clássica será a Representação, não mais as similitudes como no 

renascimento. Como podemos observar nas palavras do pensador: “as aventuras de 

Dom Quixote traçam o limite: nelas terminam os jogos antigos da semelhança e dos 

signos; nelas já se travam novas relações”. 

Mas quem é Dom Quixote? “Ele é o herói do mesmo” afirma Foucault. Miguel 

de Cervantes quando escreveu seu livro, demarcou o limite. Enquanto o saber 

renascentista se construía no jogo dos signos, Dom Quixote apresenta algo a mais. Ele 

não só é signo, ele torna-se o próprio personagem representação. Coloca-se como herói 

do seu próprio eu. E dentro dessa colocação lembramos que seu ser inteiro são somente 

de folhas impressas, ele é feito de palavras entrecruzadas, como afirma Foucault. Dom 

Quixote “é escrita errante no mundo em meio à semelhança das coisas”. 

Dom Quixote é um pobre fidalgo de La Mancha (La Mancha pois era o nome da 

cidade a qual o mesmo pertencia) apaixonado pelos romances de cavalaria, certo dia 

decide ser então cavaleiro. Cavalga no seu rocinante, seu sofrido e pequeno cavalo. No 

seu primeiro dia enquanto andante se forma cavaleiro no castelo, ou melhor na venda 

em que arrumou sua primeira discussão. Não podemos esquecer então da famosa 

Dulcineia, uma lavadeira gorda, feia e masculina diz Cervantes, mas para Dom Quixote, 

ela é a mais linda de todas as mulheres. E o outro personagem, é o famoso Sancho 

Pansa, mesmo iludido por Dom Quixote ainda é considerado realista em relação às 

alucinações de seu mestre. 

Poderíamos levar horas mostrando as aventuras de Dom Quixote, mas o que nos 

interessa de fato são os signos que Cervantes criou através de seu personagem. Foucault 

afirma que “cada episodio, cada decisão, cada façanha serão signos de que Dom 

Quixote é de fato semelhantes a todos esses signos que ele decalcou”. 

Foucault no capítulo dedicado a sua explanação sobre o rompimento dos 

períodos, não faz menção a nenhuma parte especifica do livro de Dom Quixote. Mas, 

colocaremos uma parte que escolhi arbitrariamente para entendermos melhor. No 

Capitulo VI do primeiro volume da obra de Cervantes intitulado: “Do curioso e grande 
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expurgo que o padre-cura e o barbeiro fizeram na livraria de do nosso engenhoso 

fidalgo”, Dom Quixote se encontra dormindo a mais ou menos dois dias, pois tinha 

acabado de chegar dá sua primeira batalha, se é que podemos chamar de batalha. 

Vejamos como Dom Quixote chegou a este estado. Ele se tornou cavaleiro numa 

venda, depois que o dono sentiu dó daquele pobre e louco homem e chamou todos para 

fora e o denominou cavaleiro. Assim, Dom Quixote sai da venda destinado a voltar para 

sua casa para conseguir seu escudeiro e avisar a família que iria embarcar nas suas 

aventuras, pois já havia adquirido seu título.  

No caminho, Dom Quixote se depara com o que virá a ser sua primeira aventura, 

certo senhor rico batendo no seu servo, como castigo pelos seus maus serviços. Dom 

Quixote o ameaça e pede para que não o machuques mais. O senhor sem entender 

direito o que estava ocorrendo decidiu parar com os castigos e disse que o pagaria como 

devia e o libertaria. Mas, o empregado não acreditou e se recusou a ir com o senhor com 

medo de que sua fala se tratava apenas de conversa para enganar o cavaleiro. Dom 

Quixote, puxa sua lança e avança contra o senhor, contudo seu pobre cavalo tropeça e 

lança o fidalgo no chão. Depois de algum tempo passa alguns conhecidos que o levam 

para casa. 

Nesse sentido, cabe-nos uma pergunta: será que de fato ele era um louco? Ou 

estava apenas realizando o que acreditava ser real em todos aqueles romances que lhe 

tomou anos da sua vida lendo e que agora estava não mais imaginando como seria ser 

um cavaleiro, mas estava vivendo uma realidade que para muitos parecia enigmática, 

vivia então a realidade não mais de fidalgo, mas a de um verdadeiro cavaleiro. 

Dom Quixote via nos livros de cavalaria sua identidade e no mundo ele era 

considerado o diferente, ele constrói sua realidade e cria seus laços identitários. Pois, é 

justamente nas diferenças, do mundo real e do imaginado por Dom Quixote, que ele 

construiu suas identidades. 

Observamos a criação dos laços identitários quando o fidalgo acorda e não ver 

mais seus livros, pergunta a ama sobre o ocorrido e ela diz que alguém o roubou e que 

ele nunca mais vera os livros, mas Dom Quixote não pensa duas vezes, e em todos os 

traços da diferença que ali se encontra, ele afirma sua identidade e afirma que foi 

Frestão, “esse mesmo, um sábio encantador e grande inimigo meu”. E assim, arruma 

suas coisas e sai agora já com seu escudeiro Sancho pança, para suas aventuras. 

Com isso, torna-se clara a afirmação de Foucault quando diz que “ele (Dom 

Quixote) só é o diferente na medida em que não conhece a Diferença”, ele busca uma 
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identidade que para muitos era desconhecida, por isso foi tomado como louco, mas para 

Foucault ele torna-se “o homem das semelhanças selvagens”. 

Uma lastima é pensar que Dom Quixote nunca conhecerá o herói que foi, pois 

ele não passa de palavras impressas, como afirma Foucault. Ali as palavras acabam de 

se fechar na sua natureza de signos. É justamente neste ponto que se encontra a ruptura 

com o renascimento. Foucault mostra que “Ele se alienou na analogia”. Cervantes, o 

poeta, é aquele que sob todas as diferenças criadas, como vimos, é aquele que encontra 

e reencontra parentescos com as coisas reais, como também sob todas as similitudes 

agora dispersadas. 

Com isso, Foucault afirma, já no final de seu capitulo destinado a Dom Quixote: 

“o poeta garante (...) o papel alegórico; soa a linguagem dos signos e sob o joso de suas 

distinções bem determinadas, põe-se à escuta de ‘outra linguagem’, aquela, sem 

palavras nem discursos, da semelhança”, agora forma-se um novo campo do saber, não 

mais no jogo dentro puramente das semelhanças. Desse modo, Foucault nos mostra que 

assim cessa o período renascentista propriamente dito e inicia-se uma nova espisteme, 

não mais, somente nos jogos das similitudes, mas, na tênue criação de suas identidades 

e diferenças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, “(...) abriu-se o espaço de um saber onde, por uma ruptura essencial no 

mundo ocidental, a questão não será mais a das similitudes, mas, das identidade e das 

diferenças”. A obra de Veláquez caracteriza a espisteme renascentista e a escrita da obra 

de Dom Quixote traça o limite entre os antigos jogos da semelhança e dos signos e o 

novo modo da construção do saber. Em outras palavras, não será mais no simples jogo 

de relações das palavras com o mundo, como no período que Foucault chamou de 

Renascimento, mas na tênue e constante relação que as assinalações verbais tecem de si 

para si mesmas, como será esse novo período denominado de Idade Clássica. Assim, 

analisamos como estas imagens construídas por Foucault, tornou-se um marco 

referencial nessa experiência da linguagem e das coisas, de modo que os saberes não se 

constituíram mais entre as similitudes e os jogos de semelhanças, mas, a obra de 

Cervantes abriu um espaço para as identidades e as diferenças. 
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NO TEMPO DOS BAILES DO PALANQUE EM UMBUZEIRO – PB 
 

Tatiane Vieira da Silva1 

 

A semana passava devagar na ânsia da chegada do domingo. O dia em que 

Umbuzeiro, a pequena cidade paraibana, se enchia de alegria, pois era o momento em 

que se realizavam os afamados “Bailes do Palanque”, a festa tão esperada pelos 

citadinos não só desta urbe, como também das cidades circunvizinhas. 

Ao chegar à noite, a cidade se vestia em festa e alegria. As pessoas saíam para 

rua e se dirigiam para a Praça da Bandeira, onde se acomodavam ao redor do Palanque 

que havia em seu centro. Este, se tornou palco para as orquestras dos bailes, que 

aconteciam em seu entorno. 

 
Figura 01: Palanque da Praça da Bandeira. 

Fonte – Acervo José Eduardo Gomes. S.d. 

 

Em formato oval, com aproximadamente 10 (dez) metros de diâmetro, de acordo 

com Maria, era: 

                                                           
 

1
 Mestranda vinculada ao PPGH da UFCG. tatianevs13@gmail.com 
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Todo cheio de pilar com cano e globo [...], em frente aqui eram 

canteiros de bem-casado, aí na cabeça do canteiro tinha um pezinho de 

figo. [...] Era arrodeado agora antes de você entrar no palanque tinha 

uns pés de figo e um balão, era lindo e o palanque era todo arrodeado 

de cano e os pilares com globo também, era lindo! (Maria, 

Umbuzeiro, entrevista concedida a autora, 2013). 

Os detalhes apontados neste relato oral podem ser observados a partir da 

ampliação da única fotografia
2
 do referido Palanque.  

 

Figura 02: Palanque da Praça da Bandeira. 

Fotografia recortada e ampliada pela autora, para melhor visualização dos detalhes do Palanque. 

A riqueza de detalhes aqui narrado, revela o quanto o Baile do Palanque marcou 

a juventude desta cidade e a forma como este lugar ficou guardado na memória destas 

pessoas. Pois, mesmo sem ter o objeto de memória materializado e sem que haja outro 

instrumento que faça remeter à lembrança de como era o Palanque
3
 e ainda que se tenha 

passado quatro décadas de sua demolição, as pessoas conseguem descrever suas formas 

de forma minuciosa. 

Por sua vez, a festa era animada por uma orquestra composta por instrumentos 

metálicos, próprios daquela época. Ali, “os pares rodopiavam, embalados pelo vento 

frio que assanhava o penteado dos dançarinos, envolvidos pelo som de músicas 

                                                           
 

2
 Esta é a única fotografia encontrada sobre o Palanque, até o momento do fechamento deste artigo. 

3
 Digo isto, pois não existem fotografias, desenhos ou outros elementos de representação do Palanque. 
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românticas ou buliçosas” (GOMES, 1995, p. 141). As quais eram bastante variadas, 

devido ao intuito de tentar atender os muitos gostos do amplo público dominical, 

frequentador daquele lugar. 

Eram tocadas as principais melodias da época, aquelas que estavam nas “paradas 

do sucesso”
4
 no momento. Ouviam-se tanto as de cunho nacional: “Rosa” e “Samba 

Rasgado”, como também as internacionais: “Beguim the Beguine” e “C’est si Bon”. 

Assim, mediante leitura e escuta destas músicas, é possível perceber o variado 

gosto musical daqueles que frequentavam estes bailes. Pois, o mesmo era organizado de 

forma que todo o público presente pudesse compartilhar daquele momento festivo. A 

seguir, fragmentos da letra da música “Samba Rasgado”, composta por Portello Juno e 

W. Falcão: 

Uma cabrocha bonita cantando e sambando 

Quem não admira 

Gingando seu corpo que mesmo a gente espiando 

Parece mentira 

Cabrocha que só fala gíria 

Que tem candomblé no seu sapateado 

 

Cabrocha que veio do morro 

Trazer pra cidade o samba rasgado 

Para eu cantar um samba 

Não precisa orquestração 

Gosto mais de uma cuíca, um cavaquinho 

Um pandeiro e um violão. 

[...] 

(Disponível em: <http://letras.mus.br/gal-costa/46125/>. Acesso em 

04 de set. 2013). 

Este samba reflete o contexto histórico-social do país no momento, quando este 

ritmo começa a ser popularizado no Brasil. Também, outras músicas da época faziam a 

alegria do grupo de dançarinos formado por: 

                                                           
 

4
 O uso deste termo corresponde às músicas mais ouvidas e tocadas nos veículos de comunicação da 

época. 
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Patrício Leal, Gérson Araújo, Minervino, Luiz e Antônio Ataíde, 

Francisco e Djalma Felizardo, Nélson Lemos, Souto Filho, Carlinhos 

e Gilberto Pessoa, Antônio e Inácio Machado, Antônio Travassos, 

Tito Souto (o pavor das dançarinas), José Alfredo, José Costa, [...] 

Roberto Pessoa, além de alguns forasteiros que exerciam suas 

atividades na terrinha: Manoel Figueiredo, Francisco Espínola e 

Fernando Mergulhão Uchoa (GOMES, 1995, p. 142).   

Por outro lado, dentre as mulheres que se destacavam pela destreza na dança, 

temos:  

Zefinha Pimentel, Laura Dias, Carmen Cavalcanti, Hilda e Nem 

Soares, Jaci e Heloisa Mesquita, Mariquinha Soares, Mariquita 

Batista, Yolanda, Irene e Ivone Souto, Maria da Paz e Cleonice Costa, 

Nilsa e Edith e muitas outras (GOMES, 1995, p. 142).   

Estes dançarinos não chegavam a formar um grupo de dança padronizado, eram 

apenas jovens, da própria cidade ou de cidades vizinhas, que gostavam de dançar e que 

acabaram se destacando dentre os demais, de modo que seus nomes ganharam fama e 

notoriedade nesta urbe. 

Portanto, era neste recinto de lazer que a juventude umbuzeirense se divertia. 

Era um ambiente de sociabilidades, de paqueras e namoros. Nas palavras de uma antiga 

frequentadora:  

Era a sala de visitas da cidade. Lá a gente ia dançar, ia namorar, ia 

brincar.  

Era o Palanque, a mocidade da gente! 

Era no centro da cidade. 

Ele era lindo, ele era lindo, o Palanque!   

(Maria, 2013, entrevista concedida a autora. Umbuzeiro). 

Nas experiências aqui relatadas por intermédio do relato oral, podemos avaliar o 

uso do espaço citadino da praça em sua dimensão simbólica, partilhando da acepção de 

Lúcia Leitão (2002) de forma que estes, 

Espaços simbólicos costumam ser reconhecidos graças à importância 

que têm, tanto para a memória coletiva da cidade quanto para a vida 

pessoal, mesmo quando a população não se dá conta disso. (LEITÃO, 

2002, p.27) 
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Destarte, consideramos que a antiga Praça da Bandeira ganhou essa dimensão 

simbólica enquanto marco representativo de uma época, marcada pelas diversas formas 

de sociabilidades que nela se desenrolavam. Também, não podemos deixar de avaliar a 

beleza do Palanque nas palavras de Maria, uma vez que esta afirma constantemente que 

o mesmo “era lindo”! demonstrando admiração. 

Contudo, na década de 70, o referido Palanque foi demolido a pedido do prefeito 

da cidade, algo que na ocasião, entristeceu demasiadamente seus usuários. Em seu 

lugar, foi construído um bar que também não teve aceitação do público e teve vida 

efêmera e atualmente encontra-se a Agência do Banco do Brasil, como podemos 

visualizar na fotografia abaixo. 

 

Figura 03: Antiga Praça da Bandeira, atualmente denominada de Praça Assis Chateaubriand. No 

local onde está atualmente a Agência do Banco do Brasil, havia o Palanque. Fonte: Acervo Pessoal. 

 

Hoje, o Palanque não mais existe e a Praça também mudou de nome. Recebeu o 

busto do empresário e jornalista Assis Chateaubriand e por extensão, batizada com seu 

nome. Hoje, só restam saudades e lembranças dos bons tempos em que ocorriam os 

bailes. Ainda hoje, nas ruas da cidade, se comenta esses momentos com intensas 

saudades. (GOMES, 1995.). 

Neste sentido, a demolição do palanque afetou as sociabilidades e os usos 

cotidianos daquele espaço. Portanto, seus usuários tiveram que fazer novos usos e 

adequações e, por sua vez, os famosos “Bailes do Palanque” ficaram marcados na 
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memória daqueles que vivenciaram aqueles momentos, que foram embalados por suas 

músicas e que hoje relembram com muitas saudades desses bons tempos. 

Diante o exposto, verificamos que esses bailes ganharam um importante 

significado para a juventude da época. E, este espaço público da praça faz parte do 

cotidiano urbano e é relevante na perspectiva da organização citadina, uma vez que, um 

número considerável dessa população, desenvolve diversas atividades no âmbito das 

praças. Considerando que, “o espaço é um lugar praticado” (CERTEAU, 2012, p. 184). 

Desse modo, o espaço praticado era o da Praça da Bandeira, sendo, pois, espaço 

de uso comum e acessível a todos. E esta, por sua vez, é permeada de subjetividades e 

significados que envolvem aqueles que dela se apropriam, pois ela é, 

[...] o lugar intencional do encontro, da permanência, dos 

acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e 

comunitária e de prestígio, e, consequentemente de funções 

estruturantes e arquitecturas significativas. Outros espaços como o 

largo, o terreiro, não podem ser assimilados ao conceito de praça. São 

de certa maneira espaços acidentais: vazios ou alargamentos da 

estrutura urbana e que, com o tempo, foram apropriados e usados. Mas 

nunca adquirem significação igual ao da praça porque não nasceram 

como tal. (LAMAS, 2004, p.102) 

Nesse aspecto, a praça tem uma particularidade única e que a distingue dos 

demais espaços públicos. Para Lúcia Leitão, 

Praças são unidades urbanísticas fundamentais para a vida urbana. Nas 

cidades ocidentais são mesmo imprescindíveis, graças ao papel que 

desempenham na vida social das diversas sociedades nas quais se 

inserem. O modo como são tratadas e o uso que lhes é dado pela 

população, indicam, claramente, o nível de civilidade de uma 

determinada cidade bem como o exercício dos direitos e deveres de 

cidadania nela vivenciados. (LEITÃO, 2002, p. 21) 

Destarte, aparentemente, o evento se mostrava bastante frequentado pelos 

moradores da cidade, como também atraía um considerável número de pessoas que 

moravam em cidades circunvizinhas. Contudo, diante do que nos indica a pesquisa, 

esses bailes tinham um público heterogêneo, o que ocorre devido ao fato da praça ser 

um espaço de uso comum e estar situada no centro da cidade, local de fácil acesso a 

todos que desejassem participar desta festa. 



 

  1618 

 

Também, esta praça se tornou um ponto referencial da efervescência dos eventos 

culturais em Umbuzeiro. Em seu espaço reunia-se a juventude urbana, que 

frequentemente se empenhava em organizar apresentações e brincadeiras para alegrar a 

pacata cidade do interior paraibano.   

Outrossim, a demolição do Palanque afetou significativamente as formas de 

apropriação, os usos e costumes da população citadina para com esta praça. Alterou o 

uso corporal deste espaço que antes era praticado, uma vez que é o corpo que se move, 

interage e atua, exercendo ou não funções, bem como, produzindo e sendo produzido 

em contextos peculiares (SCOCUGLIA, 2012). E, atualmente, novas práticas e usos 

tiveram que ser desenvolvidos, visto que a praça foi totalmente modificada. 

Mas, mesmo diante de tais mudanças e diante da não existência do Palanque, as 

memórias dos citadinos umbuzeirenses que vivenciaram o tempo dos Bailes do 

Palanque, ainda continuam vivas, pois “a ordem desse espaço nos une e nos separa da 

sociedade e é um elo familiar com o passado” (BOSI, 2003, p.26). Ou seja, para aqueles 

que vivenciaram tais eventos, basta olhar para o espaço onde estes ocorriam que vêm à 

tona as lembranças dos momentos vividos naquele lugar. E isso ocorre por que:  

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na 

angústia. (LE GOFF, 2003, p. 469). 

Desse modo, a praça que sediou os bailes, se tornou um “lugar de memória”, 

conforme acepção de Pierre Nora (1993), para aquelas pessoas que ali externavam suas 

sociabilidades e sensibilidades. Estes espaços de celebração da memória são resultados 

de uma construção histórica e que ganham interesse de acordo com seu valor enquanto 

referencial simbólico revelador dos processos sociais, das paixões, dos conflitos, das 

representações e memórias que ali se solidificaram. Considerando que: 

Nesse sentido, o lugar de memória é um lugar duplo; um lugar de 

excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade, e 

recolhido sobre seu nome, mas constantemente aberto sobre a 

extensão de suas significações. (NORA, 1993, p.27) 

Ainda, para Pierre Nora, estes lugares de memória têm uma tríplice definição 

sendo lugares materiais, funcionais e simbólicos.  Sendo ainda, concebido de forma 

coletiva ou individual. Aqui, o Baile do Palanque tem concepção simbólica por 
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intermédio da memória coletiva das pessoas que o expressam e revelam em suas 

memórias.  

Nesse sentido, no tocante a função da praça, enquanto sede dos Bailes do 

Palanque, vale salientar que, na acepção de Lúcia Leitão, estes, 

Espaços públicos costumam estar impregnados de memória, o que 

lhes garante um valor simbólico que extrapola em muito a sua função 

mais visível. Ruas e praças contêm história não apenas de importância 

individual, como não cessam de cantar os poetas mas, sobretudo, de 

valor coletivo. São nesses espaços privilegiados que estão registrados 

os fatos urbanos que constituem uma cidade. . (LEITÃO, 2002, p. 20) 

Portanto, tomamos estes bailes públicos, que aconteciam na cidade de 

Umbuzeiro, como uma das formas peculiares de apropriação da urbe. Assim, realizamos 

uma leitura desta, a partir do uso de um determinado ambiente público e de uma prática 

festiva social.  Observamos, por meio da memória e dos relatos orais, as diversas 

sociabilidades, as práticas, os comportamentos sociais e os variados usos do referido 

espaço citadino, captando suas sensibilidades. 
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MEMÓRIAS DE UMA FORMAÇÃO: NARRATIVAS DE SI 
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Este trabalho é um recorte de um projeto maior, intitulado: Memória nas Margens: 

História de Velhos- PIBIC, financiado pelo CNPq, projeto coordenado pela prof. Dr. 

Auricélia Lopes Pereira. Tem como principal objetivo analisar as narrativas orais de 

professores de história, problematizando como estes se relacionam com a docência, 

suas perdas, organização de temporalidade, vivência cotidiana, significados de sua 

existência e formação. Pensando na questão da metodologia das histórias de vida terem 

ultrapassado as barreiras de sua utilização apenas na pesquisa, ganhando espaço 

também no campo da educação, pretendemos então mostra a importância das 

narrativas de si para o papel docente e o despertar para História. Este artigo 

fundamenta se na entrevista feita com a prof. Eliete de Queiroz Gurjão Silva, e ainda 

em bases teóricas que trazem as narrativas como uma invenção de si, uma 

reconfiguração do presente a partir de um olhar para o passado.  
 

Palavras- chave: Docência; Formação; Memória.  

 

Abstract: This paper is an excerpt of a larger project entitled: Memory in the Margins: 

History of Old - PIBIC, funded by CNPq, project coordinated by prof. Dr. Auricélia 

Lopes Pereira. Its main objective is to analyze the oral narratives of history teachers, 

discussing how they relate to teaching, their losses, organization of temporality, 

everyday living, existence and meaning of their training. Thinking about the question of 

the methodology of life histories have exceeded the barriers of its use only in research , 

also gaining ground in education , then we intend to show the importance of the 

narratives themselves to the teaching role and awakens to history. This article based on 

the interview with prof. Eliete Gurjão de Queiroz Silva, and even on theoretical grounds 

which bring the narratives as an invention of self, a reconfiguration of this from a look 

at the past. 
 

Key words: Teaching; Training; Memory. 
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Contar histórias é uma prática já muito antiga e que está ligada diretamente ao 

exercício da memória, histórias que fluem com a imaginação, porém nem sempre são 

histórias fictícias, algumas são frutos de fatos vividos e sentidos, são narrativas de si. 

Viver, parar, refletir, (re)lembrar e falar; esses são basicamente os passos do ato de si 

narrar ato que leva a (re)afirmação de vida e que consiste na arte da existência. 

O projeto Memória nas Margens: História de Velhos, orientado pela professora 

Dr. Auricélia Lopes Pereira vem justamente com a proposta de uma narrativa de si, 

acreditando que o exercício do re-memorar proporciona sentido de existência tal qual 

pertencimento. O enfoque maior de nosso pesquisa é a memória, sabendo que sempre 

houve preocupação com esta assim como discute Jacques Le Goffe (2003): 

Le Goff já dizia que a memória desenvolvia um papel importante no 

mundo social, cultural, junto aos escolásticos e nas formas 

rudimentares de historiografia do mundo medieval ocidental. Diz ele 

que, nesse período, os velhos eram venerados sobretudo porque se 

viam neles “homens-memória”, prestigiosos e úteis. (TEDESCO, 

2004, p. 31) 

Como podemos observar desde os tempos medievais havia esse interesse da não 

perca da memória, e para isso os mais velhos transmitiam suas lembranças aos mais 

jovens e assim garantia a continuidade da memória do grupo. No caminhar da história o 

estudo com base na memória foi passando por modificações, no inicio do XX as luzes 

de Clio passaram a iluminar sujeitos até então excluídos da história, estamos nos 

referindo a emergência das “minorias” que trouxe para o campo de estudo os marginais, 

passando agora a ter voz ativa na história.  

