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APRESENTAÇÃO 
 

 

   

 O V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, que ocorre anualmente 

na UFRN, campus de Caicó, tem por objetivo envolver alunos da graduação, pós-graduação, 

professores que discutam as temáticas da História Cultural e das Sensibilidades na UFRN e 

em outras universidades brasileiras e professores da educação básica. O apoio a este evento 

se justifica porque o Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades pretende dar 

mais visibilidade às novas possibilidades de estudos históricos e com eles os novos objetos 

que nos possibilitam olhar o mundo de lugares anteriormente inacessíveis aos profissionais 

de História e, a partir disto, estas temáticas poderão ser desenvolvidas na educação básica 

de forma mais eficiente. Para termos cada vez mais a presença de professores da rede 

básica, o evento não cobra a inscrição destes profissionais e incentiva a participação dos 

mesmos não somente como ouvintes, mas como apresentadores em simpósios temáticos. 

 

 O evento já possui quatro edições, em 2011, 2012, 2013 e 2014 (I, II, III e IV 

Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades) e, da avaliação constante dos mesmos 

pelos docentes e discentes participantes dos evento, sentimos cada vez mais a necessidade 

de ampliar os seus módulos e de convidar mais professores de universidades brasileiras 

para debater seus trabalhos e dialogar com profissionais de diversos núcleos de pesquisa de 

todo o país e com professores da educação básica. Nos anos anteriores, tivemos a 

participação de professores/pesquisadores e acadêmicos de vários estados brasileiros (RN, 
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CE, PI, SP, GO, PB, PE, SC, RS, PR, DF, ES, BA e RJ), e de Portugal e México. Já passaram 

pelo evento, nas 4 edições, mais de 2.000 participantes do Brasil, América Latina e Europa. 

É o segundo maior evento com esta temática no Brasil e o maior evento de História do Rio 

Grande do Norte. 
 
 
 

Prof. Dr. Rafael Scopacasa 
Coordenador Geral 
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PROGRAMAÇÃO 
 

PRIMEIRO DIA 

16 nov 2015  segunda-feira 
Horário Local Atividade 

07:00h às 
18:30h  

CERES Credenciamento 

19:00h Auditório do CERES Abertura Oficial  
Profª. Drª. Ângela Maria Paiva Cruz – Reitora da 
UFRN e demais Pró-reitores (UFRN)  
Profª Drª. Sandra Kelly de Araújo (Diretora do Centro 
de Ensino Superior do Seridó – CERES- UFRN)  

Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno (Chefe do 
Departamento de História – Caicó)  
Prof. Dr. Rafael Scopacasa - UFRN – Coordenador 
Geral do Evento 

19:30h Auditório do CERES Palestra de Abertura: Vocabulário das mestiçagens 
em sociedades escravistas: Ibero-América, séculos 

XVI a XVII 
Ministrante: Prof. Dr. Eduardo França Paiva (UFMG) 
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SEGUNDO DIA 
17 nov 2015  terça-feira 
Horário Local Atividade 

08:00h Anfiteatro do CERES  Mesa redonda: A história do tempo presente: 
Questões sensíveis da política internacional  
Profa. Dr.ª Cristina Carvalho Pacheco - UEPB 
Prof. Dr. Karl Schurster V.  de Sousa Leão – UPE  
Prof. Dr. Antônio Manoel Elíbio Júnior - UFRN 

14:00h Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19:00h Auditório do CERES 
(novo) 

Apresentação artística 
Núcleo de Arte e Cultura da UFRN (NAC) 

20:00h Auditório do CERES 

(novo) 

Palestra: O ofício do historiador: mediações 

culturais e ensino de história pelo rádio, nos anos 
1950 
Palestrante: Prof.ª Drª. Ângela Maria de Castro 
Gomes (UNIRIO) 

 
 

TERCEIRO DIA 
18 nov 2015  quarta-feira 
Horário Local Atividade 

08:00h  Anfiteatro do CERES Mesa redonda: As populações negras urbanas na 
contemporaneidade: dos primórdios do século XX 

às primeiras décadas do século XXI 
Prof. Dr. Antonio Clarindo Barbosa de Souza – UFCG 
Prof. Dr. José Pereira da Sousa Júnior – UFRN  
Prof. Ms. Ariosvalber Oliviera – UFCG  

14:00h Blocos D e B Simpósios Temáticos 

17:30h Anfiteatro do CERES Exibição de Documentário do ETNODOC 
No Rastro (2009) 
Coordenador do debate: Prof. Dr. Rafael Scopacasa – 
UFRN  

19h00 Auditório do CERES 
(novo) 

Lançamento de livros 

20:00h  Auditório do CERES 
(novo) 

Palestra: De 'africanos de pequena fortuna' ao 
'quintal de nagô': práticas culturais de africanos 

libertos na Bahia e no Rio de Janeiro nas últimas 
décadas do séculos XIX 
Palestrante: Prof.ª Dr.ª Gabriela dos Reis Sampaio – 
UFBA  
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QUARTO DIA 
19 nov 2015  quinta-feira 
Horário Local Atividade 

08:00h  Anfiteatro do CERES Mesa redonda: Educação, espaço e sensibilidade 
Profª. Dr.ª Olívia Morais de Medeiros Neta – UFRN 
Prof. Dr. Iranilson Buriti de Oliveira – UFCG  
Profª. Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade – UFRN  

14h00 às 
17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

17:30h  Auditório do CERES 
(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 
Hoje tem alegria 
Coordenador do debate: Prof. Dr. Lourival Andrade 

Júnior – UFRN  

18:30h  Auditório do CERES 
(novo) 

Encerramento do evento 

 
 

QUINTO DIA 

20 nov 2015  sexta-feira 
Horário Local Atividade 

09:00h  Blocos D e B Simpósios Temáticos 
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