A Escola dos Annales foi uma das principais responsáveis por dar essa voz 

aqueles que até então eram silenciados pela voz oficial, visto que anteriormente aos 

Annales só podia fazer e entrar para história os personagens oficiais pelo estado as 

“maiorias”. A metodologia para se trabalhar a memória também passou por 

modificações, de acordo que na primeira metade do século XX ainda sobre influencias 

dos Annales as memórias assim como todos os demais documentos, seriam trabalhados 

a partir de uma abordagem quantitativa. Já na segunda metade do mesmo século se 

passou a trabalhar qualitativamente. 
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Dialogar com a memória enquanto objeto de estudo não é tarefa fácil, pois são 

vários os meandros e artifícios da mesma, porém se buscou usar isso a nosso favor, 

aproveitando não só as falas mais também os silêncios e pausas. Perguntando-nos pelas 

ausências. Como evidencia João Carlos Tedesco (2004), trabalhar com memória mais 

do que complexos e desafiador e ainda mais se tratando de memória de pessoas vivas.   

Lidar com memória é lidar com gente, com interpretações, com 

representações sociais e fatos históricos naturalizados e/ou pouco 

explicado em termos de origem, objetivo, intencionalidades, 

manifestas em condições de existência do passado, na atualidade e 

com intenções projetivas. (TEDESCO, 2004, p. 32). 

As memórias não permanecem constantes nem iguais, pois estas se envolvem 

diretamente com a subjetividade de cada sujeito que vai está de acordo com interesses 

pessoais e visões de mundo. Entretanto em nosso projeto não procuramos trabalhar com 

memória tratando está como um instrumento que sirva ao passado, mais sim como uma 

presentificação, ou seja, a narrativa de um passado só que agora por ser contado no 

presente esse passado vai ser presentificado na medida em que vai ser narrado a partir 

dos interesses e sabores do presente.   

A memória possui mecanismos de defesa que trás esquecimentos involuntários 

ou até mesmo voluntários quando se trata de lembranças tortuosas que não agrada 

lembrar. Visto que nem toda amnésia é biológica. Jacques Le Goff (1981), afirma que 

são as pessoas que escolhem os elementos a serem transformadas em recordações, 

escolhas que são intencionalizadas devido a interesses pessoais ou experiências previas. 

Assim como traz Pierre Chaunu (1987) “Acreditei durante muito tempo que a memória 

servia para lembrar; sei agora que ela serve, sobretudo para esquecer.” A fala de Chaunu 

é proposta a um dos mecanismos de defesa da memória, que é a ação de bloquear cenas 

amargas. 

Em nosso projeto a pesquisa em torno da memória vai está ligada a história de 

vida contada por memórias vivas. O estudo voltada para essa ponto nasceu no inicio do 

século XX no campo da sociologia, e trabalhar com memória de pessoas vivas é 

trabalhar com uma história do presente que por muito tempo foi dever do jornalista, 

sociólogo e antropólogos, mas agora também é tarefa do historiados de forma que este a 

partir do século XX saiu do centro e passou a caminhar pelas margens e com os 

marginais.      
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Fazemos uso da metodologia da História Oral que por sua vez age estimulando 

reflexão e afetividade. A história oral teve sua emergência em 1948 graças ao 

surgimento do gravador e da fita magnética de áudio, essa metodologia ganho o papel 

da complementar as lacunas deixadas pelos documentos escritos. 

Entretanto a veracidade da técnica da história oral foi e ainda é um tanto quanto 

criticada por alguns teóricos devido às limitações que apresenta. O falar enquanto 

documento gera uma grande discussão, visto que para muitos, depoimentos orais não 

podem ser tidos como documento cientifico, pois, que História seria essa que se faz a 

partir da fala e se encerra na escrita? Como expressar os gestos articulados em uma 

entrevista na escrita? São questões como essas que nos deparamos. Segundo João 

Carlos Tedesco (2004): 

A fonte oral, por ser viva, é parcial; exige confronto com o outro, 

diferenças e unidade, diálogo, entre-vistas, processo de aprendizado, 

conversas, enfim, subjetividade, não bem vistas por algumas correntes 

mais tradicionais do campo da história e de algumas filosofias e 

metodologias da ciência de base cartesiana e adeptas á ortodoxia. 

(TEDESCO, 2004, p. 113).  

Para se trabalha com fontes vivas essencialmente devemos assumir a 

subjetividade e sensibilidade, fato que tanto incomoda os teóricos adeptos a um 

pensamento mais objetivo. A escrita vai ser então fundamental para essa história que 

começa com o falar.   

Para defender um uso da história oral enquanto possibilidade de trazer para a 

história as “minorias” houve nos anos 60 um movimento contestador em defesa da 

importância da oralidade, vejamos: 

Os movimentos contestadores dos anos 60 trouxeram uma 

significativa contribuição ao desenvolvimento da história oral, quando 

Foucault, Goffman, Clastres e outros historiadores e sociólogos 

defenderam a posição contestadora que se deve devolver a palavra á 

criança, aos loucos, aos grupos excluídos, ás mulheres e outras 

minorias silenciadas pelo poder. (ATAIDE, 2006, p. 314)   

O uso da história oral na pesquisa deu voz aos silenciados da história, o que 

gerou um conflito com os defensores da história convencional. Desse conflito podemos 

entender que não só exatamente a história oral enquanto metodologia, mas também esse 

dar voz as temáticas marginais assim como é um ponto importante e interessante 
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possibilitado pela história oral, pode ser também um ponto desconfortável para a 

história, ou melhor, para o historiador convencional.  

Em nosso projeto a oralidade ganha espaço dentro da história oral de vida de 

forma que realizamos entrevistas com professores de história que estavam presentes no 

momento da formação do curso de História da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB) e Universidade Federal da Paraíba- Campus II (hoje UFCG), ambas localizadas 

na cidade de Campina Grande/ PB. 

Analisamos as narrativas dos referentes professores buscando observar como 

suas vidas pessoais foram se cruzando com suas escolhas historiografias, como foi se 

organizando o seu lugar de historiador, perdas, ganhos, alegrias, percalços, dilemas 

pessoais e acadêmicos, teorias que estudo, temporalidade, participação na formação do 

curso de Licenciatura Plena em História na cidade de campina Grande e momentos 

marcantes na carreira docente.  

O objetivo maior do nosso projeto é deixar falar e presta atenção no dizer do 

outro, de forma que assim trabalhamos com uma perspectiva hermenêutica e a analise 

do discurso Foucaultiana
3
.    

Aprender a ouvir! Não ouvir para entender as palavras ditas em sua 

estrutura nas frases. Mas ouvi-las com os significados que carregam, 

que a eles são atribuídos pelos entrevistados, naquele momento 

especial da entrevista; com as emoções que as acompanham; com os 

gestos que as explicam; com os tempos e espaços a que nos procuram 

levar; com as relações que vão estabelecendo e evidenciado, com as 

cores fortes ou sombrias com que descrevem os fatos e as pessoas 

envolvidas, o que tentam ocultar, ouvir o que não é dito, e também as 

emoções, significados e relações que acompanham as frases que não 

terminam, as longas pausas, as mudanças de assunto, o passar rápido 

por um tema que interessa muito ao pesquisador (mas não ao 

entrevistado), até as recusas a ser entrevistado. (DEMARTINI, 2004). 

Trabalhar com memória é assumir a subjetividade humana e saber lhe dar com 

os artifícios da mesma, interpreta pausas, risos, observações e acima de tudo saber ouvir 

e compreender, assim como deixar claro Demartini.  

                                                           
 

3
FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. 2. Ed; São Paulo: Loyola. 1996. 
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Em Memória nas Margens: Histórias de velhos A História Oral selecionada é a 

de Vida, que enquanto narrativa representa uma das formas como o sujeito se interpreta, 

como ver sua autoimagem e como deseja ser conhecido pelos outros; se tratando então 

de um exercício autobiográfico, uma invenção de si mesmo. Assim como assegura 

Stuart Hall
4
, a identidade é definida historicamente, e não biologicamente. Dessa forma 

a autonarração proporciona a construção de uma nova e desejada identidade. 

Em relação à origem da escrita autobiográfica a autora Cynthia Pereira de Souza 

(2006) discute:  

Se nos debruçarmos sobre as raízes da escrita autobiográfica, teremos 

que fazer um retorno aos tempos de Santo Agostinho (354-430), que 

viveu ao final do mundo antigo e inicio da idade média [...] De fato, as 

confissões de Santo Agostinho representam uma escrita masculina 

sobre si, constituindo um relato da conversão ao cristianismo de um 

homem que se pretendia exemplo para os demais. [...] esta obra 

agostiniana foi considerada pelos estudiosos como fonte inspiradora 

de textos autobiográficos posteriores [...] (SOUZA, 2006, p. 247). 

Nas entrevistas realizadas em nosso projeto o entrevistado e convidado a falar 

sobre suas experiências profissionais, teorias e práticas. Porém buscamos também o 

entrelaçamento do campo profissional com o pessoal que requer o envolvimento de 

amores, paixões, medos, decepções, alegrias e tristeza; pois não há como partir da 

perspectiva autobiográfica sem envolver o pessoal.   

Hoje a metodologia da história de vida ultrapassou sua utilização apenas na 

pesquisa e ganhou espaço no campo da educação, de modo que a re-memoração 

significa um momento de reflexão sobre sua formação. Levantando questões como 

disciplina, metodologia, relação professor/aluno, (des)interesses pela sala de aula, 

perspectivas e desafios do ensinar, como também o despertar de interesse por 

determinado componente curricular.  

O uso da autobiografia na educação é uma discussão feita por Belmira Oliveira 

Bueno (2006), onde a autora encontra o ato de re-memora enquanto uma prática de 

formação de professores, evidenciado que a autonarração pode funcional como uma 

                                                           
 

4
 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DPeA, 2006. 
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reinvenção e reencontro com a prática docente, em relação a importância do se narrar 

dentro da ação educacional a autora afirma:  

Pois, é nesse plano que a profissão docente ganha sentido, 

reinventando a si mesmo e a própria escola, mesmo que parcialmente. 

Talvez, pudéssemos, com base em Certeau (1994), designar também 

esse processo de uma fabricação, posto que a escola é também uma 

produção cultural, que se faz astuciosa, dispersa, silenciosa. E, nesse 

sentido, falar das muitas “maneiras de fazer” dos professores, ou seja, 

das apropriações que fazem desse espaço concebido alhures, em 

outras épocas e instâncias. (BUENO, 2006, p. 232).   

Bueno mostra que a partir de uma olhar para si ocorre uma possível reinvenção 

não só de si mesmo, mais também de suas práticas de seus espaços de convivência 

diária, o que ira ocasional em (re)encontro de sentido de existência e convivência. 

Ainda que não continuamos a manter vinculo com a instituição escolar, a autobiografia 

de um passado, trajetória acadêmica ou docente,  se faz interessante no ponto de visto 

que nos permite entender gostos e interesses que temos hoje no presente.  

As narrativas autobiográficas são formas privilegiadas para a 

apreensão dos processos e das peculiaridades que envolvem as 

relações que os indivíduos de ambos os sexos mantém a mantiveram 

com a escola, com os professores, com as disciplinas escolares, com o 

conhecimento e com a aquisição de valores éticos e morais. (SOUZA, 

2006, p. 253)  

Dentro dessa questão podemos trazer em evidencia para nosso discussão a 

importância de um bom professor para o despertar do aluno em relação a disciplina que 

ministra, pois esse despertar vai está em boa parte ligado a maneira como o professor 

encara a atividade docente, vejamos: “Era, de fato, difícil amar as disciplinas 

representadas por rostos e vozes que não queriam ser amados.” (ALVES, 2000, p. 17).    

Nessa passagem do texto “A Alegria de Ensinar”, Rubem Alves (2000) 

evidencia a realidade de professores frustrados com sua profissão, não se importando 

então se sua matéria ou até eles mesmos sejam amados por seus alunos. Essa atitude 

marcada pelo desanimo e desinteresse reflete diretamente nos alunos que provavelmente 

não iram ver gosto nenhum em assiste uma aula que o próprio professor não acredita ser 

interessante.  
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O gosto por uma disciplina vai está bastante ligado a como o professor transmite 

e se interessa pela mesma, pois o educador vai ser o responsável por dar rosto e alma a 

suas aulas e ao conteúdo por ele ministrado. O entusiasmo ao se fala de um determinado 

assunto deve partir inicialmente do docente, e vim de forma tão intensa que seja capaz 

de contagiar seus alunos e os trazer para sua aula.    

Em relação a esse ponto levantado por Rubem Alves podemos destacar 

fragmentos de uma entrevista realizada por nosso projeto Memória Nas Margens: 

Histórias de Velhos, onde através de uma narrativa de si em torno da sua memória de 

formação, a professora Eliete de Queiroz Gurjão Silva nos revelou como surgiu a sua 

paixão pela História. 

Eliete Gurjão é formada em Estudos Sociais pela Universidade Regional do 

Nordeste (URNE- 1971), graduada em História (URNE- 1976), cursou especialização 

em História da Paraíba (UFPB- 1985) é mestre em Sociologia Rural pela Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB- 1985). Em relação a ser professora de História Eliete afirma: 

“Apesar de eu ter um certo fascínio pela História me entediava ter que ta decorando, 

decorando nomes decorando datas, eu jamais pensei de ser uma professora de História 

(...)”(Eliete de Queiroz Gurjão Silva, entrevista realizada em 29/04/2013) . 

Entretanto nossa entrevistada seguiu carreira pelos caminhos historiográficos. O 

que teria levado Eliete a mudar de opinião? A resposta vêm longo no seu próximo 

depoimento:  

Então eu fiz primeiro o curso de Estudos Sociais, mais é interessante 

como esse curso foi um mal que trouxe um bem, porque foi através 

dele que eu que queria estudar Geografia fui obrigada a estudar 

história. Lá eu me deparei com um professor de História que mudou 

minha visão de mundo que mudou inclusive a minha vocação, o 

professor Waldomiro Cavalcanti (...) (Eliete de Queiroz Gurjão Silva, 

entrevista realizada em 29/04/2013). 

No curso de Estudos Sociais a professora Eliete foi obrigada a estudar 

disciplinas ligadas a História e foi nesse momento que ela teve a oportunidade de 

Conhecer um professor de história que mudou a sua visão sobre a mesma, Waldomiro 
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Cavalcanti
5
, que segundo Eliete era um professor de excelência, totalmente 

comprometido com o que ensinava.  Esse professor amava e transmitia a história de 

uma maneira que fascinava seus alunos e os levava a desejarem aprender e sentir os 

encantos de Clio. Sobre Waldomiro a professora ainda afirma: 

(...) ele transmitia assim aquela teoria da história aquela sua 

compreensão de história aquela sua visão de mundo de uma forma tão 

entusiasta tão convicto sabe tão pleno tão irradiante tão contagiante 

que eu realmente fiquei: Ah, essa é a história que eu gostaria de 

estudar! (Eliete de Queiroz Gurjão Silva, entrevista realizada em 

29/04/2013).   

Para Eliete Gurjão o professor Waldomiro foi esse despertar para a História, e a 

fez ver que esta ia muito além da história decoreba que até então era a única que ela 

conhecia. Tão grande foi à importância da ação docente do professor Waldomiro para a 

vida de Eliete, que a direcionou para seguir os meandros da história. Segunda a 

professora Eliete a História funcionou como um eixo de organização de sua vida, 

encontrando espaço intelectual, profissional, pessoal e hoje já aposentada a professora 

diz que a História funciona enquanto uma atividade de lazer. 

Nossa entrevistada chega a essas conclusões no momento que ela se narrar, 

como também se (re)encontra com a sua escolha historiográfica, enxergando o que a 

levou a fazer tal escolha e afirmando que a história serviu e ainda serve a sua vida. É 

nesse sentido que encontramos a importância da autonarração, pois no momento que eu 

narro o meu passado (re)encontro sentidos para o meu presente. Dessa maneira o 

passado e o presente vão esta costurados pela linha da memória. 

Concluindo, realizamos uma discussão sobre a importância da memória no que 

diz respeito à doação de sentido de existência, dificuldades e desafios para se trabalhar 

com esta partindo da metodologia da história oral. E ainda discutimos sobre o fato da 

autobiografia ter ganhado espaço no campo da educação, na medida em que o ato de se 

narrar contribui diretamente para o reencontro de pontos como: O amor pela docência, 

pertencimento, alegrias e desafios da sala de aula, como também faz enxerga o quanto 

um bom professor (aquela que julgamos ser o que tem amor pela sua profissão/missão) 

                                                           
 

5
 Waldomiro Cavalcanti da Silva, um dos primeiros professores do curso de História da Universidade 

Estadual da Paraíba UEPB.   
 



 

  1630 

 

é importante para a provável empatia que poderá surgir por uma disciplina e então leva 

seu aluno a dizer: “Ah, Essa é a História que eu gostaria de estudar!”  
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CRÔNICA LITERÁRIA E HISTÓRIA, UM DIÁLOGO POSSÍVEL: UMA 

LEITURA SENSÍVEL DE CRÔNICAS DE LUIS FERNANDO VERÍSSIMO 
 

Thuca Kércia Morais de Lima
1
 

 

Apesar de breve e efêmera, a crônica enquanto gênero literário e jornalístico tem a 

capacidade de transpor essa limitação e revelar-se enquanto fonte histórica, seja na 

análise de produção de memória, visto que se trata de relatos do cotidiano, seja na 

análise do discurso do qual nos sugere Hayden White, acreditando que o escritor e suas 

práticas devem e são campos de estudo da história, tanto como um saber que se tece 

por meio de narrativas – nunca inócuas – mas também pelo fato de que as 

representações expressas na literatura nos servem como base para reconfiguramos 

determinada realidade. Considera-se também que a crônica, pode existir enquanto 

possibilidades, perfis que retratam sensibilidades (PESAVENTO, 2006), que, do ponto 

de vista metodológico mostra-se promissor e instigante, na medida em que nos permite 

analisá-la com a ótica do sensível, do subjetivo. A análise das crônicas selecionadas 

para este trabalho divaga por este caminho da sensibilidade a fim de nos mostrar as 

possíveis concepções de História intrínseca na obra de Luis Fernando Veríssimo, a 

delimitação é tarefa difícil, porém necessária visto que as crônicas produzidas pelo 

autor são incontáveis e os temas são múltiplos. Assim, enveredamos por alguns livros 

do referido autor como “Diálogos Impossíveis” (Objetiva, 2012); “Comédias da Vida 

Pública” (L&PM, 1997); “O Gigolô das Palavras (L&PM, 1982); entre outros, 

buscando sempre, narrativas e especulações úteis a produção historiográfica. Dessa 

forma, faz-se da linguagem uma via de compreensão do real pelo sensível e pelo 

imaginado em alguns casos, assim considera-se o que diz Bordini (1982) “Arte é desvio 

entre a linguagem e a imagem de mundo que a linguagem é – cria mundos possíveis, 

portanto, com que nunca topará no mundo-mundo, mas que se referem a ele.”. A 

escrita criativa e bem humorada de Veríssimo sem dúvida carrega consigo uma 

historicidade que precisa ser desvelada e discutida no que se refere a sua consciência 

bem como a relevância dos elementos que a compõem para o estudo em história. Será 

este o objetivo do presente trabalho.  
 

Palavras- Chave: história e literatura. Luis Fernando Veríssimo. Sensibilidade 

 

“Crônica: um comentário à margem da História”? 

A professora Maria Glória Bordini, em comentário da obra de Luis Fernando 

Veríssimo no livro “O Gigolô das Palavras” (L&PM, 1982), afirma que o autor faz uso 

do gênero literário da crônica, que para ela é um comentário à margem da História. 

                                                           
 

1
 Este trabalho teve orientação do Professor Bruno Rafael de Albuquerque Gaudêncio do Departamento 

de História da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 
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Mais tarde, o próprio Veríssimo repetiria a afirmativa ao ser entrevistado por uma 

famosa revista nacional
2
. Diante disso, levanto a hipótese de que a crônica, não como 

gênero jornalístico/literário por si só, mas enquanto relato da vida cotidiana não se 

circunscreve tão somente a algo que está às margens, mas inserido, e, propositalmente 

misturado a História. 

 A pergunta é conveniente: Seria mesmo a crônica apenas um comentário que 

ficaria fora da história? Não poderia ela ser concebida enquanto fonte, enquanto relato 

histórico, ou ainda enquanto uma representação capaz de reconfigurar determinadas 

realidades? Acreditando nessas possibilidades, incursionemo-nos pelas veredas do 

gênero entrelaçando-as a História permitindo a coexistência de ambas, colhendo os 

frutos que o diálogo proporciona.  

Em seu momento inicial, a crônica fora um gênero pertencente a História, basta 

pensarmos em sua etimologia: Khrónos, que vem do grego e significa tempo e que tem 

relação direta com o relato da sucessão dos fatos de acordo com essa ordem do tempo 

(CUNHA, 1982). Por conta desse caráter de registrar, a crônica recebe denominações 

como “fotografia dos fatos”, “espelho da História”, termos que lhes dão a ideia de 

imobilidade e fixidez, ou tão somente de representação tal qual.  

O ofício do cronista consiste em fazer descrições, comentários a partir da 

observação direta de fatos ou situações onde imprime propositalmente sua 

subjetividade. Interessa-nos seus relatos justamente por isso: a crônica trás consigo a 

marca de quem escreve, do lugar que foi escrito, da época em que nasceu. A História é 

como a crônica, ambas são filhas do seu tempo, e carregam com si as marcas de 

historicidade do seu lugar. Cabe-nos, na análise, buscar estabelecer – ou pelo menos 

trazer a luz – diálogos entre o texto e o contexto. Vejamos o que nos diz Sérgio Paiva de 

Alencar sobre esse aspecto da crônica: 

A crônica tem como características fundamentais a fidelidade ao 

cotidiano, “pela vinculação temática e analítica que mantém em 

relação ao que está ocorrendo, aqui e agora; pela captação dos estados 

emergentes da psicologia coletiva”, e a crítica social, que o cronista 

                                                           
 

2
 "Não acho a crônica um gênero menor. Crônicas são anotações nas margens da história", afirmou Luis 

Fernando Veríssimo em entrevista ao jornalista e crítico literário Luís Antônio Giron para a revista Época 

de 2710/2012. Disponível em: http:/ http://revistaepoca.globo.com. Acesso em 15/11/2013. 

 

http://revistaepoca.globo.com/
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realiza de modo dissimulado e com ar despreocupado (ironicamente 

ou com feição de conversa fiada), como se estivesse falando coisas 

sem importância, entrando a fundo no significado dos atos e 

sentimentos humanos. (ALENCAR, 2009) 

Desmistificando a ideia de que a crônica é superficial e descompromissada com 

a História, como nos aponta as produções diárias de jornais, a análise que se pretende 

fazer nesse trabalho vem também tentar mostrar que essas obras, exigem de seu autor 

talento, conhecimento vasto de mundo, humor, e, sobretudo sensibilidade com o 

cotidiano, com as questões históricas, com o social. Ainda por cima, a crônica tem a 

virtude de aproximar-se ao máximo da oralidade, nos dando a impressão de que, ao ler, 

estamos ouvindo o autor falando espontaneamente. 

Este encontro da História com a Literatura é tanto promissor quanto instigante 

do ponto de vista metodológico. A interdisciplinaridade permite que diferentes 

conhecimentos sejam explorados conjuntamente. Nesse contexto de intermediação, uma 

relação mutua é exercida entre historiador e escritor, ao passo que um, por meio de 

pesquisas, faz o levantamento dos acontecimentos no tempo e no espaço, o outro cria e 

narra episódios imaginários tendo como base as experiências reais.  

Em uma conferência no ano de 1999, Roger Chartier discute essa aproximação 

dos dois campos e nos aponta diretrizes para nossas eventuais pesquisas: 

Trata-se também de considerar o sentido dos textos como o resultado 

de uma negociação ou transações entre a invenção literária e os 

discursos ou práticas do mundo social que buscam, ao mesmo tempo, 

os materiais e matrizes da criação estética e as condições de sua 

possível compreensão. (CHARTIER, 1999) 

O que faz Luis Fernando Veríssimo através de suas representações não é 

Historiografia – visto que não prende-se a teorias predefinidas, nem é produzida com 

fins acadêmicos – mas pode ser tomado por nós, enquanto pertencentes a ‘cultura 

histórica’ categoria um tanto difundida entre historiadores e que nos remete a pensar nas 

produções não-historiográficas, mas que podemos canalizá-las para tal.  Dessa forma, se 

reconhece que a cultura histórica não está exclusivamente presa ao ofício do historiador. 

(FLORES, 2007). Para tanto, se faz necessário a explicação do autor: 

Entendo por cultura histórica os enraizamentos do pensar 

historicamente que estão aquém e além do campo da historiografia e 

do cânone historiográfico. Trata-se da intersecção entre a história 
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científica, habilitada no mundo dos profissionais como historiografia, 

dado que se trata de um saber profissionalmente adquirido, e a história 

sem historiadores, feita, apropriada e difundida por uma plêiade de 

intelectuais, ativistas, editores, cineastas, documentaristas, produtores 

culturais, memorialistas e artistas que disponibilizam um saber 

histórico difuso através de suportes impressos, audiovisuais e orais. 