  
Nº Título Coordenador(es) 

1 Micro-história: perspectivas 

recentes 

Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno – UFRN 

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

3 Por uma história do urbano. Por 
uma história das sensibilidades 

Prof. Ms. Diego Marinho de Gois – UFOPA  
Prof. Renato Marinho Brandão Santos – IFRN  

4 Histórias e memórias dos sertões Prof. Ms. Joel Carlos de Souza Andrade – UFRN 
Prof. Dr. Francisco Firmino Sales Neto – UFCG 

5 História e espaços Prof. Ms. Rosenilson da Silva Santos – UERN 

6 História, Educação e Sensibilidades Profª. Drª. Juciene Batista Félix Andrade – 
UFRN  

Prof.ª Dr.ª Olívia Morais de M. Neta - UFRN 

7 Pluralidades e Relações Étnicas no 
Brasil: cultura, educação, racismo e 
sociedade 

Prof. Dr. José Pereira de Sousa Júnior – UFRN  

8 Artes e Linguagens na História: 
pesquisas, escritos, desafios, 
possibilidades 

Prof. Ms. Elton John da Silva Farias – UFRN 
Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha – UFCG 

9 Culturas Políticas, Poder e 
Imprensa no Brasil República 

Prof.ª Dr.ª Jailma Maria de Lima – UFRN  

10 História do Corpo: práticas, 
instituições, sentidos e saberes 

Prof. Dr. Muirakytan K. de Macêdo – UFRN 
Prof.ª Dr.ª Idalina Maria A. de Freitas – UFRN 

11 História, escravidão e mestiçagens Prof. Dr. Helder Alexandre M. de Macedo – 

UFRN 

12 Possibilidades de usos dos arquivos 
pessoais para o estudo de 
intelectuais 

Prof.ª Dr.ª Paula Rejane Fernandes – UFRN  
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13 As cidades e os seus sujeitos 
desejantes 

Prof. Dr. Antonio Clarindo B. de Souza – UFCG  
Prof. Dr. Antônio Manoel Elíbio Júnior – UFRN  

14  Patrimônio cultural: lugares, 
paisagens, memórias, identidades e 
urbanidades 

Prof. Dr. Fábio Mafra Borges – UFRN  

15 Roma Antiga: novas perspectivas Prof. Dr. Rafael Scopacasa –UFRN 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 2

História Cultural e o sagrado

Coordenação
Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – UFRN
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ESPAÇOS DO SAGRADO: DO TERREIRO AO CORPO

André Luís Nascimento de Souza1

RESUMO
Os cultos afro-brasileiros possuem uma rica liturgia que englobam a celebração de suas
divindades em espaços interiores e exteriores aos terreiros. As noções espaciais e
espacializantes estão imbricadas ao seu repertório religioso, neste sentido, o presente
trabalho discorre sobre as categorias espaciais que permeiam e moldam a organização e as
práticas religiosas afro-brasileiras, como o espaço-corpo, por exemplo. Para tanto, nos
concentraremos em um culto específico: o catimbó-jurema, observando-o principalmente a
partir de conceitos que explicitam as dimensões subjetivas e sensíveis do espaço.
Entendemos que as ações que se manifestam no campo do imaterial e mnemônico são
fundamentais para a conformação dos espaços religiosos. Ao se mesclar as práticas
materiais às ações imateriais, observadas a partir de uma ótica religiosa, temos aí os
mecanismos conformadores de uma espacialidade que chamaremos ao longo deste ensaio
de “lugar sensível”, pensando via Yi-Fu Tuan.

PALAVRAS-CHAVE: Espaço. Corpo. Catimbó.

ABSTRACT
The Afro-Brazilian religion cults have a rich liturgy comprising the celebration of their
divinity indoor and outdoor spaces from the terraces. The notion of space and spatializing
are interwoven to his religious repertoire. In this way, the present issue discusses the
spatial categories that pervade and shape the organization and the Afro-Brazilian religious
practices, like space, for example. Therefore, we will focus on a specific cult: the catimbó-
jurema, watching the mostly from concepts that explain the subjective and sensitive
dimensions from the space. We believe that the actions that manifest themselves in the
field of immaterial and mnemonic are fundamental to the formation of religious spaces.
When you merge material and immaterial actions practices, observed from a religious
perspective, we got the conformers mechanisms of a spatiality that we will call throughout
this rehearsal of "sensitive place," thinking by Yi-Fu Tuan.

KEY WORDS: Space. Body. Catimbó.

A liturgia das religiões afro-brasileiras é dotada de noções espaciais e espacializantes

que ultrapassam os limites físicos dos terreiros. A relação que esses cultos mantém com a

1 Mestrando em História – UFRN.  E-mail: andrenascimento.rn@hotmail.com.
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natureza se baseia, principalmente, na convicção de que determinados espaços são

dominados pelos orixás e demais entidades ligadas ao panteão afro-brasileiro, tal

concepção está ligada a prática ritualística de depositar oferendas em locais como estradas,

rios, praias, cemitérios, matas, dentre outros. Sendo os orixás reverenciados como forças

da natureza, devem receber homenagens em seus respectivos domínios.

O terreiro é por excelência o lugar onde os rituais acontecem, é lá que os adeptos são

iniciados. E por se tratar de um espaço pensado para a atuação do sagrado, é preciso então

dotá-lo de elementos que o transforme na morada terrena das entidades espirituais. Neste

sentido, os homens se valem de “técnicas” agenciadas para a construção desses espaços, o

que em geral, ocorre através de rituais de sacralização, comumente bordados por cânticos,

gestos e rezas. O processo de sacralizar um espaço não deve ser pensado como algo

engessado ou imutável, pois se tratam de religiões e religiosidades marcadas pela

autonomia, diferente da rigidez dogmática presentes em outras práticas religiosas. Neste

sentido, generalizações e padronizações não são um caminho interessante para se

compreender o universo de práticas religiosas afro-brasileiras, observá-las com

flexibilidade e dinamismo é, portanto, bem mais viável.

Adentrando, então, ao universo sagrado do catimbó-jurema, podemos definir sua

configuração como sendo

Um complexo semiótico, fundamentado no culto aos mestres, caboclos e
reis, cuja origem encontra-se nos povos indígenas nordestinos. As imagens e
os símbolos presentes nesse complexo remetem a um lugar sagrado,
descrito pelos juremeiros como ‘um reino encantado’, os ‘encantos’ ou as
‘cidades da Jurema’. A planta de cujas raízes ou cascas se produz a bebida
tradicionalmente consumida durante as sessões, conhecida como jurema é o
símbolo maior do culto. É ela a ‘cidade’ do mestre, sua ‘ciência’,
simbolizando ao mesmo tempo morte e renascimento (SALLES, 2010, p. 17-
18)

Depreende-se daí a existência de uma rica simbologia contida na estrutura ritual e

cosmológica do culto. Nossa intenção é perceber como as práticas subjetivas são, também,

um agente construtor de espaços. Com isso, procuraremos ao longo deste ensaio observar

mailto:rn@hotmail.com
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algumas das sensibilidades experienciadas na espacialidade do terreiro. Mais que um

simples local de culto, o ilê – ou terreiro, denominação mais utilizada no candomblé –, é um

espaço religioso dotado de elementos sensíveis: os cânticos, as danças, os diálogos

estabelecidos entre o homem e as entidades espirituais – estes e outros subsídios compõem

o que chamamos aqui de lugar de sensibilidades. Todas as práticas que aí se desdobram

possuem relações expressas com a espacialidade. Sendo este um conceito detentor de

definições variadas e, portanto, subjetivas, que se modificam de autor para autor, convém

conceituá-lo. Seguindo a perspectiva do geógrafo humanista Yi-Fu Tuan, o lugar é uma

categoria espacial com a qual mantemos minimamente, vínculos afetivos que se

manifestam de maneira direta ou indireta. Segundo este teórico,

O lugar é a segurança [...], são centros aos quais atribuímos valor [...]. Na
experiência, espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como
espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos
melhor e o dotamos de valor (TUAN, 1983, p. 4-6)

A interação do homem com o espaço faz do lugar uma categoria social em contínua

transformação. A maneira como o ser humano se relaciona com o espaço é alterada na

medida em que ele é construído, desconstruído e reorganizado. Estes elementos podem ser

aplicados no plano da materialidade – a partir daquilo que o homem faz por meio das

técnicas aprendidas ao longo da vida, ou mesmo no plano da imaterialidade, como por

exemplo, os investimentos mnemônicos e tantas outras formas de vivenciar o terreiro no

decorrer de sua construção. São estas atuações que conferem sentido e significado ao

espaço transformando-o em lugar, como Tuan apontou anteriormente. Logo, cada terreiro

contém uma poética única. Por maior que seja a quantidade desses templos Brasil afora, a

maneira como se conduz um ritual jamais se repete, pois não estamos lidando com

religiões estáticas e monótonas engessadas pela rigidez de dogmas institucionais. Ao

contrário, o que caracteriza fundamentalmente a ritualística afro-luso-indígena, é sem

dúvida, a dinamicidade – a arte de fazer e (re)fazer os rituais não se esgota, mas se renova

cotidianamente em cada gira.
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Quando o autor afirma que “lugar” é uma categoria espacial construída a partir da

vivência, ele ressalta a importância das experiências subjetivas que o homem aplica nos

lugares que lhes são caros. Neste sentido, os cheiros, os sons, as cores, as texturas e as

lembranças, despertam no indivíduo um sentimento de pertença. O terreiro está

constituído por uma série de imagens e discursos que agenciam o homem e atuam como

conectores com o sagrado. Por meio das experiências cotidianas é capaz de valorar,

construir e diferenciar aquilo que pertence ao domínio do sagrado e aquilo que seria

“profano”. Sendo estes conceitos tão imbricados ao se falar de religião/espiritualidade,

convém definir o que estamos chamando de sagrado. Segundo Waldomiro Piazza, esta

dimensão

Não é uma 'ideia', ou seja, uma expressão puramente conceitual do homem
que ele faz do mistério da vida e do universo, mas uma 'experiência' de algo
que se manifesta e ao mesmo tempo se oculta no mundo sensível. Tanto é
assim que o sagrado permanece idêntico a si mesmo, embora assuma vários
aspectos fenomenológicos segundo as várias condições de vida do homem.
[...] O homem interpreta a sua experiência do Sagrado segundo as
estruturas culturais em que vive, mas a experiência do Sagrado apresenta-
se em todas estas culturas como algo que transcende (PIAZZA, 1983, p. 133)

A fim de estabelecer relações com o mundo excelso das divindades, o homem elabora

“técnicas de construção do sagrado”, o que na maioria das vezes envolve uma “consagração

ritualizada” (ROSENDAHL, 2002, p. 32) dos espaços para que estes estejam “aptos” às

experiências religiosas. Todo terreiro necessita ser sacralizado, é isto que lhe diferencia de

outros espaços. O ritual de sacralização de um ilê geralmente envolve práticas mágicas só

conhecidas e executadas pelo sacerdote. No centro do salão são colocados alguns símbolos e

objetos “abençoados” pelo chefe espiritual da casa. Na maioria dos casos, estes signos são

enterrados no espaço onde as sessões – giras, xirês e toques – ocorrem. Este é o ritual de

fundamento do terreiro. No catimbó-jurema, especificamente, “existem diferentes formas

de calçar ou cimentar a Jurema, todas, no entanto, têm o fumo como elemento central”

(SALLES, 2010, p. 111). Após este ato, a casa passa a ter “força” para sediar o contato entre

homem e divindade. O espaço torna-se sagrado.
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Nestes rituais se “sacralizam símbolos, imagens e inclusive, pessoas” (ROSENDAHL,

2002 p. 34) com intuito de criar uma atmosfera propícia para o encontro com o divino.