(FLORES, 2007) 

Assim, as crônicas de Luis Fernando Veríssimo nos interessa a partir de quando 

as articulamos a ideia de que os imaginários são formas de construções sociais e, 

portanto, históricas e datadas, são também compostas de especificidades e assumem 

configurações e sentidos diferentes ao longo do tempo e através do espaço. Aqui, 

deixemos que a Literatura, apresente uma imagem verbal da realidade (WHITE, 2005), 

de forma que sejam capazes de reconfigurar passagens históricas, sujeitos, concepções, 

etc.  

Breve, efêmera, subgênero, hibrida, fugidia. Esses são alguns dos atributos 

infligidos ao longo da História à crônica tanto literária quanto jornalística, e que, de 

certa forma, inviabiliza ou pelo menos reduz, sua instrumentalização no campo da 

História. Os que pensam de tal forma deixam de lado a concepção de que crônica tem 

suas raízes ligadas a História, visto que trata de dados do cotidiano inerentes a vida em 

sociedade no decorrer do tempo. 

Mesmo admitindo, em parte, as características anteriormente citadas, não se 

pode negar que a crônica é um dos gêneros que na contemporaneidade mais revela 

aspectos históricos do lugar e período em que é produzida. Numa mescla – na maioria 

das vezes bem humorada – de realidade e ficção surge pelas frestas férteis diálogos na 

produção de conhecimentos mais dinâmicos e flexíveis. Este trabalho almeja apontar 

alguns possíveis caminhos para uso da crônica no exercício de interpretação histórica 

Luis Fernando Veríssimo e a História: Análises de Crônicas 

A escolha pelas crônicas de Luis Fernando Veríssimo pra o presente trabalho 

serve de álibi para a afirmação de que o autor conscientemente faz história, por via da 

literatura, e vice e versa. Uma história diferente em seu âmago, uma história que brinca 

com a própria história (e não é isso que fazem os ditos historiadores?!), ou ainda uma 

história satírica, da qual nos fala Durval Muniz de Albuquerque Junior. 
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A história satírica teria essa tarefa política de nos abrir à 

possibilidades de ser diferente do que somos e do que disseram para 

ser, rompendo com todos os automatismos,  permitindo-nos, dentro do 

possível, ser construtores do nosso próprio vir a ser, escrever a nossa 

própria vida. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007) 

É isso que faz Veríssimo, suas crônicas (re)inventam a história, de maneira 

crítica, mas bem humorada. Ele aponta para detalhes que nós historiadores conhecemos 

bem, mas fingimos ignorar. Ele abre nossos olhos para a tarefa de observar o cotidiano 

– visto que o cronista é testemunha ocular e relator de determinados momentos 

históricos – e captar suas “picuinhas”, suas “coisas miúdas” e porque não dizer, suas 

sensibilidades?! Elementos que são matéria-prima de nosso ofício. Para tal, nos justifica 

Veríssimo em “A História Gorda” que compõe o livro A Versão dos Afogados: Novas 

Comédias da Vida Pública: 

Ao contrário do que se pensa, a História não é uma estenógrafa 

ascética que fica sentada num canto anotando tudo. É uma senhora 

gorda e pouco confiável, que prefere uma fofoca a um fato cuja versão 

varia de acordo com a plateia. Tem pretensões literárias, além de 

varizes, e um certo gosto pelo drama barato. Há casos em que você 

lamenta a inexatidão dessa História emotiva de coxas grandes e anseia 

pelo relato frio de uma estenógrafa (VERÍSSIMO, 1997) 

Ao se referir a “fofoca”, Veríssimo nos remete a pensar na fragmentação do 

campo historiográfico, ao gosto pelas coisas marginalizadas, pelo até então tido como 

‘não factual’ pois, assistimos hoje a produção de uma história em que a fragmentação é 

levada ao extremo e o universal não é mais pensável, o conhecimento histórico vigente 

aborda um mundo humano parcial, limitado, descentrado, em migalhas. (REIS, 2006), e 

nosso interesse é cada vez mais voltado aos ‘pedacinhos’ e não mais ao fato como um 

todo.  

 Quando lemos “cuja versão varia de acordo com a plateia”, é viável que 

percebemos ai a referência à questão da parcialidade, da intervenção do 

leitor/pesquisador, ou seja, no receptor a quem a história é destinada. Sabendo que a 

leitura só se completa com o olhar de quem lê, e que tanto a escrita quando a recepção 

da História é dotada de interesses pessoais e institucionais, logo, nunca inócua.  

Outra questão que podemos extrair ainda é referente as “pretensões literárias” 

existentes na História, que durante tanto tempo foram temidas e até repugnadas pelos 
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historiadores, mas que nos últimos anos vem ganhando mais visibilidade e 

consequentemente um maior crédito. Durval Muniz, diz que esse medo que tínhamos de 

que a História virasse literatura se dava pelo fato de que: 

A História seria discurso que fala em nome da razão, da consciência, 

do poder, do domínio e da conquista. A literatura estaria mais 

identificada com as paixões, com a sensibilidade, com a dimensão 

poética e subjetiva da existência, com a prevalência do intuitivo [...] 

(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007). 

Portanto, onde muitos viam ameaça à história, hoje percebe-se que é possível e 

até necessário que haja um diálogo, uma conexão. Sandra Pesavento (2006), afirma que 

“o imaginário é sempre um sistema de representações sobre o mundo, que se coloca no 

lugar da realidade, sem com ela confundir-se, mas tendo nela o seu referente”. Assim, a 

literatura não pretende ser igual a História – nem o contrário – mas a existência da 

Literatura já nos é um indício histórico, portanto deve ser estudado e discutido, na 

medida em que nos ajuda a compreender aquilo que chamamos de realidade, ou mesmo 

de cotidiano, como preferirmos.  

Veríssimo fala também daquilo que os pós-estruturalistas concebem como crise 

dos paradigmas, embora não use o termo, o referido autor, percebe a mudança dos 

tempos atrelada a mudança no pensamento, e é claro que de forma sensível e humorada 

lista suas inquietações e nos faz pensar historicamente a questão, vejamos alguns 

fragmentos da crônica poética Elegia, de 1997, também do livro “A Versão dos 

Afogados: Novas Comédias da Vida Pública: 

Este é o século das ilusões perdidas 

Dos heróis desmascarados 

E das certezas falidas 

Nada era o que parecia 

O riso era enlatado 

O socialismo era errado 

Marte era um descampado 

E o Rock Hudson era tia. 

(VERRÍSIMO, p.) 

Nessa mesma crônica, o autor fala da “morte de todos os nossos nortes”, norte, 

seria assim, a direção para onde nossas certezas convergiram. Logo, as verdades de 

outrora, foram desmascaradas pelo tempo, pela história, a ausência de uma verdade 
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única e imutável também se expressa em Veríssimo, quando declara em entrevista à 

revista Época: “Sou um cético total, mas aberto a revelações”. 

 No livro “Aquele Estranho Dia Que Nunca Chega – As Melhores Crônicas de 

Política e Economia” (Objetiva, 1999), Luis Fernando Veríssimo, trata de tais temas 

com uma visão crítica e bem elaborada, apontando para fatores determinantes de nossa 

política pós-redemocratização. Em “Fim de uma era”, crônica que faz alusão aos 

marcos históricos da transição dos tempos, o autor nos narra de forma humorada: 

Gostamos de ler a História como uma narrativa literária, pontuada por 

cenas simbólicas e epifanias – e se forem desastres, melhor ainda. 

Tipo “a Idade Clássica terminou com o incêndio da biblioteca de 

Alexandria” ou “o século XIX acabou mesmo com o naufrágio do 

Titanic”. Vivemos atrás do significado maior de qualquer coisa que 

resuma uma época ou uma quebra na narrativa, seja a dança da 

bundinha ou o baile da Ilha Fiscal[...] (VERÍSSIMO, 1999) 

O trecho anteriormente citado critica algo, bastante recorrente, sobretudo na 

historiografia tradicional, que de maneira geral, é a que chega as nossos jovens na 

escola por via do livro didático: Aquela história que parece ser uma sucessão de fatos 

lineares, interrompidos por grandes fatos que marcaram época e consequentemente 

mudaram a História.  

Veríssimo lança seu olhar contemporâneo para eventos descritos pela 

historiografia como decisivos, e nos mostra como é redutora esse tipo de história, pois 

enfatiza eventos (que alguns consideram de grande porte) e lhes dá uma relevância que 

acaba por impor determinadas culturas em detrimento de outras. Seria a História mesmo 

composta de rupturas? Nas palavras de Durval Muniz “não é o descontínuo que ilumina 

as continuidades” (ALBUQUERQUE JR., 2007) Os eventos que marcam tais rupturas 

são de relevância universal? Perguntas que vivemos nos fazendo quando olhamos para 

nossa divisão histórica tão europeizada!  

Outro tema precioso à História é a questão da evolução, o difícil dilema que 

envolve compreender que a cada instante as coisas estão mudando aos nossos olhos e 

que a nossa visão sobre elas também caminha passos largos está presente em nossos 

estudos desde tempos imemoriais. Veríssimo através da crônica ‘Evolução’ vem fazer 

uma analogia assunto quando trata do mesmo através das mudanças de padrão de beleza 

que variam de época para época: “O que há alguns anos era um corpo bonito de mulher 

hoje não é mais. [...] Durante muitos anos o padrão de mulher ‘boa’ no Brasil foi a 
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vedete tipo violão, lembra? [...] Aos poucos o tipo longilíneo se impôs[...]” 

(VERÍSSIMO, 1997). 

Veríssimo preocupa-se com as mudanças ideológicas que ocorrem na sociedade 

e que povoam o imaginário de todo o mundo, aqui, ele aborda questões típicas da vida 

humana só que, por um olhar um tanto inusitado: a passagem dos tempos através das 

mudanças dos padrões femininos.  Sem recorrer a um recorte brusco, ele vai 

demonstrando que os elementos vão se sucedendo com o passar do tempo e vão 

delineando novas formas, novos aspectos.  

Da mesma forma ocorre com a História, que se transforma e aparece a cada era 

com um novo corpo, uma nova forma de ver aquele corpo. Mas algo recorrente – e até 

enriquecedor – na crônica, mas que em história torna-se indesejável é o saudosismo 

com que o autor trata de temas passados, é necessário que se compreenda, em História 

que cada coisa tem o seu valor praquela época, e que deve ficar nela, caso contrário, 

seria anacronismo. 

Por fim, nos parece que Veríssimo, muito se interessa pela História, prova disto 

foi que se tornou difícil selecionar apenas algumas de suas crônicas que fizessem 

alusão, ou que nos desse alguma contribuição no que diz respeito a História, mas a 

tarefa é prazerosa, visto que a leitura das crônicas somada ao exercício historiográfico 

são práticas compostas de construções interessadas, onde prevalecem nossas 

interpretações, nossas vontades... 

É desestruturando, montando e desmontando a realidade numa brincadeira 

inquietante que Veríssimo nos faz compreendê-la. A História também é esse monte e 

desmonte de fatos (re)ordenados ao bel prazer de seus manipuladores (os que fazem a 

História). Assim, uma das maiores contribuições do gênero literário para a ciência é nos 

mostrar coisas sérias de forma humorada e inteligente, fugindo a normas e padrões 

acadêmicos vigentes, porém nos envolvendo de um prazer singular.  

Crônicas Analisadas 

1. A HISTÓRIA GORDA – IN: A VERSÃO DOS AFOGADOS: NOVAS COMÉDIAS DA VIDA PÚBLICA 

2. ELEGIA – IN: IDEM. 

3. EVOLUÇÃO: IN: IDEM. 

4. FIM DE UMA ERA – IN: AQUELE ESTRANHO DIA QUE NUNCA CHEGA. 
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“PARA QUIETAÇÃO E SOSSEGO DESTAS CAPITANIAS”: BERNARDO 

VIEIRA DE MELO E AS AÇÕES DE DEFESA DO SERTÃO DO RIO 

GRANDE (1695-1701) 
 

Tyego Franklim da Silva1 
 

Resumo: No contexto da Guerra dos Bárbaros no sertão do Assu, a presença do 

capitão mor Bernardo Vieira de Melo no poder administrativo da capitania do Rio 

Grande (período que se estende de 1695 a 1701) foi relevante para os desfechos das 

ações de defesa da capitania. Entre as atribuições do cargo de capitão mor estava 

justamente a gerência de ações voltadas à segurança da capitania que ele governa. 

Neste sentido, Bernardo Vieira de Melo protagonizou diversas atitudes que marcaram a 

concretização da posse portuguesa do território, tais como o acordo de paz com os 

índios Janduís, a construção de um presídio na ribeira do rio Açu, definição de 

aldeamentos nas ribeiras dos principais rios e a fundação do arraial do Assu, com o 

nome de Nossa Senhora dos Prazeres. A partir destas ações, somadas a outras tomadas 

pelos demais agentes da empreitada de conquista do Rio Grande, podemos perceber 

elementos do processo de territorialização da capitania, devido a apropriação do 

espaço e da aplicação de uma funcionalidade para ele dentro dos interesses da Coroa 

de garantir a posse das capitanias do norte do Estado do Brasil. No caso das ações do 

capitão mor, a apropriação do espaço no Rio Grande se deu, sobretudo, pela definição 

de lugares de apoio aos desbravadores/conquistadores dos sertões. Assim, este 

trabalho tem como objetivo analisar o processo de territorialização da capitania do Rio 

Grande a partir das ações de defesa desenvolvidas no período em que Bernardo Vieira 

de Melo esteve à frente do poder administrativo, além de perceber como as relações 

entre o capitão mor e os demais agentes que exerciam alguma forma de poder no Rio 

Grande estão perceptíveis nas deliberações sobre o socorro da capitania. 
 

Palavras-chave: Capitão mor, defesa, Rio Grande, Guerra dos Bárbaros 

 

Introdução 

Em carta datada de 25 de abril de 1697, o capitão mor do Rio Grande, Bernardo 

Vieira de Melo, dava conta a sua majestade, o rei Dom Pedro II de Portugal, da decisão 

que ele tomou – junto dos oficiais da câmara do Natal e demais moradores “de mais 
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suposição” da capitania – de se construir um presídio
2
 no sertão do Assu. Tal decisão 

fazia parte da série de deliberações tomadas pelas autoridades coloniais e reinóis para 

garantir a posse portuguesa das capitanias do norte do Estado do Brasil, o que incluía 

ainda a ereção de aldeamentos indígenas e a busca constante por acordos de paz com os 

Tapuias. Sobre o último quesito, o capitão mor lembrava em sua carta que esta era a 

ordem passada pelo governador geral, dom João de Lencastre, que lhe ordenava que 

“por todos os meios tratasse de fazer paz com os ditos Bárbaros, por ser esta a vontade 

de Sua Majestade e o único meio para a quietação e sossego destas capitanias”
3
  

Era de total interesse das autoridades que aqueles sertões fossem apaziguados, 

assim seria possível o estabelecimento de povoados na região e a garantia da posse das 

terras. Naquele momento o inimigo era o gentio “bárbaro”, ou os tapuias: denominação 

genérica atribuída aos grupos indígenas que habitavam os sertões e não falavam o tupi. 

O conflito entre os conquistadores do espaço e os indígenas ficou conhecido na história 

do Brasil como Guerra dos Bárbaros
4
. No livro “A Guerra dos Bárbaros: povos 

indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil (1650-1720)”, publicado em 

2002, e que já está consagrado como um clássico para o estudo do fenômeno, o 

historiador Pedro Puntoni, define a Guerra dos Bárbaros como a série de conflitos entre 

os povos indígenas e os novos moradores, uma longa série de combates que se 

estenderam por toda a segunda metade do século XVII até as primeiras duas décadas do 

XVIII por todo o norte do Estado do Brasil (PUNTONI, 2002: 34-35). 

As produções historiográficas sobre o período colonial do Rio Grande do Norte 

ficaram, durante muito tempo, retidas no campo das interpretações político-econômicas 

dos acontecimentos que mereceram algum registro de época. As obras dos historiadores 

tidos como clássicos da historiografia potiguar (Luís da Câmara Cascudo e Tavares de 

Lira) ainda são entendidos como as melhores bases de estudos sobre o período, apesar 

de refletirem os interesses de suas épocas. Estes autores fizeram uma abordagem 

                                                           
 

2
 Em seu dicionário, Raphael Bluteau (1728) define presídio como praça ou fortaleza com “gente de 

guarnição”; soldados que estão eu uma praça para guardá-la e defendê-la do inimigo. Disponível em 
<http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario> 
3
 CARTA do capitão-mor do Rio Grande do Norte, Bernardo Vieira de Melo, ao rei [D.Pedro II] sobre a 

decisão dos oficiais da câmara e moradores de Natal de se fazer um presídio no sertão do Açu, que seria 
sustentado por seis meses pelas farinhas dadas pelos moradores. Rio Grande, 25 de abril de 1697. AHU-
RN, Papéis avulsos, Cx. 1, doc. 42.   
4
 A Guerra dos Bárbaros também é denominada, na historiografia, como Confederação dos Cariris. Além 

disso, a intensidade das ações bélicas no sertão do Assu fez com que o fenômeno também aparecesse 
na historiografia sob a denominação de “Guerra do Açu”. 
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política do período e do evento histórico que contextualiza este trabalho: a Guerra dos 

Bárbaros; apontando nomes e ações dos capitães mores envolvidos e dos principais 

agentes civis e militares. Suas abordagens deixaram de fora explanações sobre as 

relações interpessoais desenvolvidas ao longo do conflito, sobretudo pelo fato de que 

este viés de interpretação não estava dentro dos interesses destes pesquisadores, ou da 

historiografia da sua época. 

Com base nestes estudos e outros pesquisadores mais recentes, este trabalho 

analisará alguns elementos que circundam a figura política do capitão mor Bernardo 

Viera de Melo, que governou a capitania do Rio Grande entre 1695 e 1701. 

Adentraremos em questões que estão em voga pela historiografia atual, tais como o seu 

papel no desenvolvimento de políticas de defesa da capitania durante a guerra, o 

processo de territorialização do espaço a partir da criação de novas estruturas no interior 

da capitania e seu papel de liderança política frente a outros agentes do poder do Rio 

Grande daquele período.  

São tomadas como fontes para este trabalho documentos administrativos 

registrados polo Conselho Ultramarino e disponíveis no Arquivo Histórico Ultramarino. 

São documentos de cunho administrativo e guardam discursos acerca das políticas de 

defesa da capitania durante o período em que Bernardo Vieira de Melo esteve à frente 

do governo, bem como das relações interpessoais desenvolvidas pelo capitão mor na 

promoção destas ações.  

O território está no centro desta discussão, entendido aqui enquanto “um produto 

socialmente produzido, resultado do histórico da relação de um grupo humano com o 

espaço que o abriga”,
 
definição do geógrafo Antônio C. Robert Moraes (MORAES, 

2008: 23). Além disso, segundo o também geógrafo Marcelo José Lopes de Souza , o 

território é “fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder”, sendo ele “essencialmente um instrumento do exercício do poder” 

(SOUZA, 2000: 77-116). Trata-se de um processo de territorialização do sertão da 

capitania do Rio Grande que ocorre em vários níveis e de acordo com ações de agentes 

distintos que exerciam alguma forma de poder na capitania, dentre os quais 

encontramos os religiosos da Companhia de Jesus e os oficiais do Terço dos Paulistas
5
, 

                                                           
 

5 Em seu dicionário, Raphael Bluteau define o terço como “porção de soldados que tem variado no 
número de companhias, quase um regimento; terços auxiliares tinham por chefes os Mestres de Campo, 
e agora Coronéis. Disponível em http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario. O termo “Terço dos 

http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario
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por exemplo. Aqui abordaremos a territorialização a partir das intervenções promovidas 

por Bernardo Vieira de Melo, mas sem distanciá-lo dos demais agentes sociais do 

período. 

Clima de guerra 

O processo de interiorização da posse portuguesa nas capitanias do norte do 

Estado do Brasil – após a expulsão dos holandeses, em 1654, e o desenvolvimento da 

atividade pecuária – acabou por expandir o território português na América para além 

da faixa de terra litorânea (CASCUDO, 1995: 96). Até então, o povoamento limitava-se 

a pequenos núcleos populacionais espalhados pelo litoral leste, próximos à Natal ou a 

caminho de Pernambuco. Na capitania do Rio Grande, essa ação de interiorização foi 

responsável por estender o povoamento a regiões até então desconhecidas por boa parte 

dos colonos que estavam instalados no litoral da capitania: os sertões. Enquanto 

conceito, o termo sertão abarca uma referência espacial que nos remete a definições 

como a empregada pela historiadora Janaína Amado, que elucida que no mundo 

português eram entendidos como sertão os “espaços vastos, interiores, situados dentro 

das possessões recém-conquistadas ou contíguos a elas, sobre os quais pouco ou nada 

sabiam” (AMADO, 1995:145-151). 

A partir da década de 1680, uma série de conflitos entre os desbravadores
6
 dos 

sertões e os grupos indígenas que habitavam estes espaços, fez com que capitanias do 

Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba colonial, fossem inseridas na Guerra dos 

Bárbaros, fenômeno bem maior, que se estendia da Bahia ao Maranhão. Com o 

crescimento considerável das investidas dos grupos indígenas hostis à colonização e as 

consequentes ações bélicas promovidas pelas autoridades coloniais, a periférica 

capitania do Rio Grande ganhou prioridade nas políticas de promoção de defesas e 

movimentações militares nas capitanias do norte, inserindo-se na guerra contra os 

                                                                                                                                                                          
 

Paulistas” foi usado para designar o terço militar formado para atender a ordem régia de 1695, 
formado, principalmente, por homens oriundos da capitania de São Paulo. A força bélica foi criada pelo 
governador-geral Dom João de Lencastro, acatando a ordem régia de 10 de março daquele ano. A 
ordem decretava que se levantasse um terço de paulistas para a guerra aos bárbaros. Em 1698, o novo 
terço reuniu-se pela primeira vez, na Bahia, com dez companhias em sua composição. Para mais 
informações, consultar o capitulo “O Terço dos Paulistas”, in: PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros: 
Povos indígenas e Colonização do sertão Nordeste do Brasil, 1650-1720.  
6
 Entendidos aqui como os sujeitos que assumiram a empreitada colonizadora e avançaram sertões 

adentro em busca de boas áreas de pastagem para o gado, bem como aqueles que participaram de 
expedições de busca e aprisionamento de indígenas. 
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grupos indígenas que inviabilizavam a concretização de diversos pontos de 

povoamento. 

Com o crescimento considerável das investidas dos grupos indígenas hostis à 

colonização e as consequentes ações bélicas promovidas pelas autoridades coloniais, a 

periférica capitania do Rio Grande ganhou prioridade nas políticas de promoção de 

defesas e movimentações militares nas capitanias do norte, inserindo-se na guerra 

contra os grupos indígenas que inviabilizavam a concretização de diversos pontos de 

povoamento. 

Na capitania do Rio Grande, as principais etnias indígenas que estavam 

instaladas no interior eram os Janduís, Icós e Cariris, os quais, somados a outros grupos, 

foram denominados genericamente de tapuias. Durante o processo de conquista do 

espaço, estes grupos indígenas tiveram seus territórios tomados pelos conquistadores e 

resistiram a isso, tornando-se alvos de várias ações militares que tinham como principal 

tarefa suprimir as investidas daqueles grupos hostis e assegurar o povoamento da região.  

Foi no sertão do Assu
7
 que a Guerra dos Bárbaros teve maior relevância, tanto 

pelo dispêndio de forças bélicas e das despesas no combate contra indígenas rebelados, 

quanto pelos arranjos sociais desenvolvidos a partir da inserção de novos agentes 

(militares dos terços oriundos da capitania de Pernambuco e, posteriormente, do Terço 

dos Paulistas) na formação da sociedade local (JESUS, 2007. 120: 76). Por conseguinte, 

diversas tribos foram totalmente dizimadas. As remanescentes acabaram por serem 

aldeadas (sobretudo as aliadas dos portugueses) e, posteriormente, foram incorporadas à 

sociedade sob variadas formas
8
.  

Os bandeirantes “paulistas” foram vistos pelo Governo Geral como a melhor 

opção entre as forças bélicas capazes de sanar o problema que os levantes dos indígenas 

causavam à administração do Estado do Brasil. Tal destaque era oriundo da fama que 

construíram em toda a colônia por suas práticas eficazes em conter as rebeliões de 

escravos e em apresar gentios ariscos, embora essa fama fosse vista de forma bastante 

negativa por alguns (PIRES, 1990:65-67). Em 1687 o governador-geral da colônia, 

                                                           
 

7
 O termo “Assu” possui várias formas de grafias, sendo que “Açu” designa o rio e a bacia hidrográfica 

do Açu, uma das principais do Rio Grande do Norte; “Assu” (ou Ainda “Assú”, segundo o site da 
Prefeitura do Assú) designa a região ou a cidade. Desta forma, este trabalho utilizará os termos “rio 
Açu”, “sertão do Assu” e  “ribeira do Assu”, por considerar esta como a faixa de terra fértil ao longo do 
rio Açu. 
8
 Inclusive ingressando nas tropas militares que reprimiram os levantes indígenas. 
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Matias da Cunha, conseguiu o auxilio dos bandeirantes
9
, que seguiram rumo à região do 

conflito para combater a resistência indígena. Para tal tarefa, os bandeirantes receberiam 

o pagamento de soldo, mantimentos, armas, munição e fardamento, e ainda o direito a 

requererem patentes militares, terras, aprisionar e escravizar indígenas, títulos 

honoríficos, etc., em troca de sua participação nas guerras de conquista (MONTEIRO, 

2002: 53). A partir da presença dos ditos “paulistas”, o conflito passaria os agentes da 

empreitada colonizadora passaram a obter vitórias significativas contra os indígenas
10

. 