Ainda de acordo com a autora, observamos que o terreiro está constituído de um poder

sagrado que lhe foi conferido por meio de rituais de sacralização. Esta condição facilita a

comunicação entre os dois mundos. Este é o papel do terreiro enquanto templo religioso:

atuar como palco onde as relações entre o homem e os guias espirituais se desenrolam.

Todavia, em se tratando das religiões mediúnicas, sobretudo as de matriz afro-luso-

indígenas, podemos perceber que o ilê não é o único lugar onde estas interações ocorrem,

existem ainda outros espaços que frequentemente se tornam propícios para o contato com

as divindades.

Terreiro-lugar para as experiências do corpo

Por se tratar de religiões animistas, os cultos afro-brasileiros2 possuem outros

espaços nos quais se celebram suas divindades. Ora, estamos lidando com religiões e

religiosidades3 que enxergam o mundo como se este estivesse dividido em

“departamentos”, nos quais cada orixá rege uma seara específica4. São nestes espaços que

se depositam oferendas e se fazem outras cerimônias religiosas. Assim estes lugares

tornam-se sagrados na medida em que os rituais acontecem – homem e espaço interagem,

influenciam-se mutuamente compondo aquilo que Giuliana Andreotti (apud TORRES,

2008) conceituou de “paisagem cultural”.

Escolhemos trabalhar com o conceito de paisagem porque tal definição não conflita

com a noção de lugar tratada inicialmente por Yi-Fu Tuan. Na verdade, observamos que as

concepções de “lugar” e de “paisagem” se aproximam de maneira eficiente – ambas são

2 Estamos utilizando o termo afro-brasileiro para designar genericamente todas as religiões
mediúnicas/animistas que lidam com a louvação aos orixás, encantados, mestres e demais entidades que
figuram neste cenário religioso.
3 Entende-se religião como uma prática reconhecida institucionalmente. A religiosidade segundo Patrícia
Birman é um modo periférico de crença (BIRMAN, 1992), pois não necessariamente implica na adesão de uma
religião, suas práticas excedem os dogmas religiosos e se manifesta de forma individual.
4 Oxóssi, divindade das matas e florestas; Oxum reina nas águas doces, cachoeiras e lagos; Xangô governa as
pedreiras; Exu rege os caminhos; Iemanjá é a patrona das águas salgadas; Iansã é a orixá dos raios, trovões e
tempestades; Nanã é a dona dos lamaçais; e assim por diante cada divindade possui um domínio terreno.
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entendidas como constructos do homem e não descartam a importância dos elementos

imateriais em sua tessitura. Os símbolos, os discursos, os gestos, e a memória, são agentes

formadores de espacialidades5. Uma possível justificativa para nossa escolha por estes

conceitos decorre do fato de que todos os teóricos utilizados neste ensaio fazem uma

análise do espaço a partir da ótica cultural. Em Andreotti (2008), homem e paisagem estão

em diálogo constante. A cultura, isto é, todo o complexo sistema de representação, de

crenças, de referências morais e as práticas que permeiam a sociedade, refletem

diretamente na paisagem. Assim, a autora trabalha com a noção de “paisagem cultural” que

se caracteriza pela sua relação com as sensibilidades humanas – semelhante ao “lugar” de

Tuan. Andreotti define que,

A paisagem cultural é, por sua vez, rara: contém alma. Por isso o
passado não é mais passado porque, por via da integração psicológica, é
sempre uma relação com o observador. Portanto, deve ser pensado – e
esta é uma das inumeráveis possibilidades de interpretação – como um
fato íntimo, espiritual, psicológico (ANDREOTTI, 2008 apud TORRES,
2013, p. 97)

Zeny Rosendahl (2001, p. 14) apresenta um pensamento semelhante a respeito: a

paisagem “permite à sociedade a concretude de suas ações simbólicas”, os indivíduos

transformam a natureza6 em paisagem por meio das práticas, das representações e dos

valores que lhes são imputados. A paisagem está, portanto, condicionada à capacidade do

indivíduo em aplicar significados aos espaços que antes, lhe pareciam indiferentes. No caso

das religiões afro-brasileiras, estes espaços são potencialmente sagrados, uma vez que

servem como habitação das divindades na terra. Neste sentido, podemos pensar estes

lugares como “comunidades imaginárias”, conceito proposto por Benedict Anderson

(2008).

5 De acordo com Doreen Massey (2007), o conceito de espacialidade trata-se de é uma categoria espacial que
está em constante transformação.
6 Em Rosendahl, entende-se natureza como um espaço demasiadamente amplo, sem ligações afetivas com o
sujeito.
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Embora o autor trabalhe essa ideia analisando-a no sentido político, este conceito se

torna facilmente aplicável na dimensão religiosa. Para Anderson (2008, p. 30), o espaço

carrega consigo todo um complexo sistema de representação material e imaterial, o qual

pode ser “elemento de coesão” que conecta o homem aos deuses por meio dos rituais

religiosos. E, no que se refere ao universo sagrado afro-brasileiro, um dos elementos que

nos parece mais eficaz na integração homem/divindade é o corpo.