A presença de Bernardo Vieira de Melo no Rio Grande teve inicio em 29 de 

junho de 1695. Ele chegou na capitania em um período em que as forças militares que 

acudiam a frente colonizadora do sertão vivenciavam vitórias consideráveis. Do Assu 

ao Jaguaribe as rebeliões indígenas eram cada vez mais frequentes, e as atividades dos 

militares “paulistas” não cessavam. Nos sertões das capitanias da Paraíba, Rio Grande e 

Ceará foram constituídos lugares de concretização da colonização e, consequentemente, 

posse da região. 

Bernardo Vieira de Melo e políticas de defesa 

No governo do Rio Grande desde junho 1695, Bernardo Vieira de Melo, que 

fizera carreira militar na guerra contra o Quilombo dos Palmares, tomou várias atitudes 

com o objetivo de finalizar o conflito entre os povoadores e os grupos indígenas.  Entre 

as atribuição do capitão mor estava justamente a gerência de ações voltadas à segurança 

da sua capitania, ações como as empregadas por Bernardo Vieira de Melo, tais como os 

tratados de paz com os Janduís, a fundação do arraial do Assu, com o nome de Nossa 

Senhora dos Prazeres e a construção de um presídio na região. Com as vitórias 

alcançadas, o capitão mor não desejava deixar a capitania naquele momento.  

Bernardo Vieira de Melo chegou ao Rio Grande em um período de grande 

vantagem para as forças militares que acudiam a frente colonizadora do sertão. Do Assu 

ao Jaguaribe as rebeliões indígenas eram cada vez mais frequentes, e as atividades dos 

militares “paulistas” não cessavam. Nos sertões das capitanias da Paraíba, Rio Grande e 

                                                           
 

9
 Este auxilio foi alcançado com um contrato entre os bandeirantes e o governo-geral, assegurando aos 

oficiais uma série de prêmios por sua participação na campanha. Para mais informações: PUNTONI, op. 
cit., p 127-128. 
10

 Seguindo o exemplo do conflito em Palmares, quando a situação tornou-se somente favorável para as 
forças portuguesas depois que os paulistas foram inseridos no conflito. Para mais informações, ver 
SILVA, Kalina Vanderlei. O miserável soldo & a boa ordem da sociedade colonial. Militarização e 
marginalidade na Capitania de Pernambuco dos séculos XVII e XVIII. 
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Ceará foram constituídos lugares de concretização da colonização e, consequentemente, 

posse da região.  

Em 20 de abril de 1696, foi construído o presídio na ribeira do Assu. Logo 

depois, em 24 de abril de 1696, Bernardo Vieira de Melo fundou o Arraial do Assu, 

com o nome de Nossa Senhora dos Prazeres, atendendo a uma carta régia de março de 

1694, em que o rei ordenava que nos vales dos rios Assu, Jaguaribe e Piranhas fossem 

construídas seis aldeias, duas em cada, com cem casais de índios e vinte soldados. A 

razão militar de tais medidas era a garantia da existência de uma linha de aldeias amigas 

nas fronteiras do norte para guardar as capitanias da Paraíba, Itamaracá e Pernambuco 

(PUNTONI, 2002, p. 165-166).  

O avanço da frente colonizadora promoveu a apropriação do espaço, fazendo 

com que os sertões perdessem sua característica de espaços desconhecidos e 

despovoados, introduzindo neles edificações militares (presídio e casas-forte) e lugares 

de controle, como os aldeamentos. A criação de lugares de convívio e defesa nos sertões 

do Rio Grande, por meio das deliberações tomadas por Bernardo Vieira de Melo e 

demais agentes do poder da capitania, atribuem novas funcionalidades ao espaço que, 

por consequência, o converte em um território de ação destes agentes e de relações de 

poder. Essas obras foram capazes de territorializar o sertão do Assu, pois, como define o 

geógrafo Rogério Haesbaert, a territorialização do espaço  

Significa criar mediações espaciais que nos proporcionem efetivo 

“poder” sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais (para alguns 

também enquanto indivíduos), poder este que é sempre multiescalar e 

multidimensional, material e imaterial, de “dominação” e 

“apropriação” ao mesmo tempo (HAESBAERT
 
2011:97). 

Neste sentindo, o processo de territorialização do sertão do Assu se deu a partir a 

apropriação do espaço e da aplicação de uma funcionalidade para ele dentro dos 

interesses da Coroa em garantir a posse das capitanias do norte do Estado do Brasil. 

Posteriormente, os demais grupos sociais que ali se instalaram (povoadores, militares 

dos terços, religiosos e indígenas aldeados) também constituíram novas territorialidades, 

como a de ação dos oficiais do Terço dos Paulistas entre os rios Açu e Jaguaribe.  

A decisão de construir o presídio do Assu ainda nos revela outra característica 

do governo de Bernardo Vieira de Melo na capitania do Rio Grande: sua relação com os 

moradores da capitania. Na carta ao rei, Dom Pedro II, o capitão mor expôs o interesse 

das autoridades locais em construir o dito presídio, como forma de melhor guardar a 
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região dos levantes indígenas contra o povoamento do sertão das capitanias do norte. Na 

carta, Bernardo Vieira relatou a situação da capitania quando ele tomou posse, seu 

sucesso nas ações para trazer a paz ao sertão e a decisão tomada pelas autoridades. Dizia 

o capitão mor que na presença da 

(...) camara e todos os moradores de mais suposição para com seu 

parecer obrar o que visse ser mais conveniente para a seguransa e 

aumento das povoacons e todos votarão em que se fizesse no sertão do 

Assû que distá 40 legoas deste lugar hum prezidio com gente que 

pudesse [refrear] qualquer impasso dos Barbaros. (AHU-RN, Papéis 

avulsos, Cx. 1, doc. 42, grifos nossos). 

Como fundamentação para tal decisão, o capitão mor mostrou que este também 

era o interesse de todos os presentes, pois temiam a inviabilidade da criação de gado na 

região do conflito.  As ações realizadas por Vieira de Melo foram tomadas como 

vitórias alcançadas para o lado do povoador. Desta forma, não era de se espantar que 

com o fim do mandato do capitão mor, em 1697, ele ainda desejasse manter-se no 

poder.  

Encerrado o seu primeiro mandato, a continuidade dele à frente do governo 

dependia do apoio de outras esferas da administração da capitania, sobretudo dos 

membros da Câmara de Natal. É importante lembrar que o exercício do poder é 

dependente da unidade de um grupo, das relações entre indivíduos, para que se torne 

legitimo e capaz de manter-se.  

Para exercer plenamente o seu poder, Bernardo Vieira de Melo tinha que contar 

com um grupo que o apoiasse, assim como era necessário que esse mesmo grupo 

explicitasse seu apoio ao capitão mor. Foi o que aconteceu. Em uma representação ao 

rei, D. Pedro II, os moradores (que inclui os principais moradores da capitania naquele 

momento e os membros da câmara) do Rio Grande pediram a prorrogação do mandato 

do capitão mor por mais três anos, em 1697
11

. Desta forma, o poder de Bernardo Vieira 

de Melo, enquanto liderança administrativa do Rio Grande, estava legitimado. Os 

possíveis motivos para este apoio são vários, mas o mais importante é a dedicação dele 

na busca de uma solução para os conflitos, uma vez que era algo de interesse geral. 

                                                           
 

11
 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre representação dos moradores do Rio 

Grande do Norte, pedindo prorrogação do mandato do capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, por três 
anos.. Rio Grande, 07 de agosto de 1697. AHU-RN, Papéis avulsos, Cx. 1, doc. 44.  
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Neste segundo mandato como capitão mor, Vieira de Melo protagonizou um duelo com 

outro agente do poder naquele momento: o mestre de campo do Terço dos Paulistas, 

Manuel Álvares de Morais Navarro. 

Considerações finais 

O processo de conquista do sertão da capitania do Rio Grande foi marcado pela 

presença de diversos agentes do poder político, administrativo e militar do Império 

português, que almejam a consolidação daquele espaço enquanto parte efetiva da posses 

de Portugal na América. Neste processo o território dos índios, aliados ou não, foram 

suprimidos em nome de uma nova territorialidade, formada a partir das ações do 

colonizador no espaço. Garantir a fixação de povoamentos, casas-fortes, presídios e 

aldeamentos significava manter as fronteiras norte do Estado do Brasil segura, 

impedindo ao máximo a ação de invasores estrangeiros ou de grupos indígenas 

inimigos. 

Na defesa da capitania do Rio Grande, Bernardo Vieira de Melo desempenhou 

seu papel de capitão focando em ações que promovessem a paz da capitania, livrando-a 

da ameaça dos indígenas, seja por edificações militares ou seja na tentativa de obter a 

paz por meio de tratados com as lideranças indígenas. Neste processo, o capitão mor 

promoveu a territorialização do espaço, atribuindo valores e funcionalidades à 

determinadas áreas da capitania.  

Apesar de figurar na historiografia potiguar como um dos principais eventos 

históricos ocorridos durante o período colonial, a Guerra dos Bárbaros ainda nos guarda 

muitas lacunas para serem preenchidas. Pesquisas mais aprofundadas já foram 

realizadas, como é o caso da obra de Pedro Puntoni, porém alguns pormenores ainda 

carecem de atenção por parte dos pesquisadores. Este trabalho buscou mesclar o 

conhecimento oferecido pelo historiadores tidos como clássicos com produções mais 

recentes, afim de analisar por um novo viés a participação política de Bernardo Vieira 

de Melo nas ações de defesa da capitania do Rio Grande durante o período em que ele 

esteve à frente do cardo de capitão mor.  

Trata-se de uma pesquisa ainda de caráter inicial, ainda há muito o que ser 

discutido e analisado. Muitas fontes ainda precisam ser analisadas sob o olhar da nova 

história política, saindo das descrições de agentes e fatos e adentrando nas relações 

sociais e disputas de interesses que motivaram a tomada de diversas ações políticas.  
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FONTES (ordem cronológica) 

CARTA DO CAPITÃO-MOR DO RIO GRANDE DO NORTE, BERNARDO VIEIRA DE MELO, AO REI [D.PEDRO II] 

SOBRE A DECISÃO DOS OFICIAIS DA CÂMARA E MORADORES DE NATAL DE SE FAZER UM PRESÍDIO NO SERTÃO DO 

AÇU, QUE SERIA SUSTENTADO POR SEIS MESES PELAS FARINHAS DADAS PELOS MORADORES. RIO GRANDE, 25 DE 

ABRIL DE 1697. AHU-RN, PAPÉIS AVULSOS, CX. 1, DOC. 42.   

ANEXO: TERMO DE OBRIGAÇÃO ENTRE OS OFICIAIS DA CÂMARA DO NATAL E OS MORADORES (CÓPIA). RIO 

GRANDE, 25 DE ABRIL DE 1697. AHU-RN, PAPÉIS AVULSOS, CX. 1, DOC. 42.   

CONSULTA DO CONSELHO ULTRAMARINO AO REI D. PEDRO II, SOBRE REPRESENTAÇÃO DOS MORADORES DO 

RIO GRANDE DO NORTE, PEDINDO PRORROGAÇÃO DO MANDATO DO CAPITÃO-MOR BERNARDO VIEIRA DE 

MELO, POR TRÊS ANOS.. RIO GRANDE, 07 DE AGOSTO  DE 1697. AHU-RN, PAPÉIS AVULSOS, CX. 1, DOC. 44. 
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ESTRELAS OFUSCADAS: AS “TRÊS MARIAS DA BARRAGEM” SOB A 

ÓTICA DA SOCIEDADE PAUFERRENSE. 
 

Vanêssa Maria de Queiroz Freitas
*1

 

 

Resumo: O cotidiano daqueles que vivem de maneira diferenciada da sociedade têm 

sido algo cada vez mais abordado pela historiografia atual, isso porque essas pessoas 

aparecem no meio social justamente por serem condenados como anormais, marginais, 

se tornando objetos de um discurso institucionalizado, que retrata esses seres como 

infames, mas, de qualquer forma, faz com que eles não passem despercebidos diante da 

sociedade. Nesse sentido, Maria da Conceição do Nascimento, Antônia Souza do 

Nascimento e Helena Souza do Nascimento se encaixam perfeitamente nos parâmetros 

dos “marginalizados”, tão trabalhados por Foucault. Assim, buscamos compreender a 

maneira que estas mulheres viveram na infância, na adolescência e hoje, na vida 

adulta, traçando um perfil desmistificador da imagem dessas mulheres por meio de uma 

espécie de biografia problematizada, utilizando como principal fonte a oralidade, por 

meio de entrevistas, seguida por fotos de acervos pessoais dos entrevistados, para que 

seja possível compreender de que maneira a imagem das “Três Marias da Barragem” é 

construída pelas vozes dadas à memória dos entrevistados, ou seja, como a sociedade 

pauferrense encara a existência destas mulheres permeando os lugares e não-lugares 

desde a infância delas até os dias atuais. 
 

Palavras-chaves: Biografia; marginalizados; “Três Marias da Barragem”. 

 

Lilita. Antônia. Helena. Três mulheres. Um mistério comportamental. Falar das 

“Três Marias da Barragem” é falar de três irmãs que são conhecidas e nomeadas pela 

maior parte da população pauferrense por andarem sempre juntas e compartilharem de 

hábitos recorrentemente parecidos, em público, ou seja, as três irmãs não costumam se 

comunicar com outras pessoas, usam sempre um pano na cabeça para cobrir o rosto e se 

afastam de todos que tentam alguma aproximação; além disso, esta ligação com a 

barragem se dá pelo momento em que elas passaram a ser mais vistas na cidade, quando 

moravam no Sítio Barragem, pertencente à cidade de Pau dos Ferros – RN.
2
 

Este comportamento delas, bastante diferenciado da maioria população 

pauferrense, atrelado às diversas histórias disseminadas pela cidade de Pau dos Ferros 
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sobre essas três mulheres, aguça o nosso instinto de historiador em buscar problematizar 

os fatos e historicizar as memórias que muito nos contam sobre o passado e, porque não, 

sobre o presente. Neste sentido, por ser o primeiro trabalho a tratar do comportamento 

destas mulheres, buscamos compreender a maneira que elas viveram na infância, na 

adolescência e hoje, na vida adulta, traçando um perfil desmistificador da imagem 

dessas mulheres por meio de uma espécie de biografia problematizada, sem apenas 

narrar os acontecimentos, parentescos e datas principais da vida destas três mulheres, 

mas investigando os indícios, as migalhas e as lacunas das histórias de vida dessas 

irmãs, que na cidade de Pau dos Ferros são vistas por alguns como mitos, por outras 

como loucas e por outros como bichos.  

Além disso, vejo que o papel do historiador é, também, registrar e contribuir 

para a construção de identidades, nem que para isso seja necessário desconstruir 

imagens estagnadas para que a problematização das narrações consigam dar vida à uma 

nova versão dos acontecimentos e às  imagens das personalidades locais. Nesse sentido, 

a pesquisa ganha uma importância significativa, não apenas por trazer à tona um objeto 

até então desconhecido, mas por conseguir dar relevância à pessoas distantes dos 

holofotes da sociedade pauferrense, levando o foco da historiografia local para as 

margens, para aqueles que muitas vezes passam despercebidos ou  que quando são 

notados não são contemplados com a atenção e com o cuidado necessário.  

Com o objetivo de compreender as práticas cotidianas das “Três Marias da 

Barragens”, desde a infância até os dias atuais destas mulheres, por meio de relatos 

orais de pessoas que compartilharam algum contato mais próximo com elas, para que se 

possa construir uma espécie de bibliografia problematizada da vida destas irmãs, torna-

se necessário investigar os acontecimentos da infância e adolescência das “Três Marias 

da Barragem”, situando-as no espaço e no tempo, inserindo-as no contexto social que 

viveram e buscando detectar a maneira que se comportaram em família, com a 

sociedade local e entre elas; estudar a vida adulta destas mulheres, almejando entender 

os motivos pelos quais elas se comportam de uma maneira tão peculiar, mesmo 

frequentando periodicamente o espaço urbano; perceber as diferenças e semelhanças 

presentes na vida destas três irmãs, ao comparar o período da infância e adolescência, 

quando viveram apenas no âmbito rural, e agora, na vida adulta, quando já exploram 

espaços da cidade; e, por fim, problematizar a importância da existência das “Três 

Marias da Barragem” para a construção de um perfil cultural e comportamental da 
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população pauferrense, analisando-a a partir da maneira que enxergam e tratam os seres 

marginalizados.  

Para isso, a oralidade, por meio de entrevistas, será a principal fonte, seguida por 

fotos de acervos pessoais dos entrevistados, para que seja possível compreender de que 

maneira a imagem das “Três Marias da Barragem” é construída pelas vozes dadas à 

memória dos entrevistados, ou seja, como a sociedade pauferrense encara a existência 

destas mulheres permeando os lugares e não-lugares desde a infância delas até os dias 

atuais; como e quais são as histórias que esta colônia de narradores tem a contar; 

levando em consideração as intencionalidades presentes em todo e qualquer discurso e o 

tipo de contato ou não-contato que estas pessoas tiveram com as três irmãs para que 

pudessem ter conhecimento de relatar algo sobre elas.  

Assim, o trabalho proposto vai de encontro a uma história inovadora, sem 

padrões – a história infame; confrontando o real e o lendário, sem apenas relatar, mas 

analisando os relatos, para que haja uma formação discursiva, relatando histórias de 

vida por meio de histórias contadas, como a que venho lhes apresentar a seguir. 

No lugarejo chamado Sanharão, a 7 km da cidade de Pau dos Ferros, nasceu, no 

dia 15 de dezembro de 1954, Maria da Conceição do Nascimento, filha do casal 

Raimundo de Souza Nascimento e Celcina Nonato Costa, que após dois anos, no dia 10 

de setembro de 1956 tornaram-se pais de Antonia Souza do Nascimento e, logo mais, 

no dia 06 de setembro de 1959, nasceu, fruto desta mesma união, Helena Souza do 

Nascimento.
3
 

Para que houvesse o contato com as informações a respeito da vida destas três 

irmãs, foi necessário recorrer à oralidade, por meio dos discursos dos entrevistados, 

discursos estes que Michel Foucault
4
 define como opiniões formuladas e emitidas a 

partir da observação de determinados acontecimentos, inseridos num contexto social e 

histórico, recheados de intencionalidades que se divergem de acordo com o interesse 

daquele que fala. Assim, o contato com os discursos daqueles que tiveram algum tipo de 

relação com as “Três Marias da Barragem” possibilitou a problematização dessas 

memórias. 
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Nesse sentido, a senhora Maria Margarida de Paiva Fernandes 
5
 conta que estas 

três irmãs, juntamente com os irmãos José e Valdir, viveram toda infância na zona rural 

da cidade de Encanto, no mesmo sítio onde nasceram, porém, desde muito cedo 

apresentaram um comportamento diferenciado das crianças que ali moravam, pois não 

costumavam sair de casa com freqüência, não brincavam com outras crianças da 

redondeza, nem costumavam conversar com pessoas que não fizessem parte do seu seio 

familiar.  

Dona Margarida, que conheceu a família, conta que todos possuíam um 

comportamento estranho – muito introspectivos, tímidos e não costumavam ter laços de 

amizade muito arraigados com ninguém. Raimundo de Souza Nascimento, o patriarca 

da família, trabalhava de aluguel, ou seja, vendia seus serviços braçais aos fazendeiros 

da região, para dar sustento a sua família, enquanto sua esposa, Celcina Nonato Costa, 

fazia trabalhos domésticos, tanto em casa, quanto nas casas das vizinhas que 

solicitavam seus serviços, mas o trabalho fora de casa não fez com que eles mudassem a 

maneira sempre quieta e silenciosa de se comportar, algo que refletiu na criação e no 

comportamento de todos os filhos, principalmente nas três irmãs, que desenvolveram 

um estilo de vida bastante peculiar, ou seja, elas desenvolveram uma identidade social 

diferenciada da maioria, conceito este trabalhado por Durval Muniz 
6
 significando-o 

como maneiras nas quais os indivíduos se percebem dentro da sociedade em que vivem 

e a forma que percebem os outros que estão ao seu redor, ou seja, o modo que as “Três 

Marias da Barragem” se inseriram, ou não, na sociedade em viveram a infância, 

colocando-se sempre como o diferente e excluindo-se das atividades cotidianas daquela 

população rural. 

Exemplo disso é que ao receberem visitas em casa, mesmo de pessoas 

conhecidas, as meninas corriam para dentro do quarto ou da cozinha, para se 

esconderem das pessoas, para que ninguém as visse, como se apresentasse medo ou 

vergonha, de algo ou de alguém, não importando se fosse homem ou mulher, mas no 

caso de homens, o receio era ainda maior. Também por esse motivo, Maria da 

Conceição (mais conhecida por Lilita), Antonia e Helena sempre andavam com um 
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pano cobrindo a cabeça, para que ninguém visse seus rostos ao andarem pela 

vizinhança; elas gostavam de vestir vestidos bem longos e coloridos, feitos pela mãe de 

retalhos de tecidos, e nem sempre usavam sandálias, andavam com os pés descalços 

sem nenhum tipo de preocupação; sem conversar nem se aproximar de alguém, 

mantinham-se observadoras e dialogavam entre si sobre os acontecimentos do 

cotidiano, algo que muitos dizem ser fruto do pensamento tradicional e amedrontado da 

mãe, que não gostava que as filhas tivessem contato com outras pessoas que não fossem 

na família, por motivos até então desconhecidos. 

Depois de alguns anos, já na adolescência das irmãs, onde a mais velha, Lilita, 

contava com seus 15 anos de idade, aproximadamente, a senhora Maria Margarida de 

Paiva Fernandes, educadora e evangelizadora daquela zona rural, começou a freqüentar 

a casa de Raimundo e Celcina e os convenceu de permitirem a participação dos filhos 

do casal nas aulas de alfabetização que a própria Dona Margarida ministrava em sua 

casa, para as crianças daquela zona rural. E, depois de muito esforço e de longas 

conversas, as irmãs Lilita, Antonia e Helena, juntamente com o irmão José, passaram a 

ir às aulas.  

Lilita, Antonia e Helena não tinham nenhum bloqueio mental relacionado a 

questão da aprendizagem, pois conseguiam aprender o que era transmitido pela 

professora durante as aulas, mesmo que não participassem, comentassem ou, até 

mesmo, mostrassem seus rostos durante a aula, pois mantinham-se com o rosto coberto 

durante as três horas de aula e sentavam-se em bancos isolados do restante do grupo, 

conseguindo colocar em prática o aprendizado em casa, com a ajuda e a compreensão 

de Dona Margarida, que entendia o comportamento delas e que não forçava nenhum 

tipo de mudança ou de aproximação que elas não permitissem, por isso a aprendizagem 

se deu aos poucos, de maneira gradual e sem muitas cobranças, o que não significa que 

ela não cumprissem os prazos estipulados pela professora, que “passava a lição na 

sexta-feira pra elas trazerem segunda e elas traziam bem direitinho; agora, elas não 

faziam a pontuação direito, mas elas liam, eram bem desenvolvidas pro comportamento 

delas”.
7
 

Percebe-se uma dificuldade que elas tinham, já na infância, em lidar com 

normas, com padrões, com o tipo de organização social e comportamental que tinham 
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que conviver, algo que era refletido, também, na maneira de se vestir, pois cada uma 

gostava de criar seu próprio vestido, de customizá-lo, de diferenciá-lo dos demais, uma 

maneira de transgredir as regras da sociedade, mesmo inconscientemente. Ou seja, 

pode-se analisar este tipo de comportamento através dos estudos de Foucault
8
 ao 

abordar a sociedade de controle, permeada por padrões, vigilância e punições, ou seja, 

transgredir as regras, mesmo que de maneira inconsciente e nada intencional, é correr o 

risco de serem punidas pela sociedade em geral por meio da exclusão e da rejeição. 

Porém, o que fica mais claro ao considerarmos este comportamento diferenciado das 

três irmãs é que elas, desde muito cedo, desenvolveram o que Michel de Certeau
9
 

chama de táticas e estratégias para conviveram com as pessoas que as cercavam, pois 

por mais que pareçam estáticas, pelo fato do cotidiano remeter-se de alguma forma a 

rotina, as práticas cotidianas são compostas por “estratégias” individuais e/ou coletivas 

a fim de realizar atividades recorrentes no dia-a-dia, estas podem ser padronizadas, ou 

seja, há uma repetição de um modelo (reafirmado por meio dos discursos) a ser seguido 

para que o indivíduo seja inserido no âmbito social; ou, esses padrões podem ser 

rompidos, gerando novas “táticas” para lidar com o cotidiano. 

Aquela sociedade rural era muito voltada para as questões religiosas, sendo 

espaço para novenas que ocorriam nas residências, das quais as três irmãs nunca 

participavam, justamente pelo fato de evitarem contato com outras pessoas. Porém, 

Dona Margarida, enquanto evangelizadora daquela comunidade, tentou ensinar algumas 

orações para elas, algo que não foi muito valorizado por elas.  

Este comportamento permite a problematização a respeito de suas crenças, pois 

não demonstravam ter fé no que era dito nas orações, não viam nenhuma serventia ou 

valor sagrado naquelas palavras, encarando-as como mais uma convenção social que 

não julgavam necessário se adequarem. Isto também pode estar relacionado ao 

isolamento que elas buscavam e a participação de pessoas estranhas a elas nesses dias 

de oração, principalmente a figura do padre, enquanto uma figura masculina e 

imprescindível nas cerimônias católicas realizadas naquela comunidade rural. Esta 

reação adversa ao contato com o padre, fica bem clara na fala de Dona Margaria, 
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quando ela parafraseia uma das irmãs ao dizer que Elas nunca se confessaram porque 

elas tinham medo: “não, quero padre, não! Só se fosse com a senhora”.
10

 

É possível, então, perceber que a infância destas irmãs não foi nada 

convencional para a maior parte das pessoas que conviveram com elas naquela época, 

pois era difícil ver três meninas com a cabeça coberta por um lençol, andando sem 

sandálias e com vestidos espalhafatosos pelas redondezas e não achar, no mínimo, 

estranho, evitar o contato ou até mesmo, fazer brincadeiras preconceituosas com elas, 

demonstrando que os esteriótipos são levados em conta nas relações cotidianas e que o 

comportamento destas, então, meninas, chamava atenção exatamente por não darem 

atenção a todos os olhares tortos e palavras mal ditas sobre elas; viveram uma infância 

incomum, carregando o comportamento sutil e atípico vindo de berço, mas 

desenvolvendo maneiras de agir bem particulares.  

 

Já adultas, a família – mãe, pai, irmãos e as “Três Marias” – morou um tempo no 

Sítio Barragem, município de Pau dos Ferros/RN, passando antes por outras zonas 

rurais, como o Sítio Maniçoba, também município de Pau dos Ferros/RN. Ao residirem 

no Sítio Barragem, a população pauferrense passou a tomar conhecimento sobre a 

existência destas três mulheres, pois marcavam presença nas ruas da cidade durante as 

noites de sexta-feira, sempre com seus rostos cobertos por um lençol ou toalha, pedindo 

mantimentos à alguns moradores da cidade e retornando à zona rural antes do nascer do 

sol. Após a morte do senhor Raimundo de Souza Nascimento, mais conhecido por 

Raimundo Palheta, pai das “Três Marias”, a família passou a residir no Sítio Alencar, 

município de Pau dos Ferros.  

Segundo os relatos de uma moradora e grande conhecedora da vida destas três 

mulheres, Ene Moreira Pinheiro
11

, durante certo tempo, as irmãs pararam de freqüentar 

a cidade e, de maneira surpreendente, para aqueles que imaginavam que elas haviam 

morrido, Maria da Conceição Nascimento, mais conhecida por Lilita, tornou a caminhar 

na cidade durante a noite. Lilita, por sentir-se segura e à vontade ao falar com Ene, 

devido ao contato semanal, confessou-lhe que estava sofrendo com muitas dores. 

Porém, apesar dar dores, Lilita não abandonou seu costume de ir à cidade apenas 
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durante a noite. Então, na semana seguinte, ela retornou à casa de Ene, que a levou ao 

hospital, onde foi diagnosticado que ela tinha um mioma e precisava se submeter a uma 

cirurgia, processo este que necessitava de exames prévios: 

Eu disse pra ela que ela ia ter que fazer uns exames e precisava ficar 

na cidade naquela noite, que dormiria na minha casa. Ai eu fui, 

marquei os exames no laboratório, mas ela disse que não ia ficar, mas 

a vontade de ficar boa era muito grande, acho que ela sentia muita dor 

e findou dizendo que ficava; ai eu disse “pois você vai dormir aqui em 

casa”, ai ela disse “não, eu fico aqui no muro”. Não entrou em casa de 

jeito nenhum [...] ela também não dormiu nessa noite, não!
12

 

Este comportamento arredio e de exclusão caracteriza ações comportamentais 

tidas como marginalizadas, conceito explorado por Michel Foucault 
13

 ao descrever 

estes seres enquanto “infames”, excluídos, discriminados, diferentes em relação padrão 

vigente da sociedade, que vivem à margem, tanto no sentido espacial, de lugar 

habitacional, tendo em vista que sempre moraram em locais distantes do centro da 

cidade, ou seja, longe do foco das praticas cotidianas vigentes, o que compreende a zona 

rural e/ou à bairros periféricos; quanto fora do convívio social pauferrense, fugindo das 

regras comportamentais impostas pela maioria e das relações sociais cotidianas: 

Todas essas vidas destinadas a passar por baixo de  qualquer discurso 

e a desaparecer sem nunca terem sido faladas só puderam deixar 

rastros – breves, incisivos, com freqüência enigmáticos – a partir do 

momento de seu contato instantâneo com o  poder. De modo que é, 

sem dúvida, para sempre impossível recuperá-las nelas próprias, tais 

como podiam ser “em estado livre”; só podemos balizá-las tomadas 

nas declamações, nas parcialidades táticas, nas mentiras imperativas 

supostas nos jogos de poder e nas relações com ele. 
14

 

Com o resultado dos exames, diagnosticou-se uma anemia muito forte em Lilita, 

impedindo-a de retirar o mioma, pois antes ela deveria ser internada para tomar algumas 
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bolsas de sangue e, só assim, ter condições de entrar no processo cirúrgico, realizado 

pelo Dr. Etelânio Figueiredo.  

Ao internar Lilita, foi necessário que Ene providenciasse algumas camisolas 

pretas, pois esta era a única cor que as “Três Marias” usavam. Neste sentido, já é 

possível fazer uma comparação entre a infância/adolescência destas irmãs e a vida 

adulta, pois um costume havia se modificado: quando crianças/adolescentes, as “Três 

Marias” gostavam de usar roupas espalhafatosas, com muitas cores e estampas, porém, 

talvez como uma forma de luto à morte do pai, ela haviam passado a usar apenas preto, 

tanto nas roupas, quanto nas sandálias e isso perdurou até após a morte da mãe delas, a 

senhora Celcina Nonato Costa, que faleceu em meados de 2005/2006, logo após a 

cirurgia de Lilita. 

Nota-se, nesse sentido, que excluir-se da sociedade ou até do convívio de 

pessoas conhecidas não é apenas uma maneira que elas desenvolveram de viver suas 

vidas, mas de introspecção, de reclusão por medo de encarar certas situações 

complexas, como foi a morte da mãe, mais um motivo para que as “Três Marias da 

Barragem” sumissem por um bom tempo das ruas noturnas de Pau dos Ferros. 

Ene Pinheiro relata que muitos dias depois, Lilita voltou a freqüentar sua casa, 

agora acompanhada das outras duas irmãs, Antônia e Helena. E, em meio aquela 

situação complicada na qual estas três mulheres viviam, Ene conta que partiu dela o 

interesse por conseguir uma aposentadoria ou alguma espécie de benefício financeiro 

para as três irmãs, tendo em vista que elas viviam dos mantimentos doados pelas 

pessoas nas quais elas tinham um certo contato. 

Há, então, mais uma demonstração de que estas mulheres desenvolveram 

crenças e maneiras de enxergar o mundo ao redor de uma maneira bastante peculiar, 

baseada em fatos recorrentes que, coincidentemente ou não, fazia sentido de alguma 

maneira, algo ilustrado com a aproximação temporal entre a aposentadoria da mãe e sua 

morte. Logo, entenderam que a aposentadoria, algo desconhecido para elas, era sinal 

que a morte estava se aproximando e, por mais que estas mulheres tenham uma grande 

dificuldade em viver em meio a uma sociedade de padrões, temiam a morte e, por isso, 

queriam distanciar-se de algo que pudesse provocá-la.  

Este conceito de sociedade padrão, com regras e repletas de relações de poder, 

afina-se à análise comportamental das três irmãs no sentido abordado por Foucault, ao 

demonstrar que o poder é o principal responsável por ofuscar ou reluzir um ser, 

enquanto agente social: 
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Essas vidas, por que não ir escutá-las lá onde, por elas próprias, elas 

falam? Mas, em primeiro lugar, do que elas foram em sua violência ou 

em sua desgraça singular, nos restaria qualquer coisa se elas não 

tivessem, em um dado momento, cruzado com o poder e provocado 

suas forças? Afinal, não é um dos traços fundamentais de nossa 

sociedade o fato de que nela o destino tome a força da relação com o 

poder, da luta com ou contra ele? O ponto mais intenso das vidas, 

aquele em que se concentra sua energia, é bem ali onde elas se 

chocam com o poder, se debatem com ele, tentam utilizar suas forças 

ou escapar de suas armadilhas. As falas breves e estridentes que vão e 

vêm entre o poder e as existências as mais essenciais, sem dúvida, são 

para estas o único monumento que jamais lhes foi concedido; é o que 

lhes dá, para atravessar o tempo, o pouco de ruído, o breve clarão que 

as traz até nós. Quis, em suma, reunir alguns rudimentos para uma 

lenda dos homens obscuros, a partir dos discursos que, na desgraça ou 

na raiva, eles trocam com o poder. 
15

 

Neste caso, de maneira mais específica, busca-se dar visibilidade ao modo de 

vida destas mulheres, tão peculiar e que, por assim ser, infringe regras pré-estabelecidas 

pelo poder institucional, que costuma homogeneizar a cultura e a identidade social, 

tornando a sociedade prisioneira de um comportamento que mantenha a ordem social. 
16

 

Devido a aproximação de Ene com as “Três Marias da Barragem” e em busca de 

obter a aprovação da aposentadoria para Lilita (por ser a mais velha), Ene conseguiu 

levar o médico até a casa delas, para que ele pudesse atestar a necessidade do benefício, 

relatando detalhadamente que: 

A casa delas é uma casa grande de um tio, que elas moram, só que é 

assim: da sala pra frente é o “palácio de Valdir”, como se diz, que é 

esse que é o “melhor”, que tem televisão, ele tem uma moto; ele 

cozinha dentro desse quarto. Lá são 5 pessoas, são 5 panelas. Elas não 

cozinham pra todos, é tudo separado, no meio do tempo, as trempes no 

meio do tempo. [...] Tem outro quarto que é do Zé [...]. Ai tem um 

quarto grande, que ao invés delas ficarem organizadas nas redes, elas 

pegaram umas estacas e enfiaram fazendo um corredor, que é cheio de 

porcaria – fogão velho, sacos pendurados cheios de vasilhas velhas e 
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molambos. [...] Elas não tinham geladeira. [...] A Lilita cria 60 gatos, 

vive com esses gatos em cima dela. 
17

 

Essa maneira de organizar o espaço em que vivem nos mostra que, apesar de 

demonstrarem união, por andarem sempre juntas, elas preservam a individualidade uma 

da outra, pois cada uma tem sua comida separada, seu espaço para cozinhar e para 

dormir, e que até certo ponto são respeitadas pelos irmãos que possuem uma maneira de 

viver e de conviver com a sociedade bem diferenciada da que elas desenvolveram. Estas 

são as chamadas por Certeau de “estratégias”, ou seja, maneiras de burlar os padrões, 

como ele define:  

A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo 

próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 

exterioridade de alvos ou ameaças [...]. Gesto cartesiano, quem sabe: 

circunscrever um próprio num mundo enfeitiçado pelos poderes 

invisíveis do Outro. 
18

 

Em conseqüência disso, ou seja, dessa rejeição ao que é desconhecido, gerou-se 

uma identidade muito particular, na qual Sodré trata como  

Um complexo relacional que liga o sujeito a um quadro contínuo de 

referencias, constituído pela intersecção de sua história individual com 

a do grupo onde vive. Cada sujeito singular é parte de uma 

continuidade histórico-social, afetado pela integração num contexto 

global de carências (naturais, psicossociais) e de relações com outros 

indivíduos. 
19

 

Em contrapartida a este comportamento tão identitário, tão próprio e peculiar, as 

três irmãs foram influenciadas por um de seus irmãos, o José, que por freqüentar a 

Igreja Mundial do Poder de Deus, conseguiu convencê-las de que lá seria um ambiente 

agradável para elas frequentarem. 

O fato das três mulheres romperem com esse estigma de não se aproximar, 

fisicamente, das pessoas já é bastante interessante, porém, saber que elas passaram a 

frequentar uma Igreja evangélica torna a pesquisa bem mais instigante, afinal, quando 

crianças, elas não quiseram se confessar com o Padre por ser uma figura masculina, e 
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também, por não demonstrarem muita crença (ou crença alguma) nas orações da Igreja 

Católica.
20

  

Então, participar de reuniões religiosas, tendo como líder um Pastor, ou seja, 

uma figura masculina, já demonstra a mudança comportamental e crédula destas 

mulheres, que antes diziam que não precisava rezar
21

 e agora afirmam que “Deus é 

quem cura”.
22

 

Assim, todas as terças-feiras elas se deslocam a pé do Sítio Alencar à cidade de 

Pau dos Ferros; “elas saem de casa de tarde, pra chegarem aqui [cidade] já à noite, pra 

não andar na rua de dia.” 
23

 Como são pedintes, fazem o mesmo percurso, sempre, 

passando nas casas de alguns conhecidos, pessoas que elas já estabeleceram um certo 

vínculo, para pedir mantimentos e, em cada casa se repete o mesmo pedido há muitos 

anos, como conta Regilma Freitas: 

Estas andanças, trajetórias traçadas e seguidas rotineiramente, nos remetem à 

conceituação dos espaços, da maneira que as ruas, vielas e calçadas são exploradas por 

estas mulheres. Assim sendo, Certeau diz que: 

Os lugares são histórias fragmentadas e isoladas em si, dos passados 

roubados à legilibilidade por outro, tempos empilhados que podem se 

desdobrar, mas que estão ali antes com histórias à espera e 

permanecem no estado de quebra-cabeças, enigmas, enfim, 

simbolizações conquistadas na dor ou no prazer do corpo. 
24

 

Após esta rotineira passagem pela cidade, o destino é a Igreja. Então, buscamos 

conversar com o Pastor Veranilton Azevedo, da Igreja Mundial do Poder de Deus para 

saber como elas se comportam neste ambiente público: 

Houve até uma surpresa pra nós, porque quando observamos toda 

Igreja, notamos que tinha três pessoas unidas e, até então, elas 

utilizam lençol pra se cobrir. Isso até despertou a nossa atenção, 

porque não é de costume a gente ver pessoas com esse 

comportamento. [...] pra muitos foi uma surpresa, porque elas não são 
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de estar na sociedade, são pessoas que se isolam e, foi uma surpresa 

para toda a Igreja. Teve até um dia que tiver que chamar atenção de 

algumas pessoas, porque as pessoas não paravam de olhar pra elas e 

isso foi criando nelas um constrangimento; então pedimos ao corpo de 

obreiros pra orientar essas pessoas, pra não ficarem olhando, porque 

elas são pessoas como nós, porém, com seu modo de cultura.  

Nesse sentido, é praticamente impossível falar de seres marginalizados sem 

mencionar a questão do pré-conceito, bem exposto por Duval Muniz 
25

 como um 

conceito prévio, uma descrição sem qualquer esforço para entender e conhecer o outro; 

nesse sentido, se encaixam os diferentes olhares sem conhecimento apropriado da 

sociedade pauferrense lançados sob as reações provocadas pelas “Três Marias da 

Barragem” a partir do comportamento diferenciado dessas mulheres. 

Isso quer dizer que, por mais que as “Três Marias da Barragem” se isolem do 

Outro, trate-os como “inimigo”, no sentido de se colocar como diferente e de se 

distanciar das pessoas que compõem a sociedade em geral, elas precisam desse Outro 

até para se excluírem, ou seja, o espaço produzido e habitado pelos estrangeiros, aos 

olhos delas, também pode ser utilizado por elas, porém, com outros usos. Neste caso da 

foto, por exemplo, utilizam esta área da casa que não é habitada à noite, para que seja 

uma espécie de quarto, onde elas dormem – em baixo da mesa e próximo às pias (onde 

podemos observar os lençóis nos chão) – e se protegem do frio e das armadilhas da 

madrugada. 

  Estudar, então, a vida destas três mulheres é ter no pioneirismo de um trabalho 

os desafios que o cercam, tornando o conhecimento adquirido bem mais significativo. É 

perceber o quanto nossa sociedade é heterogênea, com hábitos adquiridos por meio das 

experiências cotidianas, gerando identidades culturais diversificadas, que só enriquecem 

o convívio social. E, além de tudo isso, é entrar em contato com os discursos daqueles 

que tiveram algum tipo de relação com as “Três Marias da Barragem”, possibilitando a 

problematização dessas memórias. Memórias estas que Le Goff 
26

 define como 

conjuntos de lembranças absorvidas através das vivências e do foi que dito sobre essas 

vivências, de modo que estes conjuntos são compostos por recortes feitos pela mente de 

acordo com o que ela julga ser importante para ser mantido. Então, as opiniões 
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expressas a respeito das “Três Marias da Barragem”, bem como a maneira na qual os 

acontecimentos que as envolveram ocorreram, foram primordiais para traçar um perfil 

bibliográfico desmistificador, respondendo indagações e instigando a busca por mais 

informações sobre tudo que remeta a essas mulheres. 

Trabalhar com as memórias é algo delicado, porém prazeroso e indispensável, 

afinal, como diz Antonio Brasileiro: 

Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as 

gentis, as sábias, as más, todas, todas serão memória; o mendigo que 

passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus, 

inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis, também será 

memória. Deus e os pardais. Os grandes esqueletos do museu 

britânico e todo sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só 

esses versos que dizem haver um eu sentado aqui.
27

  

Portanto, faço da biografia problematizada das “Três Marias da Barragem”, fruto 

das memórias de alguns pauferrenses, também memória, afinal, a História e a Memória 

estão intrinsecamente ligadas, tornando a História uma Arte: a arte que rememora 

existências, também, ofuscadas pela padronização dos hábitos cotidianos.  

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE JUNIOR, DURVAL MUNIZ. ESPAÇOS DA SAUDADE. IN: ______. A INVENÇÃO DO NORDESTE 

E OUTRAS ARTES. 5. ED. SÃO PAULO: CORTEZ EDITORA, 2009. 

AZEVEDO, VERANILTON. ENTREVISTA CONCEDIDA À AUTORA. PAU DOS FERROS/RN. 24 DE NOV. DE 2013. 
BRASILEIRO, ANTONIO. UM DIA TUDO SERÁ MEMÓRIA. DISPONÍVEL EM: 
HTTP://TVCULTURA.CMAIS.COM.BR/PROVOCACOES/POEMAS-E-TEXTOS/PGM-636-UM-DIA-TUDO-SERA-
MEMORIA-29-10-2013.1 ACESSADO EM 05 DE DEZ. DE 2013. 

CERTEAU, MICHEL DE. ARTES DE FAZER: A INVENÇÃO DO COTIDIANO. 3. ED. PETRÓPOLIS: VOZES, 1998. 
FERNANDES, MARIA MARGARIDA DE PAIVA. ENTREVISTA CONCEDIDA A AUTORA. ENCANTO/RN, 17 DE AGO. 

DE 2013. 

FREITAS, MARIA REGILMA DE. ENTREVISTA CONCEDIDA À AUTORA. PAU DOS FERROS/RN, 23 DE NOV. DE 

2013. 
FOUCAULT, MICHEL. A VIDA DOS HOMENS INFAMES. IN: ______. O QUE É UM AUTOR? LISBOA: PRESENÇA, 

1994. 

                                                           
 

27
 BRASILEIRO, Antonio. Um dia tudo será memória. Disponível em: 

http://tvcultura.cmais.com.br/provocacoes/poemas-e-textos/pgm-636-um-dia-tudo-sera-memoria-29-
10-2013.1 Acessado em 05 de dez. de 2013, às 7h. 

http://tvcultura.cmais.com.br/provocacoes/poemas-e-textos/pgm-636-um-dia-tudo-sera-memoria-29-10-2013.1
http://tvcultura.cmais.com.br/provocacoes/poemas-e-textos/pgm-636-um-dia-tudo-sera-memoria-29-10-2013.1
http://tvcultura.cmais.com.br/provocacoes/poemas-e-textos/pgm-636-um-dia-tudo-sera-memoria-29-10-2013.1
http://tvcultura.cmais.com.br/provocacoes/poemas-e-textos/pgm-636-um-dia-tudo-sera-memoria-29-10-2013.1


 

  1665 

 

____________. L’ORDRE DU DISCOURS, LEÇON INAUGURALE AO COLLÈGE DE FRANCE PRONONCÉE LE 2 

DÉCEMBRE 1970, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1971.  

____________. VIGIAR E PUNIR: NASCIMENTO DA PRISÃO; TRADUÇÃO DE RAQUEL RAMALHETE. PETRÓPOLIS, 
VOZES, 1987. 288P. 

LE GOFF, JACQUES. DOCUMENTO/MONUMENTO. IN: ______. HISTÓRIA E MEMÓRIA. TRADUÇÃO BERNARDO 

LEITÃO, ET ALL. 2. ED. CAMPINAS: UNICAMP, 1992. P. 525 – 539. 

PINHEIRO, ENE MOREIRA. ENTREVISTA CONCEDIDA A AUTORA. PAU DOS FERROS/RN, 8 DE JUL. DE 2013.  

SODRÉ, MUNIZ. CLAROS E ESCUROS – IDENTIDADE, POVO E MÍDIA NO BRASIL. PETRÓPOLIS: VOZES, 2000. 



  1666 

 

SERTÃO, ESTRADAS E CONQUISTA: O ARRAIAL DE PIRANHAS, 

CAPITANIA DA PARAÍBA, ENTRE OS CAMINHOS DOS SERTÕES DAS 

CAPITANIAS DO NORTE, SÉCULO XVIII 
 

ANA PAULA DA CRUZ PEREIRA DE MORAES 

1. Introdução: os recortes 

As pesquisas históricas que se concentravam na compreensão do período 

colonial do Brasil, durante longo tempo, enfatizaram estudos sobre a formação social e 

espacial das zonas compreendidas no litoral da América Portuguesa, especialmente em 

torno dos grandes centros. De alguma forma, isto se explica porque muito da pulsação 

política e administrativa da época fincava suas forças nesses lugares, o que também 

facilita a presença, ainda hoje, de um considerável contingente de documentos tecidos 

nesses centros ou que tratam sobre eles, existentes dentro e fora do Brasil. Entretanto, é 

bom frisar que boa parte das tramas sociais e lutas por domínios em torno da terra e 

consolidação de poderes se deu nos interiores das terras brasilis. E isto vem sendo 

explorado por diferentes historiadores que descobriram no estudo sobre os sertões, 

espaço vasto para a análise histórica que permite um melhor entendimento sobre a 

história do Brasil.  

De todo modo, o termo Sertão recorda uma multiplicidade de sentidos, tanto no 

aspecto da etimologia, que ainda hoje é constantemente repensada, como no sentido dos 

seus usos que fazem menção a lugares, áreas imprecisas, rios, caminhos como Sertão de 

Pernambuco, Sertão de Jaguaribe, Sertão de Dentro, Sertão de Baixo, Alto Sertão, 

Sertão Bárbaro. Assim, para este trabalho a ideia de sertão parte muito do sentido que 

esta palavra assumiu na época estuda e nos documentos onde esta é citada, logo o termo 

Sertão inspira-se na noção de ambiência localizada no interior distante do litoral 

conhecido, portanto, uma terra por se conhecer melhor na perspectiva de domínio e 

controle. Um espaço vasto que a Coroa Portuguesa almejava conquistar pelas 

possibilidades de benefícios, seja de riquezas minerais, seja de ampliação de territórios 

conquistados e número de súditos e fazendas da Coroa. 
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Logo, a partir dessa vastidão de terras ditas “indômitas”, “assustadoras”, 

desponta o objeto deste estudo: o Sertão do Rio Piranhas pertencente à Capitania da 

Paraíba do Norte que, no século XVIII, tinha sua área de influência política e 

administrativa baseada na Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó, hoje 

conhecida como a cidade de Pombal – PB. Importante informar que a nominação desse 

sertão também surge na documentação como “Sertão de Piranhas e Piancó”, “Sertão das 

Piranhas” e “Sertão de Piancó”. 

Não é de se estranhar que no contexto da sua ocupação, esse sertão era composto 

também com a agregação dos sertões centrados em outros rios que eram afluentes do 

Rio Piranhas
1
 como os rios Piancó, Seridó, Espinharas, Sabugi e Rio do Peixe (cf. 

Figura 7). 

 

Figura 7 – Bacia Hidrográfica “Rio Piranhas – Açu” (atual). Fonte: Agência Nacional de Água 

(ANA). 