O corpo é um templo, um sacrário que se torna habitado temporariamente pelo

divino. Durante os transes mediúnicos, o adepto cede seu corpo para que as entidades

espirituais se apossem dos seus sentidos, palavras e gestos para “trabalharem”7. Neste

sentido, o corpo também pode ser considerado um espaço marcado pela dinamicidade e

multiplicidade de significados. Cada entidade possui uma maneira de se manifestar – aqui

se insere uma rica carga subjetiva que se relaciona com o tipo de entidade que está em

terra. Podemos citar a postura do adepto, o modo como caminham, as gesticulações, a

forma de dançar, etc. Seja numa gira de umbanda, em um toque de catimbó ou em um xirê

de candomblé, “o corpo e suas dimensões espaciais e geométricas, foram utilizadas para

ordenar o mundo” (SENNETT, 2003, p. 94), neste caso, o universo sagrado das religiões

mediúnicas.

Identifica-se uma entidade pela postura corporal. Um preto-velho anda curvado –

como se carregasse nas costas o peso e o cansaço dos anos que passou no cativeiro –,

caminha com dificuldade, lentamente e com movimento limitado; já os caboclos são ativos,

dançam e correm, trazem consigo a força e altivez do selvagem, a destreza de quem um dia

percorreu as matas mais densas; os marinheiros8, quando em terra, andam tombando

como se estivessem sentindo o balanço do mar. Para além das expressões e trejeitos, o

corpo é, também, ocupado pelas vestes e objetos litúrgicos – guias e demais acessórios

utilizados durante o transe. A finalidade desses ornamentos não é meramente estética: elas

possuem uma função ritual – ilustram a personalidade que “baixou” no médium. As guias,

7 Cumprir uma função determinada por entidades superiores. O significado do termo trabalho pode ser visto
como uma herança do espiristismo kardecista.
8 Linha de entidades mais cultuadas na umbanda. Pertencem a linha de Exu.
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conhecidas também como colares de conta ou fios de santo, são objetos ritualisticamente

preparados, servem como ponto vibracional do orixá ou entidade, de acordo com a

concepção das religiões afro-brasileiras, facilitam a incorporação do médium. O corpo é

inteiramente ocupado: na cabeça, chapéus e/ou ojá9; no pescoço, guias e outros colares; o

tronco, coberto pelas roupas exclusivas de cada entidade; nas mãos, cigarros, charutos,

taças de vinho, champanhe, cachaça ou cerveja; e os pés, descalços para propiciar uma

melhor conexão com a terra.

O terreiro é um lugar para experiências do corpo. O transe mediúnico, muitas vezes,

apresenta certa coreografia: o cavalo10 gesticula, canta evocando seu guia e se agita como

se estivesse preparando o espaço corpóreo para que a entidade venha habitá-lo por alguns

momentos. Incorporado, o médium modifica sua postura, voz e movimentos, o corpo atua

agora como templo, servindo de morada temporária da entidade. Entendemos também que

o corpo delimita o espaço que cada membro ocupa no terreiro: dirigentes e médiuns são,

simbolicamente os membros superiores desse corpo, os consulentes, frequentadores e

clientes, representam os membros inferiores, juntos, todos compõem esse organismo que

atua em função do sagrado. Parafraseando Richard Sennett (2003), o corpo é um templo

em menor escala.

O espaço mnemônico

Neste ensaio cabe ainda uma breve discussão sobre a dimensão memorialística que

contém o terreiro. Para tanto, utilizaremos das considerações do historiador Simon

Schama. De acordo com este teórico, além dos elementos materiais e aspectos físicos do

templo religioso, existe ainda outro agente conformador do espaço: a memória. Schama

(2008, p. 17) afirma que esta é composta por “camadas sobrepostas”, aonde se incluem

nossas vivências, experiências e investimentos simbólicos, além de outros resquícios

depositados consciente ou inconscientemente na paisagem de modo a transformá-la de

maneira contínua. A “paisagem é obra da mente” (SCHAMA, 2008, p. 17). A memória é um

9 Torço de tecido utilizado mais comumente nas nações de candomblé.
10 Mesmo que médium. Denominação comumente utilizada nas religiões afro-brasileiras.
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instrumento recorrentemente utilizado no terreiro, por meio dos cânticos e das imagens

que representam algo ou alguém que não está lá em sua completude. Todavia, o que de fato

demarca com ênfase o caráter mnemônico dessa religião é, sem dúvida, a oralidade.

Religiões mediúnicas de matriz afro-indígena, como o candomblé, a umbanda e o

catimbó-jurema, não possuem um livro sagrado que norteie o “fazer” dos rituais. A

estrutura ritualística se baseia na oralidade, assim como era feito pelos antigos. Todos os

ensinamentos que permeiam o ritual – tais como a preparação do licor de jurema, do rapé

(no caso do catimbó) –, a maneira como as sessões são realizadas, as preces, os cânticos e

as palavras de evocação dos senhores mestres, por exemplo, são mantidas pela tradição

oral. Zeny Rosendahl (2001, p. 22) destaca que “o imaginário social transforma em

artefatos”, ou seja, em símbolos, aquilo que é capaz de dar sentido e significado aos rituais.

O homem procura estabelecer laços materiais e imateriais com os espaços. Neste processo

criativo, é conveniente que alguns rastros sejam deixados a fim de que a memória se

mantenha viva e de alguma forma, mais facilmente acessível para as gerações futuras.

Esses indícios são (re)atualizados em cada cerimônia. A arte de fazer e refazer os rituais é

específica de cada terreiro. Nesse sentido, o exercício de produzir memórias é, segundo

Halbwachs, uma atividade que parte tanto do individual como do coletivo. Assim as

memórias apresentam-se como uma característica quase indelével da vida humana. Assim,

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta
que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não
tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos
pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem
recordar venha a ser reconstruída sobre uma base comum (HALBWACHS,
2006, p. 39)

A paisagem do terreiro – e aqui retomamos o conceito tratado por Giuliana Andreotti

– só passa a existir de modo efetivo a partir do momento que o homem a organiza, quando

a memória é entendida como um fenômeno que também constrói espaços. Por ser algo tão

ágil, a memória tem o poder de (trans)formar categorias espaciais igualmente dinâmicas,

definidas por Doreen Massey (2007, p. 29) como “espacialidades”, marcadas pela constante
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inter-relação com os sujeitos. Neste sentido, a capacidade de gerar dizibilidades e

visibilidades não se esgota, mas “reproduz-se, regenera-se e renova-se” constantemente

(ROSENDAHL, 2001, p. 22).

Considerações finais

Tentamos demonstrar ao longo deste trabalho que a construção espacial religiosa

mobiliza a ação de diversos elementos imateriais que ao longo do tempo se tornam

palpáveis, uma vez que, as atividades mediúnicas ocorrem no corpo dos adeptos

materializando a ação do sagrado. As manifestações da memória individual e coletiva por

sua vez, se concretizam no terreiro constituindo a paisagem física do templo. Assim, as

representações imagéticas dos mestres e mestras, os troncos de jurema simbolizando a

morada terrena das entidades, quadros, crucifixos, velas, taças com água e outros objetos

ritualísticos tratam consolidar aquilo que a mente arquiteta. O espaço do terreiro é físico

porque é corpóreo, ele detém uma corporeidade que está sempre em movimento. A sua

exuberância física denota a elegância e sensibilidade dos corpos. Os médiuns em transe

com seus guias espirituais dançando ao som dos atabaques e maracás, animados ainda

pelas palmas dos que assistem as sessões; os cânticos entoados pela voz quase sempre

estridente e desafinada dos frequentadores; o linguajar chulo que alguns mestres e mestras

utilizam, demonstra, ao mesmo tempo, a reverência e a descontração existente entre os

presentes; o zelo com os objetos rituais, enfim, todo esse aparato sensível compõe o espaço

do terreiro e o transforma em um lugar cativante, sobretudo, do ponto de vista de quem o

frequenta, de quem o vive e experimenta – retomando as palavras de Yi-Fu Tuan.

Nosso prólogo parece ter retomado ao ponto inicial onde o conceito de “lugar”

indicado por Tuan dialoga com a noção de paisagem segundo outros teóricos. Ambas são

espacialidades vivenciadas e experienciadas de diferentes formas – por meio de símbolos e

discursos atribuídos a estes espaços que constroem e evidenciam as relações afetivas que

neles se desdobram. As “paisagens da memória” segundo Simon Schama (2008) se erguem

baseadas na existência, no compartilhamento das sensações. O contato direto e indireto do

indivíduo com o lugar o ressignifica a cada novo contato – neste processo, novos valores
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são conferidos, outros sentidos são dados, mais subjetividades são produzidas de forma que

a dizibilidade e a visibilidade sobre o terreiro não se estagne, mas seja constantemente

(re)inventada – um toque de catimbó, uma gira de umbanda ou mesmo um xirê de

candomblé nunca será a mesmo nem para o adepto, nem para o expectador.

A maneira como os homens e as entidades espirituais interagem no terreiro possui

certa carga emocional que desperta minimamente as sensibilidades do indivíduo –

expectativas, curiosidades, alegrias, receios, etc. Observar a maneira como as relações se

constituem, exige o entrecruzamento dos elementos materiais e imateriais que compõem o

espaço e seus “fragmentos territoriais” (ROSENDAHL, 2001, p. 12), nesse caso, o lugar e a

paisagem. A contiguidade entre estes conceitos nos permite examinar de modo mais estável

“a produção desses objetos culturais que, reunidos no tempo e no espaço, transformam

paisagem em lugar” (ROSENDAHL, 2001, p. 22). Por fim, concluímos nossas ponderações

utilizando-nos das considerações de Marcos Alberto Torres acerca da memória:

Apoiar-se nas percepções e significados atribuídos pelos indivíduos que
integram-na e vivenciam-na, bem como nas memórias individuais e
coletivas, podem aproximar ainda mais o pesquisador do fenômeno
religioso e da espacialidade do sagrado (TORRES, 2013, p. 109)

Estamos, com isso, cientes da importância das manifestações religiosas como objeto

histórico e ferramenta útil para compreender as relações do homem com o espaço.

Pretendemos seguir tecendo considerações profícuas acerca da espacialidade do terreiro e

continuar atentos às subjetividades que este lugar desperta – eis um dos nossos objetivos.

São com estas breves estimativas que declaramos, por ora, encerrados os nossos trabalhos.
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CHEGADA E CONSOLIDAÇÃO DA SEICHO-NO-IE EM CAICÓ (1930-1994)

Fernando Carlos Bento de Souza11

RESUMO
O objetivo deste artigo é compreender o processo de interiorização do movimento religioso
da Seicho-No-Ie no Brasil e analisar sua chegada à cidade de Caicó-RN, como ele conseguiu
se estabelecer e sobreviver numa região de forte tradição católica como o Seridó Potiguar.
A partir da revisão de artigos científicos sobre a Seicho-No-Ie foi possível obter uma análise
aprofundada sobre a trajetória histórica dela no Brasil, questionários realizados com
adeptos da Seicho-No-Ie de Caicó-RN, e a análise do documento administrativo da
instituição, nos revelaram a data precisa chegada do movimento em Caicó-RN. Partindo da
linha de pesquisa de História das Doutrinas, utilizando a trajetória desse movimento
religioso como objeto de estudo, foi possível esclarecer questões referentes à recepção por
parte das classes sociais brasileiras e a importância da imigração japonesa para a
divulgação e disseminação ideológica do movimento no Brasil. Contribuindo, portanto para
a reflexão histórica das NRJ no Brasil e para o reconhecimento da importância da imigração
japonesa, como peça fundamental para compreendermos a Seicho-No-Ie e sua chegada ao
Seridó.