 Os caminhos internos nas Capitanias do Norte 

A Coroa Portuguesa, desde o início do processo de colonização nos litorais, já se 

preocupava com os caminhos internos, pois, continuamente o translado via rotas 
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marítimas apresentavam problemas como a falta de correntes e ventos que perturbavam 

as direções das naus.  

Portanto, em tempos coloniais de perigos internos e externos, como era o caso da 

presença de corsários estrangeiros em diferentes capitanias da colônia, a exemplo dos 

franceses no Maranhão, a coroa orientava a consolidação de vias que possibilitassem a 

quebra de isolamento dos sertões e a constituição de itinerários alternativos e mais 

curtos de ligações entre o litoral e os interiores, especialmente, das capitanias do 

Maranhão e Grão-Pará (cf. Figura 8), para onde as viagens marítimas apresentavam 

grandes empecilhos causados pela própria natureza.  

 

Figura 8 - Carte du Brésil, Première Partie: Depuis la Rivière dês Amazones jusq’á la Baye de Tous 

lês Saints Jean Baptiste Bourguignon D’Anville, 1746. 

 

Nesse contexto, o Sertão de Piranhas e Piancó passava a ter uma posição 

estratégica no processo de consolidação das conquistas das forças forasteiras 

colonizadoras dos interiores da América Portuguesa, já que esse sertão estava localizado 

no extremo oeste da Capitania da Paraíba do Norte e, ao mesmo tempo, envolvido nos 

limites das Capitanias do Siara, do Rio Grande e Pernambuco (cf. Figura 9), tornando-

se ponto de passagem e circulação de criações de gado que iam e vinham para os 

lugares de mercado e pastagens, além de transeuntes, viajantes e tropas. 
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Figura 9 - Recens Elaborata Mappa Geographica Regni Brasiliae in America Meridionali George 

Matthäus Seutter, 1740. 

Isto se deu porque no interior das Capitanias do Norte, formaram-se estradas 

sobre as quais percorriam sujeitos ligados aos espaços ermos dos sertões e, ao mesmo 

tempo, circulavam produtos da economia criatória. Exemplos desses caminhos que 

fortaleciam a comunicação com os sertões do norte, estavam a “Estrada Nova das 

Boiadas” e a “Estrada das Boiadas” mencionadas por Sturdat Filho
2
 onde ambas 

apresentavam trechos de conexão com a Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, 

pois, estas acabavam fazendo ligações com a “Estrada Crato-Piancó”.  

A “Estrada Nova das Boiadas” iniciava em Pau dos Ferros e seguia por Pereiro 

até chegar ao Jaguaribe e depois pelo Riacho do Sangue e buscava o sentido nordeste 

até atingir Quixeramobim, de onde se dividia em dois sentidos, um seguindo para 

Independência, Crateús até atingir o Piauí através do Boqueirão do Potí, enquanto a 

outra bifurcação, seguia para Sobral. A segunda estrada, a “Estrada das Boiadas”, 

também remontava a primeira metade do dezoito e nos documentos recebia diferentes 

nomes como “Estrada que passa para o Piauí”, “Caminho dos Inhamuns”, “Estrada do 

Pernambuco” e passava pelos trechos do Icó, Iguatu, S. Mateus, Saboeiro, Arneirós e 
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 STURDAT FILHO, Carlos. Vias de communicação do Ceará Colonial. Revista do Instituto do Ceará, 
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Tauá, de modo que, através do Boqueirão do Umarí, atingia também a “Estrada Real da 

Paraíba”
3
 que seguia das povoações do Sertão de Piranhas e interligava o extremo oeste 

da Capitania da Paraíba até Itabaiana e de lá seguia rumo à Recife, passando pelas feiras 

de gado de Goiana e Igarassú. 

Diante do exposto, pode-se perceber a existencia da intercomunicação entre os 

diferentes espaços sertanejos do Norte da colônia portuguesa e nesse conjunto,  o Sertão 

do Rio Piranhas e Piancó estava articulado com as essas vias de comunicação em uma 

posição fisicamente central, o que o inseria de forma estratégica no circuito de 

caminhos que faziam a ligação do litoral com os sertões mais distantes, de modo que era 

uma importante área de difusão da presença do Coroa Portuguesa e do fluxo de 

mercadorias, seja cana, gado ou outros produtos vindos dos centros maiores, a partir do 

caminho “Crato-Piancó” que foi descrito por Studart Filho
4
 da seguinte forma: 

Vindo de Patos, onde entroncava na tradicional estrada de Espinharas, 

o remoto caminho rural que furava as campinas e os taboleiros da 

Paraíba, rumo do Piancó; cruzava Misericordia e Conceição, 

transpunha os  últimos corcovos meridionaes das serra do Cachorro-

Morto, avançando em procura de Maurití, Missão-Velha e Crato [...] 

Estimulo forte do augmento de sua capacidade de transporte foi 

igualmente a frequencia de boiadas piauenses que por ella marchavam 

para as feiras de Paraiba e Pernambuco. 

Articulando-se com os centros do litoral da Capitania da Paraíba e do 

Pernambuco, do Sertão dos Rios Piranhas e Piancó saíam duas estradas: a Estrada do 

Seridó e a Estrada de Espinharas, esta última já mencionada por Studart Filho
5
. Segundo 

Irineo Joffily
6
, estas eram as “duas grandes arterias do sertão”. 

[Partindo do que hoje conhecemos como Campina Grande, PB] A 

primeira tomava o rumo do noroeste, passando pelos logares onde 

hoje estão as povoações de Pocinhos e São Francisco e territoria 

adjacente à de Pedra Lavrada, onde descia a Borborema (fralda 

occidental), dava no rio Seridó [afluente do Rio Piranhas], e 

acompanhando-lhe as margens penetrava na capitania do Rio Grande 
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 STURDAT FILHO, Carlos. Vias de communicação do Ceará Colonial. Revista do Instituto do Ceará, 

Fortaleza, v. 51, p. 15-47, Março 1937 
4
 Idem. p. 38. 

5
 JOFFILY, Ireneo. Notas sobre a Parahyba. Brasília, DF: Thesaurus, 1977 [1892]. 

6
 Idem. p.225. 
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do Norte até os sertões do baixo Piranhas e Apody. [...] A estrada de 

Espinháras tomava a direção do oéste passando por grandes travessias; 

tocava na pequena ribeira de Santa Rosa, a dez leguas, e nove mais 

adiante na povoação dos Milagres, no rio Taperoá; e acompanhando 

mais ou menos as margens deste rio, tocava na lagoa do Batalhão, e 

descendo a Borborema seis leguas além dava nas aguas do rio 

Pirnháras ou Espinháras, que acompanhava até o lugar onde é hoje a 

villa dos Patos. Ahi dividia-se estrada; a esquerda dirigia-se para o 

Piancó, tendo um desenvolvimento de cêrca do 40 leguas até os 

confins da respectiva ribeira; à direita seguia em linha recta para 

povoação das Piranhas, depois villa e cidade de Pombal; continuando 

para Souza, no rio do Peixe, passaria depois mais ou menos proximo 

aos lugares hoje ocupados pela villa de São João do Rio do Peixe e 

cidade Cajazeiras, em seguida penetrava na capitania do Ceará, onde 

subdividia-se servindo a todo o valle dos Carirys-Novos e sertões do 

Icó, Inhamúns e Crateús, por onde entrava na capitania do Piauhy.  

Importante ressaltar que os sertões do Pernambuco e da Bahia se coligavam com 

os Sertões do Piancó, através das margens do Rio São Francisco que tinha como um de 

seus afluentes o Rio Pajeú que, por sua vez, se avicinava das nascentes do Rio Piancó, 

grande afluente do Rio Piranhas. Este caminho foi utilizado pelas incursões das tropas 

da Casa da Torre, pertencente a família D’Ávila. 

Segundo Wilson Seixas
7
, antes das investidas dos colonizadores que vieram pelo 

caminho que ligava o litoral ao sertão no sentido leste-oeste da Capitania da Paraíba, a 

Casa da Torre já estava fincada nos sertões do Rio Piranhas, instaurando uma “rede de 

integração territorial”. Pois,  

foi ela [a casa da Torre] quem primeiro abriu caminho nos 

descampados e mistoriosos sertões da Paraíba. Foi ela igualmente a 

primeira a ocupar as terras do Piancó, Piranhas e Rio do Peixe, a partri 

de 1664, quando o coronel Francisco Dias d’Ávila, transpondo o S. 

Francisco, subiu o Rio Pajeu
8
, afluente do grande rio nordestino, daí 

se comunicando com a bacia do Piranhas
9
.  
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 SEIXAS, Wilson. Pesquisas para a história do sertão da Paraíba. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano, João Pessoa, n. 21, p. 51-84, 1975. 
8
 Transpondo a partir do Sertão da Capitania do Pernambuco, a Serra dos Cariris Velhos, na parte mais 

conhecida hoje como a Serra de Princesa (Serra do Padre ou Serra do Catolé), podia-se fazer a passagem 
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O Sertão de Piranhas dentro da dinâmica das conquistas e controle dos caminhos 

do Norte 

Esses caminhos abertos pelos conquistadores e pelo gado concorriam para a 

configuração de uma rede de interligação terrestre entre os diferentes sertões que faziam 

parte das capitanias anexas ao Pernambuco. E estas precisavam ser controladas, 

inclusive porque exista a presença de holandeses nos interiores, desde o século XVII, 

especialmente às margens do “Assú” (o Rio Piranhas nas terras da Capitania do Rio 

Grande).  

No ano de 1750, o “Padre Antônio Saraiva da Silva e seos irmãos, moradores no 

Piranhas” informaram que “a custa de sua fazenda descobriram umas terras de plantar 

entre os providos das Piranhas, na serra chamada pela língua do gentio Pequixaco e na 

Branca, serra do sertão que corre do poente para o nascente”. No pedido, informava que 

as terras estavam devolutas, mas que nelas “antigamente esteve um situação de 

flamengos”
10

.  

Esta é uma pequena amostra da presença constante dos holandeses nos interiores 

das capitanias anexas ao Pernambuco e, inclusive, ficaram registradas as memórias 

registradas no relato intitulado “Relação da Viagem ao País dos Tapuias”, produzidas 

pelo enviado dos holandeses às terras sertanejas da Capitania do Rio Grande, chamado 

Roulox Baro, que veio ter, no ano de 1647, com o chefe dos índios Janduí, em busca 

fortalecerem uma oposição indígena ao domínio português nos interiores
11

. Logo, a 

questão do controle e territorialização do espaço a partir da implantação de um domínio 

português também contribuiu muito para que o Reino estimulasse a consolidação da 

Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó, na medida em que o seu 

erguimento traria para aqueles sertões ermos, fincados nos limites fronteiriços entre a 

Capitania da Paraíba do Norte e do Rio Grande, fortalecimento da presença da Coroa e 

de sua ordem. 

                                                                                                                                                                          
 

do Sertão do Pajeú para o Sertão de Piranhas e Piancó, atingindo os riachos de Santa Inês e Riacho da 
Mata que desaguava no Rio Piancó, principal afluente do Rio Piranhas. 
9
 SEIXAS, Wilson. Pesquisas para a história do sertão da Paraíba. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano, João Pessoa, n. 21, 1975. p. 65. 
10

 Registro de sesmaria. Documento Nº. 378. 20 de Maio de 1750. (cf. TAVARES, 1982 [1909], p. 211). 
11

 BARO, Roulox. Relação da viagem ao país dos tapuias, 1647. In: MOREAU, P.; BARO, R. Histórias das 
Últimas Lutas no Brasil entre Holandeses e Portugueses e Relação da Viagem ao País dos Tapuias. Belo 
Horizonte: Itatiaia, [1647]1979. p. 91-128. 
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Portanto, as investidas colonizadoras estavam em sintonia com a intenção de 

consolidar o domínio sobre o Sertão de Piranhas, já que em um sentido mais amplo da 

dinâmica imperial portuguesa, havia uma política de expansão para o extremo norte do 

Brasil que a Coroa Portuguesa vinha projetando desde o século XVII que, inclusive, 

para isto, intentava encontrar e consolidar caminhos por via terrestre que ligassem os 

dois estados em que a colônia, durante um tempo esteve dividida, os Estados do Brasil e 

do Maranhão e Grão-Pará.  

Desde 1695, circulavam correspondências
12

 entre Dom João de Lencastro, 

governado do Estado do Brasil, e Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, 

governador do Estado do Maranhão, tratando da existência de um caminho que 

facilitava a comunicação entre esses estados que em outros documentos surge com o 

nome de “Caminho do Brasil”
13

. Nesse contexto de encontrar estradas de ligação com o 

norte e aprimorar a segurança destas, o mesmo Dom João de Lencastre escreveu, em 

1695, ao Capitão-Mor da Capitania da Paraíba, Manuel Nunes Leitão, “sobre mandar 

prover com ‘Aldeias os postos dos Rios Jaguaribe, Assú, e Piranhas’”, dizendo o 

seguinte: 

Vossa Mercê me responde à Carta que lhe escrevi em 4 de Novembro 

do anno próximo passado (sobre a ordem que teve de Sua Magestade 

para se proverem com Aldeias os postos mais principais dos Rio 

Jaguaribe, Assú, e Piranhas, ordenando a Vossa Mercê, que provesse 

logo o das Piranhas com a Aldeia que chamam Mamanguape, e 

Tapuyas Cariris, e com vinte soldados escolhidos, e um Cabo de 

satisfação à ordem de Custodio de Oliveira, a quem patente de 

Capitão-mor das Piranhas, Cariris, e Pinhancós: encarregando eu 

muito particularmente a Vossa Mercê a execução desta ordem de que 

                                                           
 

12
 Antonio de Albuquerque Solto Maior (a quem Vossa Senhoria remetteu a primeira carta, que me 

escreveu, digo que se serviu escrever a este governo em 15 de Julho do anno passado de 694, sobre as 
disposições de poder haver communicação por terra entre esse e este Estado [do Brasil]) me veiu trazer 
pessoalmente e a recebi em 19 deste mez. E no mesmo tempo em que eu celebrava o particular serviço 
que Vossa Senhoria fazia a Sua Magestade desvelando-se tanto na execução de suas reaes ordens para 
se facilitar o caminho que ha tantos annos se procura, e o reciproco beneficio, que delle ha de resultar a 
uns, e a outros Povos. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1937, p. 351). 
13

 CARTA do governador [do Estado do Maranhão e Grão-Pará], Antônio de Albuquerque Coelho [de 
Carvalho], ao rei [D. Pedro II], sobre o aviso que remeteu ao cabo das tropas dos [Bandeirantes] 
Paulistas, que se encontravam nos distritos vizinhos, como as serras de Iguapeba na costa do Ceará, 
solicitando o seu apoio nas lutas contra os Tapuias de Corso, ajudando à sua extinção naquela região, 
bem como ao descobrimento do novo caminho do Brasil. (1692, Junho, 21, Belém do Pará; AHU - 
Maranhão; Cx. 1; D. 110) (Grifo nosso). 
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me daria conta, em Carta sua de 22 de Março deste anno, que 

informando-se de pessoas daquelles Sertões, não havia novas de 

Tapuyas, e nunca, outra tal se vira por ahi, e parecia que se haviam 

passado a outra terras. Os que informaram a Vossa Mercê lhe 

occultaram a verdade, porque no mesmo tempo me fizeram aqui 

petições alguns donos de curraes que tem no Pinhancó, donde se 

padeceram algumas hostilidades de Tapuyas que mataram mais de 

doze pessoas, e muito gado, roubandolhe as casas com tal ferocidade, 

que não há quem queira ir assistir naquelles curraes, e ficam perdidos 

todos os gados: o que eu não acabava de crer, pela supposição de estar 

provido o posto das Piranhas, e pela confiança que faço de Custodio 

de Oliveira de cuja jurisdição são os Pinhancós. Sua Magestade torna 

a recommendar a guerras dos Bárbaros, que tinha agora é mais 

necessária, não so pela segurança dos moradores dessas Capitanais, e 

interessados desta, mas pela do novo Caminho [do Brasil] que se abriu 

do Estado do Maranhão, até esta praça [da Bahia], como Sua 

Magestade mandou: pois se não desimpedir dos Barbaros, se não 

poderá freqüentar por elle a communicação dos dois Estados. Vossa 

Mercê mande logo prover o dito posto na fórma da minha ordem, e de 

a Custodio de Oliveira que acuda àquella fronteira dos Pinhancós, e 

tenha toda a vigilância na segurança dos moradores dessa Capitania, e 

lugares que pela patente lhe encarreguei e de Vossa Mercê o haver 

feito assim me dê logo conta para o ter entendido e a dar a Sua 

Magestade Deus guarde a Vossa Mercê. Bahia, e Maio 21 de 1695
14

. 

Através da carta acima, pode-se perceber o quanto a Coroa Portuguesa estava 

preocupada com a consolidação do domínio sobre o já mencionado “Caminho do 

Brasil” e para que este se confirmasse era necessário que as regiões sertanejas das 

Capitanias do Ceará, Rio Grande e Paraíba fossem “pacificados”, logo, a “Guerra dos 

Bárbaros” passava a ser muito importante, por isso, deveria ser retomada.  

Ademais, a tríade citada de lugares é composta por espaços polarizados por rios 

e isto não era de estranhar, já que o leito dos rios ou as suas margens foram as primeiras 

vias de locomoção utilizadas durante o tempo colonial. Em uma ambiência em que a 

existência de água é imprescindível para a permanência humana e que esta não é 

permanente, a presença dos rios passa a ser fator de facilitação do processo de 
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 BIBLIOTECA NACIONAL. Documentos Históricos. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, v. 38, 1937. p. 

337-338, grifo nosso. 
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adentramento de seus espaços por parte dos colonizadores forasteiros e ao mesmo 

tempo, fonte de disputa, na medida em que, naquela época, não haviam elementos 

técnicos e tecnológicos que auxiliassem os homens na captação de água e, no mesmo 

sentido, fazia com que o homem dependesse muito mais da natureza e do que ela tinha a 

oferecer. Logo, a água e os caminhos abertos por ela passavam a ser elementos 

ambientais importantes no processo de reocupação do sertão por parte dos 

colonizadores. 

Mesmo assim, isto também justifica o fato de a nominação do sertão estudado 

nesse texto ser conhecido pelo nome de seus rios principais. O que demonstra, mais 

uma vez, o nível da importância social e econômica que esses exerciam nesse lugar. 

Especialmente, naquele momento do início e da consolidação da economia criatória 

bovina que, durante a crise do açúcar, enfrentada na Paraíba e em outras capitanias, 

especialmente após a expulsão dos holandeses, impulsionava com maior força a 

multiplicação e entrada dos rebanhos para os interiores, dado que no litoral havia 

restrições a sua presença para não prejudicar ou concorrer com a produção açucareira. 

Mas o que chama a atenção é a importância que é dada ao Sertão de 

Piranhas/Assú dentro da dinâmica de reocupação dos sertões, pois, a implantação da 

Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó foi acompanhada “de perto” 

pela Coroa Portuguesa, já que as sua instalação é tratada como algo importante para a 

conservação do “Caminho do Brasil”, importante via de comunicação com o extremo 

norte da colônia. Inclusive, ainda no século XVII, a orientação era de logo instalar um 

arraial, o Arraial de Piranhas, o que denota o seu caráter militar inicial e sua 

contribuição na luta pela conquista da terra do “gentio”.  

O próprio governador da Paraíba, Manoel Soares de Albergaria, assim escreveu 

para a Coroa, dando detalhes de como se encontrava as ações de conquista em Piranhas: 

No princípio do ano de 97 veio a esta cidade o Capitão Mor das 

Piranhas e Piancó, Teodósio de Oliveira Ledo, e me informou o estado 

em que se achavam os sertões daquele distrito despovoado das 

invasões e destrago que os anos passados fizeram neles o gentio 

bárbaro Tapuia e que era mui conveniente, que estes se tornassem a 

povoar com gados e currais, assim pela utilidade que resultava a real 

fazendo de V. Magest. Pelo crescimento dos dízimos, como pela 

conveniência de toda esta Capitania, pela muita quantidade de gados, 

que naqueles sertões se apassetam e abundancia de pastos que neles 

há, para o que lhe era necessário que eu o ajudasse dando-lhe 
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algum gente e monições para nas ditas Piranhas fazer arraial e 

dar calor para se irem povoando; trouxe consigo Senhor uma nação 

de Tapuaias chamados Ariús, que estão aldeados junto aos careris, 

aonde chamam Campina Grande, e querem viver como vassalos de V. 

Magestade e reduzirem-se a nossa Santa Fé, dos quais é principal um 

tapuia de muito boa traça e muito fiel. Segundo o que até o presente 

tem mostrado chamado Cavalcanti, os quais foram com o dito Capitão 

Mor e quarenta careris e dezesseis indios, que tirei das aldeias e dez 

soldados desta praça. Mandei lhe concertar as armas e dar-lhe quatro 

arrobas de pólvora e balas, a esse respeito, e quarenta alqueires de3 

farinha e algumas carnes para a viagem do dito Capitão Mor um 

religiosos de Santo Antônio, a quem encomendei, muito 

particularmente, a conversão daquele gentio e o muito que se devia 

empregar, em ganhar aquelas almas. Pela Carta que o Capitão Mor me 

escreveu, que com esta vai, verá V. Magest. o bom sucesso, que Deus 

Nosso Senhor , foi servido dar-lhe. Estou esperando pelo Capitão 

Mor para fazer outra entrada e me consta se vão ajuntando 

muitos gados para ir povoar as Piranhas, aonde se deve fazer o 

arraial para segurança daqueles povoadores e confusão do gentio. 

As quatro presas mandei entregar ao Provedor da Fazenda, que 

mandou rematar por quarenta mil réis. A Católica e Real pessoa do V. 

Magestade, guarde Deus muitos anos. Paraíba, 14 de maio de 1699. 

Manoel Soares de Albergaria
15

. 

A família Oliveira Ledo foi instrumento importante dentro dessa dinâmica de 

conquistas dos sertões de Piranhas e que veio desembocar no erguimento do Arraial de 

Piranhas e depois a Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Essa família vinha de 

empreitadas em torno da posse de terras no Rio Grande do Norte e também no Cariri 

[de Fora] pertencente à Capitania da Paraíba em torno da década de sessenta do século 

XVII e atinge os Sertões, foco desse estudo, em torno de 1670, ao descer a Serra da 

Borborema e adquirir terras no Rio Espinharas
16

. 

                                                           
 

15
 CONSULTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. Pedro II, sobre a carta do capitão-mor da Paraíba, 

Manuel Soares de Albergaria, acerca da gente e munições que deu ao capitão-mor dos Sertões das 
Piranhas e Piancó, Teodósio de Oliveira Ledo, para entrar no sertão contra o gentio tapuia (1699, 
setembro, 3, Lisboa; AHU-Paraíba; Cx. 3, D. 226) (Grifo nosso). 
16

 “Carta da serventia e data de terras do Capitão Francisco de Abreu de Lima, e mais pessoas nella 
declaradas são doze léguas de largo no Rio chamado das Piranhas seis léguas por cada banda do Rio e 
cincoenta para o sertão”. BIBLIOTECA NACIONAL. Documentos Históricos. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Nacional, v. 23, 1933. p. 403-405. 
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Considerações Finais 

O que se pode perceber é que o Sertão de Piranhas, enquanto lugar no qual se 

fundou forças econômicas, políticas e militares, estava mergulhado na dinâmica da 

configuração territorial do poder do Império sobre os interiores do norte, dado que ele 

também era um portão de passagem dos caminhos por onde circulavam sujeitos, 

homens e mulheres, que carregavam diferentes interesses voltados para os lugares que 

chamamos de fronteiras. Fronteiras essas que eram também espaços que serviam para as 

conquistas da Coroa e, atrelado a isto, o aumento de suas fazendas e ampliação de seus 

súditos.  

Nesse sentido, governantes representantes da Coroa como Albergaria ou 

Lencastre, articulavam-se em busca de interligar não só lugares, mas também os 

poderes locais com os poderes do Reino, de modo que esses caminhos abertos, citados 

no decorrer desse texto, levavam o Sertão de Piranhas a estar inserida na rede 

econômica e territorial que permitia a dinâmica de interdependência e de 

intercomunicação existentes entre os próprios espaços componentes da América 

Portuguesa que, no que se refere aos espaços sertanejos, tratados muitas vezes como 

espaços “vazios” que deviam ser “povoados”, tiravam vantagens inclusive das 

distâncias dos centros de poder, pois, isto lhes assegurava certa autonomia. Autonomia 

esta que, as diferentes correspondências e consultas trocadas entre o Reino e a colônia 

demonstram que a Coroa buscava administrar e assim, a ocupação e as transformações 

do Arraial e depois Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó foram 

acompanhadas de forma intensa pela Coroa Portuguesa. 
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No presente artigo discutiremos a importância da pedagogia salvacionista no processo 

educacional, levantando questões relacionadas à dificuldade e desafios de sala de aula, 

e abordaremos também a formação e ligação do currículo com o livro didático, a partir 

de um olhar para o pensamento de teóricos como: Paulo Freire, Silvia Duschatzky, 

Carlos Skliare, Rosa Maria Dial discutindo a educação em uma perspectiva 

nietzschiana e por fim Nadja Hernann para dialogarmos sobre a importância da 

hermenêutica na educação. Este artigo se fundamenta em entrevistas realizadas com 

alunos e professores do ensino fundamental II na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Presidente João Pessoa, localizada na Cidade de Umbuzeiro/PB, 

como também em algumas produções cinematográficas que encontramos em seu roteiro 

a preocupação em levantar pontos relacionados à educação.  

 

Palavras Chave: Currículo, Desafios, Educação Salvacionista.  

 

Abstract: In this article we will discuss the importance of the salvation pedagogy in the 

educational process, raising issues related to the difficulty and challenges of the 

classroom, and also discuss the formation and linking the curriculum with the textbook, 

from a look at the thinking of theorists comoPaulo Freire, Silvia Duschatzky, Carlos 

Rosa Maria Skliare Dial discussing education in a Nietzschean perspective and finally 

NadjaHernann to dialogue about the importance of hermeneutics for education. This 

article is based on interviews with students and teachers of elementary schools in II 

State School of Elementary and Secondary Education President John Person, located in 

the City of Umbuzeiro / CP, as well as some film productions we find in its roadmap to 

raise a concern points related to education. 

 

Key Words: Curriculum, Challenges, Education Salvationist. 
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Este artigo foi pensado a partir de questionamentos que surgiram diante de 

entrevistas realizadas com alunos do ensino fundamental II na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Presidente João Pessoa, localizada na Cidade de 

Umbuzeiro/PB. Esse trabalho nos possibilitou levantar questões ligadas a como está se 

dando a prática docente, currículo, avaliação, como os alunos vêm enxergando as aulas 

de História, a escola, e principalmente o lugar/importância que o ato de estudar encontra 

na vida dessas crianças e adolescentes.   

Inicialmente vamos pontuar as principais perguntas e problemas que 

encontramos mediante a realização das entrevistas com os alunos, para em seguida 

discutimos sobre a Educação Salvacionista, que acreditamos ser a solução para as 

problemáticas observadas.  

Dando inicio a nossa discussão, foi perguntado aos alunos Como os mesmo 

veem as aulas de História e que os levam a irem para a escola? As respostas em sua 

maioria eram sempre evasivas e marcadas por expressões frias; o que nos levava a 

perceber que esses alunos enxergavam as aulas de História como algo que podia até ser 

importante, porém no passado, sendo assim não conseguiam fazer uma ligação desse 

passado com o presente, não fazendo então uma ponte da história com a sua existência, 

com a existência humana.  

Em relação à escola nossos entrevistados afirmaram que esta era importante sim, 

mas apenas como o caminho para um bom emprego e não para sua formação de vida 

necessariamente. Alguns ainda afirmavam que a escola era uma obrigação, o que é 

totalmente diferente de uma necessidade ou desejo. De acordo com o que era dito e 

escrito pelos alunos nós íamos observando que a instituição Escola estava sendo 

marcada para esses discentes enquanto espaço de proibições onde o momento mais 

alegre era a hora do intervalo, ou seja, quando as aulas paravam. 

O meu palpite é que, se fizer uma pesquisa entre as crianças e os 

adolescentes sobre as suas experiências de alegria na escola, eles terão 

muito o que falar sobre a amizade e o companheirismo entre eles, mas 

pouquíssimas serão as referências á alegria de estudar, compreender e 

aprender. (ALVES, 2000, p.14) 

No seu texto “A Alegria de Ensinar” Rubem Alves evidencia essa questão que 

foi observado entre os alunos que entrevistamos, sobre o fato dos momentos felizes na 

escola serem ligados apenas às amizades, brincadeiras na hora do intervalo, e nenhuma 

ou pouquíssimas lembranças alegres associadas ao tempo em sala de aula. É como se o 
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momento da aula fosse marcado por silêncios e pausas intermináveis e cansativas nesse 

mundo ativo e criativo que existe dentro da cabeçinha em formação de nossas crianças e 

adolescentes. 

Diante dos problemas apontados até o momento, qual seria então o papel do 

professor e da equipe escolar como um todo para resolução de tais adversidades? 

Pensando nisso levantamos três pontos para nortear a nossa discussão daqui por diante, 

são eles: A subjetividade que deve ser despertada nos discentes em sala de aula, a 

importâncias da hermenêutica no processo educacional que levantaram questões como o 

Outro da sala de aula, e o currículo. A partir do debate sobre esses pontos acreditamos 

que chegaremos ao esclarecimento do que seria uma Educação Salvacionista, como 

também se é possível desenvolver a mesma em sala de aula.  

O que seria desenvolver a subjetividade em nossos alunos? “Estou formando 

pensadores livres! [...] Procure sempre ver as coisas de forma diferente [...] Procure 

sua própria opinião, não se limite apenas a do autor” (A Sociedade dos Poetas Mortos, 

1989). Essas frases fazem parte do roteiro do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, 

uma produção de gênero dramático que trouxe Robin Williams como um professor de 

Literatura dedicado e empenhado em desenvolver em seus alunos o senso critico, isso 

dentro de uma escola extremamente positivista em relação ao método de ensino.  

O professor de Literatura propôs aulas diferentes do que se tinha até então, aulas 

com alegria, liberdade de pensar e sonhar; no entanto por se trata de uma instituição 

demasiadamente amarrada aos parâmetros positivistas, o professor passou a ser 

criticado e censurado. Mais isso não o amedrontou e continuava e existia afirmando 

sempre que estava formando pensadores livres.  

Saber ouvir seus alunos a admitir que estes sejam possíveis de formula opiniões 

próprias, isso é de essencial importância para que exista a subjetividade em sala de aula, 

pois o professor não deve ser entendido como formadores de opiniões, mas sim como 

aquele que mostra os caminhos para os seus alunos a partir do conhecimento desses 

poderem eles próprios formular suas opiniões. Os alunos sentem certa necessidade de 

serem ouvidos e poder expressa a sua opinião, não agindo apenas como receptores do 

saber. 

(...) Poucos professores foram tão estimados pelos alunos quanto 

Nietzsche. Seu temperamento, suas maneiras, o charme de sua 

personalidade afável fascinava-os. Tinha o poder de entusiasmar os 

jovens para a disciplina que ensinava. Excelente professor, não visava 
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ao simples acúmulo de conhecimento- pelo contrário, insistia no 

desenvolvimento do senso crítico e da atividade criadora de cada um. 

(DIAL, 1990, p.51) 

Geralmente quando se fala em Friedrich Nietzsche sua figura e logo associada à 

Filosofia, erroneamente não se costuma ligar Nietzsche a uma discussão em torno da 

educação, não levando em conta que esse filósofo alemão em muito contribuiu para o 

processo educacional não só teoricamente, mais também na prática, pois Nietzsche foi 

também por um bom tempo professor e exercitava divinamente o despertar do senso 

critico em seus alunos.    

Rosa Maria Dial (1990) discute o Nietzsche educador, afirmando que este era 

um professor bastante requerido pelo seu conhecimento, temperamento e a capacidade 

de escutar e considera o dito de seus alunos. Nietzsche é um exemplo verídico de um 

professor que formava pensadores livres.  

No filme citado anteriormente, vimos que o novo professor de Literatura tentava 

fazer a diferença em suas aulas e para isso ele ia contra o currículo imposto pela 

instituição escolar. Mais o que é o currículo de uma escola? Ele realmente atende as 

necessidades da educação ou é apenas uma forma de manter as convenções e continuar 

a deixar nossos alunos e professores envoltos no sistema? Vamos discutir um pouco 

sobre currículo. 

A palavra currículo significa descrição do conjunto de conteúdos ou matérias de 

um curso escolar ou universitário. Na prática escolar significa o que os professores e 

alunos devem seguir, seus métodos e regras. Diante dessa definição surgem questões: 

Por que não ensinar o aluno a pensar e não o que pensar, a questionar, a se perguntar se 

o livro didático que muitas vezes é a única ferramenta utilizada pelo professor, está 

certo? Afinal, o que está certo? Onde estão as verdades dos fatos históricos? Por que o 

nosso alunado continua a acreditar que Pedro Álvares Cabral “descobriu” o Brasil, 

como foi constatado em uma das entrevistas realizadas em nosso campo de pesquisa.  

As aulas de História continuam ensinando o nosso aluno que o europeu é 

superior e civilizado, em contrapartida, destina aos nativos a posição de bárbaros. Em 

boa parte dos livros didática ainda não está impresso o genocídio praticado pelos 

europeus, não fala da destruição de Tenochtitlán, onde hoje se encontra a cidade do 

México, tampouco de seus grandiosos feitos, de seus aquedutos, de sua língua, sua 

organização social, por quê? Por que não falar, ou falar tão pouco sobre a África? Por 

que professores que decidem fazer a diferença são apontados como aquele que querem 
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apenas minar o trabalho dos outros e desarruma o sistema? Mais o sistema está 

realmente arrumado? 

Esses são questionamentos que existem em torno do currículo escolar, em 

relação a isso Dial (1990) evidencia: 

Nietzsche despreza o sistema educacional que tem sob seus olhos. 

Essa visão a promover o ‘homem teórico’, que domina a vida pelo 

intelecto, sapara vida e pensamento, corpo e inteligência. Em lugar de 

procurar colocar o conhecimento a serviço de uma melhor forma de 

vida, coloca-o em função de si próprio, de criar mais saber, 

independentemente do que isso possa significar para a vida. (DIAL, 

1990, p.01) 

Na História não se pode mudar fatos, o que se pode mudar são as construções 

em torno dos mesmos, e isso gera o que Nietzsche afirma ser a criação de novos 

conhecimentos. Nessa perspectiva é preciso entender que o currículo escolar deve 

passar por constantes avaliações e também ser entendido enquanto algo aberto a 

discussões e não uma imposição fechada. Visto que a educação é uma ideia cotidiana e 

no caso especifico da História e algo pulsante, que se movimenta, dessa forma não pode 

ser escrito com pontos finais.  

Ate aqui podemos concluir que a educação é o espaço do despertar do senso 

critico de nossos alunos. Mais vamos continuar discutindo um pouco mais sobre 

educação, só que agora a partir da ideia de que esta é o espaço do dialogo. Vejamos: 

“Só podemos aprender pelo diálogo, porque nesse processo é o próprio sujeito quem se 

educa com o outro. (...) A educação é, por excelência, o lugar do diálogo (...)” 

(HERMANN, 2002, p. 94-95). 

A citação anterior é do texto “As Relações Entre Hermenêutica e Educação” de 

Nadja Hernann, onde a autora faz uma ponte entre o processo educacional e a 

hermenêutica (compreensão), afirmando que o dialogo aluno/professor (o único meio 

pelo qual a autora considera ser possível o desenvolvimento da aprendizagem mutua) 

deve está marcado pela hermenêutica. 

O dialogo aluno/professor vai ser de fundamental importância na perspectiva de 

que este criara a possibilidade do docente tomar conhecimento de seus alunos, com suas 

vivências, limitações, qualidades, etc. Dessa forma o professor saberá lhe dar com cada 

um de seus educandos, visto que cada sala de aula é uma vasta multiplicidade de 

personalidades, caberá ao docente saber lhe dar com cada uma. 
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Para tratar com essa multiplicidade o educador necessita de sensibilidade e 

entender que de uma sala de quarenta alunos ira encontrar corpos felizes e sadios, como 

também alunos tristes, excluídos e em muitos casos violentados moral e sexualmente. 

Pensando nisso podemos trazer para nossa escrita a produção cinematográfica intitulada 

“Preciosa, uma História de Esperança”, produzido em 2009 e que traz a história de 

Preciosa uma menina pobre, gorda, negra, excluída socialmente, maltratada pela mãe e 

abusada sexualmente pelo pai.   

Preciosa tinha uma história forte e marcada por memórias tortuosas, mais ela se 

agarrou a educação e aos ensinamentos passados por uma professora que acreditava que 

a menina poderia superar todos os seus problemas e se torna dona de sua história e 

assim podendo reescrevê-la com um roteiro menos amargo. Antes de encontras com 

essa professora que tinha fé no potencial de Preciosa, a garota de apenas 15 anos, porém 

com a carga de vida de muitos mais, estudava em uma escola onde ela era o outro da 

sala de aula. O que seria o outro?   

Sabemos que uma sala de aula é dividida em grupos que se unem por questões 

de afinidades em comum, e o outro que são aqueles alunos que fogem dos padrões 

estabelecidos pela “elite” popular da sala, sejam esses padrões estéticos, culturais, 

intelectuais e sexuais. Por sair dessas “normas” de popularidade o outro é excluído e 

muitas vezes ridicularizado pelos demais. 

Dessa forma vai cabe ao professor buscar acabar com esse regime de segregação 

em sala que é marcado por formações de grupos. Essa resolução não deverá vir com o 

bonito discurso de igualdade, pois hoje sabemos que a ideia de igualdade já é por si só 

uma forma implícita de preconceito que se maquiam com as políticas que pregam a 

suposta alteridade dentro de um país que deveria ser laico. Em relação a isso, vejamos: 

Uma questão crucial nas políticas culturais e educativas parece ser, 

atualmente, interrogamos acerca das representações acerca da 

alteridade que nos convertem em aliados de certos discursos e práticas 

culturais, tão politicamente corretas quanto sensivelmente confusas. 

(DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p. 120). 

É muito fácil encontra uma propagada governamental afirmando: “Respeite o 

outro, pois somos todos iguais!” No entanto nessa pequena frase está implícito o total 

desrespeito, quer dizer, o outro só merece respeito porque supostamente ele é igual a 

mim. Essa frase provavelmente teria sido pensada em cima do conceito de Alteridade, 

porém agir de acordo com a Alteridade é respeita o outro, mais não porque ele é igual a 
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mim e sim justamente porque mesmo ele sendo diferente ele merece respeito dentro da 

sua heterogeneidade. Agir com Alteridade é enxergar o outro com os olhos do outro e 

não com os nossos.  

Silvia Duschatzky e o Carlos Skliar (2001) discutem sobre Alteridade 

trabalhando de forma bastante clara essa questão do outro, nos faz refletir sobre o fato 

de que geralmente costumamos nos sentirmos desconfortáveis quando lhe dando com 

algo diferente de nós, e para aliviar a culpa desse sentimento vem o discurso confuso 

sobre igualdade. Duschatzky e Skliar afirmam que o desejo de igualar os seres humanos 

já é uma forma de preconceito, pois somos todos diferentes, temos nomes, gostos, raças, 

religião, opção sexual, pensamentos, dificuldade é opções políticas diferentes, entre 

tantos outros pontos. O respeito deve vim não por uma questão de igualdade, mais sim 

por uma questão de diversidade e acima de tudo compreensão e respeito a essa 

multiplicidade. 

Diante da escrita de Duschatzky e Skliar podemos chegar a essa discussão 

dentro da sala de aula, de acordo que esse é uma dos espaços onde mais se propaga a 

frase já dita aqui: “Respeite o outro, pois somos todos iguais!”. É preciso 

esclarecimentos para os docentes de que disseminar essa frase em suas salas de aula não 

vai esta levando seus alunos a olhar para os demais com compreensão, mais sim com 

olhar de que: “Se ele é igual a mim ele tem que gostar e agir igual a mim”. Tal 

Pensamento vai atingir diretamente a subjetividade humana e vai gerar um novo 

problema, visto que dessa forma o pensamento vai ser: “Eu posso aceitar o outro, 

porém para isso ele tem que fazer o que eu faço ou o que eu quero, pois nós não somos 

iguais!”.   

Necessitamos do outro, mesmo que assumindo certo risco, pois de 

outra forma não teríamos como justificar o que somos, nossas leis, as 

instituição, as regras, a ética, a moral e a estética de nossos discursos e 

nossas práticas.” (DUSCHATZKY, S; SKLIAR, C.2001, p. 124). 

A partir da ideia de respeitar o outro porque ele supostamente igual a mim, pode 

até gerar “aceitação”, mas essa “aceitação” vai ser apenas se esse outro se propuser a 

agir ou fazer o que eu quiser. Essa “aceitação” pode ser também apenas para mostrar 

diante de uma comparação entre eu e o outro como eu sou melhor, ou seja, essa 

“aceitação” vai ser apenas para mim afirmar como o modelo certo, melhor, mais bonito 

e interessante do que o outro. 
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Quantos problemas podem surgir se um docente não souber tratar com a 

multiplicidade presente em uma sala de aula, problemas que com tempo vão evoluindo 

para casos sérios como o bullying que nada mais é do que o desrespeito às diferenças. 

Segundo o PcN de História deve-se: 

Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em 

diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, 

econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e 

diferenças entre eles [...]. (MEC/SEF, 1997, p. 33) 

As aulas de História em especial devem ser por excelência o espaço marcado 

pela subjetividade e alteridade, de acordo que estudamos que boa parte das guerras, 

genocídios e etnocídios da história foram resultados da falta de compreensão e respeito 

de uns para com outros.  

Até o momento em nossa escrita viemos debatendo sobre os deveres do 

professor, logo é bom deixar claro que como diz o ditado, “uma andorinha só não faz 

verão”, ou seja, não podemos jogar toda a responsabilidade do processo educacional 

para o docente, de modo que a educação é uma atividade em conjunto que envolve o 

professor, a direção escolar e a família. 

Pensando nisto podemos afirma que é de suma importância que exista uma 

maior participação por parte da família na educação dos filhos, trazer o convívio 

familiar para dentro da escola, inseri-la no contexto educacional, interagindo, 

dialogando, intercalando as obrigações e responsabilidades. Cabe aos pais o dever de 

procurar se informa sobre o desempenho de seus filhos, os aconselharem e juntamente 

com a escola guiá-los pelo caminho do aprendizado. 

Em relação ao que diz respeito às políticas públicas sobre a educação, seria 

interessante que se buscasse não uma educação quantitativa, mas uma educação 

qualitativa, visto que hoje o professor não pode mais reprovar o aluno, mesmo este não 

atingindo a condição de aprovação. De forma que ao analisar os índices de aprovação 

das escolas Estaduais e Municipais, os números vão ser altos, porém em relação à 

qualidade de aprendizado o resultado vai ser catastrófico. 

A esperança de uma educação de respeito e qualidade não é o suficiente, é 

preciso ações concretas e políticas que realmente funcionem. Sobre isso Paulo Freire 

(1992) já discutia:  
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É que a ‘democratização’ da sem vergonhice que vem tomando conta 

do país, o desrespeito à coisa pública, a impunidade se aprofundara, e 

se generalizaram tanto que a nação começou a se por de pé, a 

protestar. [...] não quero dizer, porém, que por que esperançoso, 

atribuo à minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim 

convencido, parto para o embate sem levar em consideração aos dados 

concretos, materiais, afirmando que minha esperança basta. Minha 

esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, 

fraqueja e titubeia. Precisamos da herança critica como o peixe 

necessita da água despoluída. (Freire, 1992) 

Em “Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido” 

Freire dialoga sobre a esperança necessária no processo educacional, mas afirma que só 

ela não é o bastante, é preciso protestar e exigir os nossos direitos enquanto cidadãos 

que pagam os seus impostos e fazer valer nosso votos eleitorais.  

Todos os pontos que discutimos até o momentos foram de contribuição para 

mostrar o que seria uma Educação Salvacionista e como colocar esta educação que 

salva o aluno em prática. Mais salvar de quer? E para quer? Salvar da ignorância, das 

decresça de si, da desistência humana; e dessa forma fazê-lo perceber que ele pode ter o 

maior bem que o ser humano pode possuir o conhecimento, e com este bem ele pode 

chegar onde quiser e se defender de que quer que seja, pois o conhecimento liberta o 

pensamento, a alma e o corpo para caminhos antes impossíveis.  

O corpo de uma aula são os alunos que fazem, mais a alma é o professor que 

constrói. Dessa forma é necessário que essa profissão/missão comece a ser pensada de 

modo menos técnico e mais hermético e de maneira sensível, porque as histórias de 

nossos alunos, conforme as nossas histórias de vida, merecem atenção e compreensão. 

Pensando nisso podemos concluir e afirmar que uma Educação Salvacionista não só é 

uma proposta possível como também necessária.  
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A “VIAGEM” DA CONTRACULTURA: UM CONTEXTO HISTÓRICO 

PARA CONTOS DE CAIO FERNANDO ABREU 
 

Cyro Roberto de Melo Nascimento
1
 

 

Uma possível leitura da obra do escritor Caio Fernando Abreu é a interpretação 

de seus textos como um retrato literário do momento histórico em que foram 

produzidos. No presente texto, buscamos compreender a relação dos contos do autor 

com o movimento denominado contracultura, identificando-o como um conjunto de 

valores ligados à cultura dos anos 1970 no Brasil. Procuramos observar, principalmente, 

a crítica de Heloísa Buarque de Hollanda e de outros escritores contemporâneos à 

contracultura, traçando um painel histórico dos acontecimentos que marcaram a década 

de 1970 no campo cultural brasileiro.  

Buscaremos ilustrar a representação desses aspectos culturais na narrativa de 

Caio Fernando Abreu, entendendo-os distintos dos que nortearam a militância 

tradicional de esquerda brasileira, contrapondo a contracultura representada nos contos 

ao modelo engajado de atuação política desenvolvido desde o início da década de 1960, 

e também após o golpe militar de 1964, pelos militantes de uma esquerda tradicional 

identificada majoritariamente com a ideologia marxista. 

Partimos da premissa que as narrativas do autor condensam momentos distintos 

de um mesmo processo cultural, tanto aquele em que o projeto coletivo da contracultura 

encontra-se vigente no ideário da juventude brasileira perseguida pela repressão estatal, 

quanto o momento em que tal projeto já se encontra decomposto em uma sociedade 

individualista que busca novos rumos frente à iminente redemocratização política. 

A partir da identificação da obra de Caio Fernando Abreu com este panorama 

histórico, buscaremos verificar como os contos do autor representam um importante 

trânsito dos valores da contracultura, desde sua conotação política na década de 1970, 

até sua degeneração individualista na década seguinte.  

A Contracultura e o processo cultural brasileiro 

                                                           
 

1
 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem-PPGEL/UFRN. Email: 

cyro@jfrn.jus.br 



 

  1690 

 

Para compreendermos o contexto histórico representado nos contos, entendemos 

necessária uma prévia explicação do que se costuma chamar de “contracultura”, espaço 

em que pretendemos situar a obra de Caio Fernando Abreu. 

Recorremos ao termo numa acepção de um campo da cultura brasileira mais 

experimental e de vanguarda que vai se opor à tradicional militância de esquerda ligada 

ao Partido Comunista Brasileiro ou aos Centros de Cultura Popular (CPC) da União 

Nacional dos Estudantes, que desde o início dos anos 1960 pautaram suas atuações 

numa perspectiva de revolução social no Brasil, trazendo consigo uma política de arte 

popular e engajada voltada para a politização de seu público. 

Quanto ao termo campo cultural, entendemos como um espaço em que transitam 

forças distintas que se empenham em produzir, divulgar e criticar a arte brasileira 

produzida à época, dentro de um forte espectro de atrelamento da cultura ao contexto 

social em que era produzida. Nesse campo dá-se o embate entre várias correntes e este 

choque engrena um processo cultural que leva tanto à militância tradicional de esquerda 

como às formas de engajamento alternativas a ela, inicialmente o Cinema Novo e a 

Tropicália e, posteriormente, à ampla experiência denominada contracultura. 

Com o advento do golpe militar, sufocam-se os canais que ligavam a militância 

artística ao público alvo do CPC, como operários em porta de fábricas ou sindicatos e 

moradores das periferias de grandes cidades. Após a publicação do Ato Institucional nº 

5, em dezembro de 1968, expande-se o controle repressivo também aos circuitos de 

produção e exibição artísticos distantes das bases populares que o CPC visava atingir, 

criando um cenário ainda mais inóspito para o campo cultural brasileiro e que dará as 

bases para as duas principais alternativas que se apresentarão à juventude engajada na 

transição dos anos 1960 para 1970: a luta armada ou a contracultura. 

A primeira alternativa sucumbe frente à violenta repressão do regime militar. 

Hélio Pellegrino, representante dos intelectuais na comissão formada a partir da 

histórica Passeata do Cem Mil de 1968, afirma sobre essa opção de revolução social 

considerada por parte da vanguarda após o AI-5: “o movimento estudantil ficou 

totalmente quebrado. De seus restos nasceu a tentativa heroica – embora precipitada – 

de luta armada. (...) o movimento esgotou-se, e a luta armada, carente de apoio logístico 

por parte do povo, marchou para o holocausto.” (GONÇALVES, 1995, p. 80). Também 

sobre as condições extremas que levaram ao movimento, João Batista Ferreira, 

representante do clero na mesma comissão, afirma: “Acreditava-se no diálogo, mas 
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instalou-se um desespero que gerou os movimentos de guerrilha, como reação.” 

(GONÇALVES, 1995, p. 82). 

Distante da opção guerrilheira, a juventude dos anos 1970 em sua maioria passa 

a se identificar com um discurso avesso à esquerda tradicional, numa recusa à 

linguagem tecnocrática
2
 da ditadura e ao intelectualismo acadêmico

3
, o que leva ao 

surgimento de novas políticas voltadas para a subjetividade e o corpo. 