PALAVRAS-CHAVE: Seicho-No-Ie.Novas religiões japonesas. Imigração japonesa.

ABSTRACT
The objective of this article is to understand the process of internalization of the religious
movement of Seicho-No-Ie in Brazil and analyze their arrival to the city of Caico-RN, as he
managed to establish and survive in a strong Catholic tradition region as Seridó Potiguar.
From the review of scientific articles on the Seicho-No-Ie was possible to obtain an in-
depth analysis of the historical trajectory of it in Brazil, questionnaires conducted with
supporters of Seicho-No-Ie Caicó-RN, and the analysis of administrative document
institution, revealed to us the precise date of arrival moving Caicó-RN. From the History of
Doctrines of research online, using the trajectory of this religious movement as an object of
study, it was possible to clarify issues concerning the reception by Brazilian social classes
and the importance of Japanese immigration to the dissemination and ideological
dissemination of the movement in Brazil . Contributing thus to the historical reflection of
NRJ in Brazil and for recognizing the importance of Japanese immigration, as a key to
understanding the Seicho-No-Ie and his arrival at Seridó.

KEY WORDS: Seicho-No-Ie. Japanese new religions. Japanese immigration.

11 Discente do Curso de História- Licenciatura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro
de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó..  E-mail: fernando22renacer@hotmail.com.
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Introdução

A Seicho-No-Ie surgiu em primeiro de março de 1930 e cresceu no pós-guerra no

Japão quando a sociedade japonesa viu desmoronar a religião oficial do Estado, baseada na

crença e na divindade do imperador. Neste marco ideológico e espiritual surgiram e

cresceram inúmeras seitas e religiões. A Seicho-No-Ie foi fundada por Masaharu Taniguchi

e se mundializou após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a Seicho-No-Ie superou

perseguições ao chegar ao Brasil em 1930, principalmente com a chegada de Vargas ao

poder e a consolidação do Estado Novo.

Este artigo foi desenvolvido com a justificativa de obter respostas com relação à

introdução, disseminação e ao processo de interiorização das ideias e da presença física da

Seicho-No-Ie, no espaço do Seridó Potiguar. Uma vez que o Seridó se caracteriza com uma

região brasileira extremamente católica, onde quase não se nota a presença de movimentos

religiosos orientais, como é o caso, em particular, do Movimento da Seicho-No-Ie.

A partir da estranheza de tal questão, a qual viabilizou esta pesquisa à traçar uma

abordagem da evolução histórica em solo brasileiro  deste movimento religioso como objeto

de estudo, trazendo a tona a importância da imigração japonesa iniciada em 1908, como

possível transmissor e divulgador das ideias do movimento Seicho-No-Ie.

A referida pesquisa se enquadra na dimensão da História Social, nosso objeto de

estudo estar envolto a uma espécie de circulo de sociabilidade o que Barros (2003)

denomina em seu livro o “Campo da História” de circuitos religiosos, uma vez que a

disseminação das ideias do movimento Seicho-No-Ie se deu através de um grupo específico

de pessoas os “imigrantes japoneses”, e sua consolidação no Brasil e regiões interioranas,

através da interação entre os dois povos, o que transformou o aspecto religioso de parte da

sociedade brasileira que aderiu aos preceitos do movimento.

Ela figura no domínio da História da Religião, mas precisamente no eixo temático

História das Doutrinas que se caracteriza por procurar relacionar o surgimento de certas

religiões a transformações históricas globais. Assim sendo, decidimos fundamentar o nosso

olhar sobre a fundação do Movimento Seicho-No-Ie no Japão, e sua chegada ao Brasil em

mailto:fernando22renacer@hotmail.com


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

30

1930, para isso fizemos uma revisão da dissertação de mestrado em História intitulada: “A

Seicho-No-Ie do Brasil e o “Autêntico Paraíso Terrestre”: o matiz religioso da nipo-

brasilidade (1966-1970)” do professor João Paulo de Paula Silveira que foi apresentada ao

Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da

Universidade Federal de Goiás. A qual nos possibilitou um olhar mais crítico em relação à

chegada dos imigrantes japoneses no Brasil e como se deu à readaptação das práticas do

movimento Seicho-No-Ie no território brasileiro. E do livro “A Luz Avança Transpondo

Fronteiras”, do primeiro preletor emissário nomeado pela sede internacional da Seicho-No-

Ie no Japão em (1954), para desempenhar funções no Brasil, o senhor Miyoshi Matsuda. O

qual nos fez refletir sobre as condições de vida em que os imigrantes foram submetidos nas

lavouras de café do Brasil e nos deu a compreensão de como se deu o processo de

disseminação e interiorização das ideias do movimento Seicho-No-Ie no Brasil.

Iniciamos nossa pesquisa a partir das revisões bibliográficas. Onde buscamos

esclarecimentos sobre as origens do Movimento Seicho-No-Ie, para podermos tentar

compreender como esta religião japonesa conseguiu fixar-se em solo seridoense, onde

conquistou a simpatia de vários adeptos na cidade de Caicó-RN, a qual tem forte presença

católica na região do Seridó.