Essas políticas, fora de um paradigma totalizante, seja ele de esquerda ou direita, 

buscam uma radicalização da crítica comportamental, “colocando em debate as 

preocupações com o uso de drogas, psicanálise, o corpo, o rock, os circuitos 

alternativos, jornais underground, discos piratas, etc.” (HOLANDA, 2004, p. 71). 

Conscientes da inviabilidade de uma revolução social sem que houvesse uma revolução 

também pessoal, os sujeitos dessa transformação mudam sua identificação imediata do 

“proletariado” para os aspectos marginais dos centros urbanos brasileiros e suas 

minorias: “negros, homossexuais, freaks, marginal de morro, pivete, Madame Satã, 

cultos afro-brasileiros e escola de samba” (HOLANDA, 2004, p. 75). Vários destes 

grupos vão estar representados na obra de Caio Fernando Abreu.  

Dando a essas bandeiras do corpo e da subjetividade uma conotação política, 

essa juventude (e os personagens dos contos) passa a pensar de forma inovadora sua 

atuação, tendo como referência a ser combatida os limites do modelo de comportamento 

até então vigente. 

Incorporando a influência de movimentos internacionais, como as manifestações 

estudantis do maio de 1968 na França e o movimento hippie nos Estados Unidos, a 

contracultura brasileira pode ser lida como uma extensão de um fenômeno da juventude 

mundial, mas profundamente marcado pelas nuances de nossa cultura, contextualizada 

por nossa condição de país situado à margem dos centros de poder mundial, ou, 

reproduzindo rótulos da época, um país “subdesenvolvido” e periférico. 

                                                           
 

2
 Neste texto, associamos a ideia de tecnocracia ao modelo social complexo imposto pela 

ditadura militar, que promovia a modernização e desenvolvimento econômico do país de forma 
autoritária através do avanço tecnológico e urbanização, em oposição ao estilo de vida menos 
complexo e menos estratificado idealizado pelos membros da contracultura. 
3
 Ressaltamos que a recusa da contracultura ao intelectualismo acadêmico é direcionada aos 

cânones conservadores e também os da esquerda tradicional, como o Marxismo. Entretanto, 
as obras de Freud e Marcuse, voltadas para a sexualidade e subjetividade, inspirariam 
fortemente o discurso contracultural. 
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Assim, a contracultura brasileira se concretizará num contexto de extrema 

repressão política e também numa perspectiva de oposição a uma militância engajada 

tradicional, oposição esta que se dá desde os anos 1960 com o advento do Cinema Novo 

e da Tropicália. O legado desses movimentos servirá em muito de referência para os 

agentes do campo cultural brasileiro dos anos 1970, especialmente se considerarmos 

que os “inventores” destes movimentos continuam ativos durante toda a década e 

continuam capitaneando os embates dentro deste campo cultural, seja contra resquícios 

do discurso cepecista de arte engajada, seja contra novos agentes que, como veremos 

adiante, serão pejorativamente rotulados de “desbundados” por parte de membros das 

vanguardas surgidas nos anos 1960, como o cineasta Glauber Rocha, por exemplo. 

A prevalência destes agentes também durante os anos 1970 se explica pelo 

crescimento da indústria cultural brasileira, como reflexo da modernização autoritária 

do país. Esta se dava tanto no campo do cinema, pela criação da estatal Empresa 

Brasileira de Filmes (EMBRAFILME), em 1969, controlada pelos cinemanovistas; 

como no campo da música pela ampliação da venda de discos e pela continuidade do 

sucesso popular de nomes do Tropicalismo, o braço musical da Tropicália. Também o 

mercado editorial brasileiro vai experimentar um boom influenciado pelo número 

crescente de universitários e do público leitor em geral. 

É neste cenário que a juventude urbana engajada dos grandes centros se verá 

diante de duas possibilidades políticas: a adesão ao radicalismo da luta armada ou a 

propagação de políticas subjetivas visando à liberação do corpo e da mente através das 

drogas, esoterismo e sexo livre. 

Recorrendo a discursos e práticas repudiados pela grande maioria da sociedade 

conservadora, essa juventude vai adentrar uma via marginal, em que novos valores vão 

ser opostos a práticas tradicionais. Entretanto, mesmo aquelas vanguardas avessas ao 

cepecismo da década anterior, como o cineasta Glauber Rocha, verão nesta nova 

postura uma síndrome da alienação “imperialista”. 

Para explicar este embate, devemos retomar brevemente o significado do 

surgimento do Cinema Novo e da Tropicália para a cultura brasileira.  

Diante do sufocamento causado pelo advento da ditadura militar, mas ainda 

antes do recrudescimento trazido pela edição do AI-5, no período entre 1964 e 1968, a 

esquerda tradicional brasileira vê-se dentro de um duro impasse, já que sua expectativa 

de uma aliança entre setores progressistas da burguesia nacional e camadas populares 

como um estágio de construção da revolução social tinha se revelado irrealizável. 
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No campo da cultura, a estratégia de uma arte popular engajada voltada 

diretamente para os operários e suburbanos como preparatória para a ascensão política 

das esquerdas também não tinha alcançado seus objetivos. Neste sentido, Ferreira 

Gullar afirma sobre a experiência dos Centros de Cultura Popular da UNE:  

... o CPC, em função de levar cultura ao povo, simplificou ou 

subestimou a preocupação com a qualidade artística, literária, do que 

se realizava. (...) a experiência mostrou que o sacrifício dessas 

qualidades – que foi feito em função de buscar uma comunicação mais 

rápida, mais direta e mais ampla – não deu muito resultado porque ao 

mesmo tempo que do ponto de vista literário a coisa produzida não 

tinha qualidade, o público ao qual a gente se dirigia  (o público que a 

gente pretendia atingir) não foi atingido. Então se prejudicou uma 

coisa em função de conseguir uma outra que não se conseguiu. 

(HOLLANDA et al. 2000, p. 170). 

Frustradas as expectativas, surge a necessidade de se pensarem novos caminhos 

para a cultura brasileira. É neste cenário que o Cinema Novo, inicialmente com Deus e 

o Diabo na Terra do Sol, lançado pouco antes do golpe militar, e, predominantemente 

após Terra em Transe, de 1967 (ambos dirigidos por Glauber Rocha), vai construir uma 

alternativa no campo cultural ao aliar ao questionamento político um experimentalismo 

formal que superaria a auto-reconhecida limitação de qualidade da produção cepecista.  

Ainda que a solução proposta pelo Cinema Novo tenha assumido uma postura 

predominante na produção cinematográfica brasileira, o que permitiria inclusive a 

alguns de seus membros assumir o controle da estatal criada pela ditadura para produzir 

filmes no Brasil, setores da esquerda tradicional estenderiam suas críticas ao movimento 

por considerar sua forma “abstrata” de difícil assimilação pelas camadas populares a 

quem deveria “politizar”. 

Também a Tropicália, movimento que abrange inicialmente as artes plásticas, vê 

seu braço musical, que aqui denominamos Tropicalismo, não ser poupado destas críticas 

ao fundir tradição cultural brasileira com guitarras elétricas (então símbolo do 

imperialismo cultural), ou ao fundir protesto político e intervenções artísticas ousadas, 

salvaguardadas pela bandeira de Helio Oiticica, usada em um show do quarteto formado 

por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa, os Doces Bárbaros: 

“Seja marginal, seja herói”. 
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Não à toa, a geração seguinte incorporaria essa marginalidade colocando-se fora 

dos valores predominantes juntos às classes dominantes e setores conservadores da 

população. E fora também das expectativas da esquerda tradicional ou mesmo de 

importantes criadores de vanguarda, como Glauber Rocha. O embate entre estas 

diversas correntes alimenta o campo cultural brasileiro nos anos 1970 e torna-se força 

motriz de um processo histórico que se desenvolve por toda a década e que será 

repensado ao seu final com a perspectiva de abertura política. 

Ressalte-se que embora falemos constantemente em projeto de geração e em 

valores coletivos, sabemos que a experiência da juventude, tantos nos anos 1960 como 

1970, é multifacetada. Assim como a apropriação dos valores vanguardistas pelos 

jovens brasileiros é nuançada em relação à experiência americana ou europeia, também 

dentro do Brasil, essa vivência se dará de formas diferenciadas. Assim, jovens que 

vivem longe dos grandes centros do país terão uma experiência distinta, por exemplo, 

da daqueles que fazem parte das camadas médias urbanas.  

Obviamente, não é nossa intenção contemplar todos os detalhes destas diversas 

experiências, nem tampouco reduzi-las a um padrão único de juventude. Contudo, 

entendemos, como já dito, a contracultura como um processo global incorporado a 

partir das especificidades de cada contexto em que se desenvolvia.Ao falarmos de 

projeto de geração temos clareza que nos referimos, majoritariamente, a jovens urbanos 

moradores dos grandes centros, especialmente porque o perfil destes estaria 

representado no universo dos contos de Caio Fernando Abreu.  

Esclarecida nossa opção, podemos falar de um novo modelo de jovem para os 

anos 1970:  

A representação da juventude desse período já não correspondia à 

aquela em voga na década de 1960. Saía o modelo de estudante 

universitário engajado e preocupado com os problemas nacionais e 

entrava em cena o modelo do jovem hippie norte-americano, da 

mentalidade da “curtição”, do “pé na estrada” e do prazer acima de 

tudo. (COELHO, 2010, p. 248). 

Se entre 1964 e 1968, sobreviventes da militância engajada conviviam com 

alternativas de vanguarda que propunham uma produção cultural que fundisse forma e 

conteúdo revolucionários, a promulgação do quinto ato institucional sufoca mesmo 

essas vanguardas, que veem seus líderes fora do Brasil, exilados compulsória ou 

voluntariamente, como Glauber Rocha, Hélio Oiticica, Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
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Sem alternativa de militância, cabe aos jovens voltarem-se ao espectro da 

subjetividade em detrimento da revolução social e pensar em novas perspectivas de 

cunho coletivo, como a vivência em comunidades/repúblicas, a psicanálise, o 

misticismo e o hedonismo. Se a nova juventude adere em massa a esses valores, e 

mesmo que militantes que divergiam dela a adotem em suas práticas cotidianas, sua 

postura, a priori, apolítica e antiintelectualista, seria alvo de duras críticas tanto da 

esquerda marxista como das vanguardas pós-64. Afirma Frederico Coelho: 

Para Glauber Rocha, o desbunde tinha duas chaves de entendimento 

(...): por um lado, ele era o começo do fim, a invasão plena do 

imperialismo norte-americano, o abandono das bases nacionais na 

produção cultural etc.; por outro, era a categoria de acusação que 

servia de arma para atacar as iniciativas dos marginais no cinema e na 

cultura em geral. (COELHO, 2010, p. 250). 

Assim, o rótulo de desbundado servia não só para a juventude que buscava se 

colocar fora das disputas políticas já firmadas no campo cultural, como também servia 

para atacar rivais daqueles que, naquele momento, detinham poder dentro deste campo, 

como Glauber Rocha
4
, ocupado em desqualificar os ditos cineastas marginais, que 

defendiam um esquema de produção anti-industrial para o cinema e acabaram por 

contrapor o cinema que faziam (e que denominavam como de invenção) ao cinema de 

diretor (como os marginais rotulavam os cinemanovistas então aderidos à 

EMBRAFILME). 

Mesmo esses auto-renomados marginais criticavam o anti-intelectualismo dos 

desbundados, a sua “falta de objetivo político, de espírito crítico e de vontade de 

mudança política...” (COELHO, 2010, p. 248). Até Caetano Veloso, ao voltar do exílio 

em 1972, procurou se afastar da imagem de “ídolo” dos jovens hippies.  

A necessidade de se afastar desse rótulo pejorativo de desbundado revela bem o 

embate que se dava no campo cultural brasileiro e a necessidade que seus agentes 

tinham de “tomar partido” para poderem se encaixar em um determinado esquema de 

                                                           
 

4
 Quanto à polêmica figura de Glauber Rocha, a crítica a seu respeito frisa a influência da 

Novelle Vague em sua concepção de cinema, bem como, durante sua estadia fora do país, sua 
tentativa de produzir filmes na União Soviética, então líder autoritária do bloco de países 
comunistas, sem que este equipare suas influências ao rejeitado imperialismo norte-americano. 



 

  1696 

 

produção. Tomemos como exemplo o depoimento da cineasta Ana Carolina
5
: “Quando 

eu entrei para a faculdade, (...) para encontrar as pessoas (...), para tudo, você precisava 

ser engajado. Era um grande sacrifício, inclusive, escolher onde se engajar para manter 

o status intelectual.” (HOLLANDA et al., 1980, p. 169/170). 

Ao reivindicar para si o rótulo de desbundado ou ao ser rotulado 

compulsoriamente, por trazer à tona questões ligadas à subjetividade e ao cotidiano, 

parte da juventude assume uma postura inicialmente tida como despolitizada e sujeita à 

exclusão dos grupos culturais então dominantes. O advento de novos temas, em sua 

maioria marginalizados, dificilmente seria acolhido de bom grado pelas alas 

conservadoras da sociedade ou pelas militâncias já estabelecidas, como fala o cineasta 

Antonio Calmon sobre sua experiência com as drogas e homossexualidade:  

... comecei a cultivar a marginalidade e também com as drogas, deixei 

vir à tona um lado homossexual latente que eu passei a praticar 

abertamente, ainda não exclusivamente. Isso chocou muita gente e me 

colocou numa posição muito diferente dos meus colegas de cinema. 

Eu não sou contra o sistema porque li Marx, Heidegger e o caralho, 

mas porque vivo isso na prática. O negócio da droga já tinha me dado 

antes esse sentido da marginalidade (...) mas a marginalidade do 

homossexual é diferente. Ela te pega no cotidiano mesmo, é um 

rompimento com a tua família, é você parar de ser convidado por 

determinadas pessoas, é você ser falado pelas costas por uma série de 

coisas. Então, eu passei a vivenciar uma vida bastante marginal. 

(HOLLANDA et al., 1980, p. 164). 

A experiência de Calmon, que iniciou sua carreira como assistente de direção de 

Glauber Rocha e Cacá Diegues, representa bem a trajetória de muitos jovens que 

buscavam se enquadrar em algum tipo de militância distinta das já pré-estabelecidas, 

que excluíam sexualidade ou drogas de suas pautas, ainda que estes fossem temas 

prementes para muitos daqueles que poderiam constituir suas bases políticas. Se a 

experiência do cineasta culmina com o filme Capitão Bandeira, uma produção marginal 

que rompia com a necessidade do Cinema Novo de filmar a demonstração do processo 

                                                           
 

5
 Ana Carolina dirigiu filmes de ficção e também documentários como Guerra do Paraguai 

(1970), Getúlio Vargas (1973) e Nelson Pereira dos Santos saúda o povo e pede passagem 
(1979). 
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político, outros jovens verão no agrupamento em torno do rótulo de desbundados a 

assunção de uma condição estratégica dentro do campo cultural brasileiro. 

Essa opção torna-se mais coerente quando se considera a repulsa das militâncias 

de esquerda a questões relativas à sexualidade também no âmbito internacional: “Em 

seguida, o Ginsberg que adorava a revolução cubana, chegou lá e foi mandado embora, 

porque era homossexual. Em seguida, os homossexuais foram presos...” (depoimento de 

Jorge Mautner in HOLLANDA et al., 1980, p. 126). 

Neste esteio, retomamos o depoimento de Ana Carolina: 

Em 70, 71 veio o Living para o teatro Oficina e aí começou a piração; 

quer dizer, todo mundo de túnica indiana, os homossexuais que eram 

alijados em 63, 65 começaram a ser absorvidos pelo desbunde, tinham 

coisas para falar, eram engraçados, eram amigos, era possível e tal 

(...). Houve o engajamento pelas drogas, pelo desbunde sexual... 

houve esse tipo de coisa que sei que houve , era muito claro, mas eu 

nem sei explicar...  (HOLLANDA et al., 1980, p. 173).          

Assim, ao discurso engajado que criticava os desbundados como sem vontade de 

mudança política passa a se opor um que vê nesta atitude uma forma peculiar de 

engajamento. Como afirmam os dois depoimentos aqui transcritos, a oposição ao 

regime ditatorial radicalizado transfere-se de uma esfera política tradicional para o 

campo do comportamento e das políticas do corpo. É assim que temas como 

sexualidade, drogas, esoterismo e experiências comunitárias entram na ordem do dia. 

Ora, ao se portarem à margem da sociedade, refutando sua racionalidade, 

cumpre aos contraculturais buscar um diálogo com outras culturas periféricas, voltando-

se, por exemplo, às religiões do morador negro das favelas, ou mesmo à religiosidade 

oriental que propunha outra lógica fora da matriz cristã-ocidental. Olhar para o Oriente 

representa uma forma de dialogar com outras culturas periféricas e distanciar-se de um 

cânone eurocêntrico e imperialista. Daí também o diálogo com as outras nações latino-

americanas surge como alternativa. Há ainda margem para as experiências de expansão 

da mente através das drogas e para a vivência comunitária, rural ou urbana, em que se 

tentaria abolir as formas e valores da sociedade tecnocrática moderna. 

E mesmo que os temas da contracultura tenham sido rotulados, inicialmente, 

como alienados pela militância que lhe era anterior, não tardaria para que o regime 

militar visse a revolução de costumes como algo a ser combatido, dedicando aos 
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supostos alienados parte da força repressiva que dedicara aos engajados militantes 

cepecistas. 

A matéria da revista Veja de 04 de março de 1970, citada por Claudio Novaes 

Pinto Coelho (COELHO et al., 2005, p. 41) relata a interpretação dos símbolos hippies 

amor, paz e flor como slogans subversivos por parte da Polícia Federal e a ordem desta 

para que as polícias de todos os estados brasileiros deflagrassem “uma campanha 

rigorosa contra os jovens de colar no pescoço e cabelos compridos”. Desta ordem, 

resultaria a prisão de centenas deles em diversas partes do país, acusados de serem 

vagabundos e rotulados como loucos. Resultaria também a prisão de agentes da 

contracultura que, agora, podiam ser encaixados nestes novos rótulos subversivos em 

detrimento ao antes exclusivo rótulo de comunista. 

A loucura passa, então, a ser uma bandeira da contracultura, à medida em que se 

opunha à racionalidade vigente tanto na sociedade instaurada como nas demais 

vanguardas que a criticavam. Erigiu-se assim uma bandeira dúbia: ao mesmo tempo em 

que permitia a ruptura com a lógica da sociedade tecnocrática, era usada contra os 

próprios membros da contracultura, permitindo sua internação psiquiátrica, já que  

qualquer forma de dissidência corria o risco de ser considerada 

sintoma de um enlouquecimento. (...) O duplo caráter da “loucura” 

nos anos de chumbo – ter sido atribuída pelo Estado (...) aos 

dissidentes e, ao mesmo tempo, assumida por esses como forma de 

resistência – manifestou-se em toda a sua plenitude nas práticas 

sociais contraculturais, que colocavam o combate à racionalidade 

como a sua razão de ser (...) numa tentativa de constituir-se como 

prática social ... capaz de provocar transformações socais.  (COELHO 

et al., 2005, p.42). 

Pinto Coelho recorre à vida e à obra do poeta e jornalista piauiense Torquato 

Neto para exemplificar a relação entre contracultura e loucura. Segundo ele, a loucura 

aparece na escrita do poeta “ora como algo atribuído pelo outro com finalidade de 

repressão e controle, ora como uma forma de libertação, ora como uma situação que 

precisa ser superada para se poder sobreviver.” (COELHO et al., 2005, p.43). Desta 

forma, o paciente psiquiátrico Torquato Neto, ao mesmo tempo em que defendia a 

loucura como alternativa à racionalização da sociedade que se modernizava pela via 

autoritária, tinha que lidar com a destruição que a doença lhe impunha em suas 

internações hospitalares. 
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Assim, enquanto a loucura poderia soar como retórica no discurso dos 

contraculturais, uma vez que o quadro psiquiátrico diagnosticado era algo de que 

Torquato buscava se curar, para o regime ditatorial revelava sua conveniência para 

rotular e punir aqueles que dele divergiam. Acuado pela escolha entre loucura e 

racionalização autoritária, Torquato apela ao suicídio em 1972, legando uma obra que 

seria lida e relida com paixão durante toda década de 1970. 

Ainda que os críticos restrinjam a contracultura como movimento social ao 

período compreendido entre 1969 e 1974 (COELHO et al., 2005, p. 44),  seus temas 

estariam presentes no debate no campo cultural durante toda a década e encontrariam 

novo fôlego com o processo de abertura político iniciado no governo Ernesto Geisel, 

que presidiu o Brasil entre 1974 e 1979. No fim da década, com o retorno de vários 

cidadãos exilados, os temas dominam as discussões, especialmente pelas políticas do 

corpo terem enfim se tornado pauta para muitos dos militantes ligados à esquerda 

tradicional. Sucedem-se relatos de trajetórias políticas, publicados com grande sucesso 

editorial, como O que é isso companheiro? de Fernando Gabeira. O reconhecimento da 

discussão por parte destes militantes coincide com seu retorno ao país, após terem 

vivenciado a peculiar experiência política dos países europeus. 

 Segundo Hollanda, parte dessa militância simplesmente passa a tratar os temas 

como se sempre tivessem feito parte de suas agendas, revelando o quanto a ordem do 

dia havia sido alterada pelas circunstâncias históricas:  

Como que magicamente, passamos do aparelho subversivo para o 

restaurante macrobiótico. (...) O que intriga e deixa uma certa 

sensação de estranheza é a aparente facilidade dessa passagem. Como 

se ao romantismo da opção guerrilheira (...) se sucedesse naturalmente 

um outro e não menos romântico paraíso: o da geopolítica do prazer. 

(HOLLANDA et al., 2000, p. 235). 

Ainda que este não seja o caso de Gabeira, seu depoimento se revela 

emblemático para entendermos as alterações sofridas na mentalidade de muitos 

militantes durante a década de 1970. Militante guerrilheiro que participou do sequestro 

do embaixador americano em 1969, Gabeira, ao retornar do exílio, revela-se plenamente 

consciente da mudança de conjuntura e defende a necessidade de mudança também nos 

costumes: “... eu não concordo com a política que ele (O Pasquim) tem em respeito das 

mulheres, nem a respeito dos homossexuais, mas no que nós podemos transar em luta 

contra a ditadura, nós transamos.” (HOLLANDA et al., 2000, p. 143). 
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Entretanto, não só o fracasso da luta armada leva as vanguardas a refletirem 

sobre sua militância, como o próprio declínio da contracultura como movimento social 

vai apontar que a realização de um projeto coletivo era inviável. Segundo Pinto Coelho 

(2005, p. 43-44), o suicídio de Torquato Neto como resposta ao dilema de aderir à 

racionalidade autoritária ou libertar-se dela evidencia como a contracultura era inviável 

enquanto uma racionalidade alternativa, especialmente considerando-se a derrota 

sofrida em 1968 pela luta de democratização da sociedade brasileira. Outras críticas não 

deixaram de serem feitas quanto à falta de um projeto efetivo de intervenção social 

como, por exemplo, a defesa do discurso ecológico sem que, contudo, se apresentassem 

outros meios de produção alternativos à exploração do meio ambiente. 

O fim da década de 1970 presencia a redemocratização do país e a retomada de 

lutas estudantis e sindicais. Neste momento, o projeto da contracultura se mostra falido 

e aponta a necessidade de elaboração de um novo projeto, fora da pretensão de mudar 

os indivíduos sem mudar os mecanismos reguladores do sistema que os regia.  

De fato, a indústria cultural parece absorver as bandeiras antes tidas como 

subversivas, esvaziando-as de seu significado político, como se deduz do depoimento de 

José Celso Martinez Correa, datado de 20 de outubro de 1979: “Isso teve um momento 

muito forte, mas hoje em dia é um mercado como outro qualquer. Inclusive a droga está 

caríssima, o rock ficou chatíssimo...” (HOLLANDA et al., 1980, p. 173). Ao final da 

década, mesmo a tão propalada revolução sexual é tragada pela ordem dominante em 

que “o sexo ‘liberado’ virou uma mercadoria entre outras, agregando valor à economia 

capitalista globalizada” (KEHL et al., 2005, p. 36-37). À ideia do sexo livre sucede-se 

uma prática hedonista e narcisista “do gozo vendido a preço de banana pela indústria do 

entretenimento.” (ib. id.).                   

A transição para a década de 1980 consagra, de uma vez, o fim do sonho 

contracultural revelando, por exemplo, a violência social que as drogas, antes tidas 

como bandeira política, traziam consigo. A utopia coletivista se vê perplexa diante da 

falência de seu sonho. O projeto dos jovens dos anos 1970 se vê tragado pela urgência 

das questões sociais não superadas em duas décadas de lutas sociais reprimidas e de 

modernização autoritária. 

A morte de John Lennon em 1980 serve para ilustrar a passagem do sonho da 

contracultura para o mofo que cobriria os campos de morangos que, segundo a canção 

Strawberry Fields, deveriam durar para sempre. É a partir desta realidade que Caio 
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Fernando Abreu buscará repensar a trajetória de sua geração e buscar novos caminhos 

em sua principal obra, Morangos Mofados. 
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