Em relação às abordagens utilizamos a História Serial, já que possuímos em nossas

mãos uma fonte administrativa cabível de serialização, que é a “ata de fundação” da

associação da Seicho-No-Ie da cidade de Caicó-RN datada do ano de {1994-1996}. É uma

fonte que nos fornece os nomes, os telefones e as pautas das palestras ministradas de 1994-

1996 em Caicó. O que nos levou a uma segunda abordagem histórica a da História do

Discurso pela qual realizamos análises a partir das respostas obtidas através de

questionários que foram respondidas por quatro adeptos da associação Seicho-No-Ie de

Caicó.

A Seicho-No-Ie e a Imigração Japonesa no Brasil

A Seicho-No-Ie (SNI) surgiu no Japão no início da década de 1930, e esta enquadrada

no grupo denominado novas religiões japonesas (Shin-Shukyô) que são expressões
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religiosas que surgiram no Japão na transição dos novecentos para o século XX e que

respondiam à conjuntura de um país que se modernizava. Fundada por Masaharu

Taniguchi, a SNI que traduzido para o português significa (Lar do progredir infinito)

enfatiza as práticas de gratidão a família e a Deus, enfatiza também o poder da palavra

positiva que influência na formação de um destino feliz. Seu conjunto doutrinário

incorpora elementos da ciência, do cristianismo, do budismo e do xintoísmo.

Segundo os escritos de Masaharu Taniguchi contidos na coletânea a Verdade da

Vida; à verdade essencial da Seicho-No-Ie é que o homem é filho de Deus e sendo assim é

herdeiro de todas as dádivas dele, basta apenas que se conscientize disso, para manifestar

no mundo material a sua perfeição. Entre as práticas adotadas na religião Seicho-No-Ie

destacam-se as seguintes: prática de ato de amor e caridade, leituras de sutras sagradas e a

prática da meditação shinsokan que significa (ver e contemplar Deus). A Seicho-No-Ie

também estuda as leis mentais, destacando-se a lei “os semelhantes se atraem” ou seja, a

lei da atração.

A partir de 1908, e em diferentes momentos do século XX, especialmente no período

anterior à Segunda Guerra Mundial, milhares de japoneses se estabeleceram no Brasil e se

espalharam por diversos Estados, trazendo consigo sua carga cultural, sua culinária, sua

religiosidade, sua engenhosidade na lida agrária e, como é comum aos imigrados, sua

disposição em vencer na vida. A inserção das religiões japonesas no Brasil foi feita pelos

imigrantes que vieram para trabalhar nas lavouras de café no início do século XX, no navio

Kasatu Maru.

Em junho de 1908 (ano 41 da era Meiji), atracou em Santos o vapor Kasatu
Maru, trazendo a bordo a primeira leva de imigrantes japoneses. O Brasil
era representado, graças à propaganda em outros países, como a terra da
oportunidade, do futuro, que carecia de mão-de-obra, local de fácil
enriquecimento e, também, terra de liberdade e de ausência de preconceitos
raciais e religiosos (TSUKAMOTO, 1973 apud; SILVEIRA, 2008, p. 30).

As companhias de emigração Japonesas vendiam o sonho de que no Brasil os

japoneses enriqueceriam na lavoura do café, onde adquiririam o pecúlio e um dia voltariam
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para casa. O Brasil ganhava a preferência dos japoneses devido também ao fato de ser

possível emigrar com toda a família, desde que estivessem dispostos ao trabalho nos

cafezais.

Em 1910, atracou no Brasil o segundo navio de imigrantes japoneses. O novo
grupo partiu do Japão após assinar um contrato comercial que estabelecia a
estadia de no, mínimo, dois anos na fazenda do contratante. Tentava-se com
isso inibir a evasão de mão-de-obra que se observou nas primeiras
experiências. Diferente dos primeiros imigrados, o novo grupo encontrou
melhor safra, o que favoreceu sua sedentarizarão na lavoura. No entanto,
ocorreram fugas pelos mesmos motivos de outrora (HANDA, 1987 apud;
SILVEIRA, 2008 p.32). ]

A nova religião que mais adeptos conseguiu no Brasil com a chegada dos imigrantes

japoneses foi a Seicho-No-Ie. Ela entrou no Brasil oficialmente apenas em 1952, mas a

revista já circulava entre os imigrantes desde 1930, atraindo muitos simpatizantes. Começa

a circular também o livro A Verdade da Vida. Apesar de sua presença no Brasil por

intermédio dos imigrantes desde a década de 1930, é apenas partir de 1950 que a religião

prospera em solo brasileiro.

Perseguição e Preconceito na Colônia da Luz

Após a Segunda Guerra Mundial, a colônia japonesa estabelecida no Brasil se viu

diante de um dilema identidário. O término da guerra e a derrota japonesa finda o sonho de

retorno ao Japão, um dos pilares que mantinham a identidade étnica até então. A grande

maioria dos imigrantes se fixou no interior de São Paulo, dando origem aos primeiros

núcleos coloniais japoneses no Brasil.

Foi com a chegada de Myoshi Matsuda em 1931 que surgiu a primeira Colonial de

imigrantes japoneses constituída com a finalidade de organizar a Seicho-No-Ie no Brasil

que foi batizada como Colônia da Luz, planejada especificamente com o objetivo de unir

adeptos da Seicho-No-Ie em torno dos ensinamentos da instituição como afirma Myoshi

Matsuda em seu livro “A Luz Avança transpondo Fronteiras”.

O sr. Mitio Togashi, proprietário da fazenda da qual éramos arrendatários, e
de quem havíamos recebido muitos favores, adquiriu extensas terras no sul
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do estado do Paraná, para loteá-las. Meu irmão, em troca dos favores
recebidos teve a ideia de ajuda-lo a vender os lotes especialmente a adeptos
da Seicho-No-Ie para juntos, fundar uma colônia ideal, onde pudéssemos
todos nos ajudar uns aos outros e viver na prática os ensinamentos da
verdade. (MATSUDA, 1989, p. 27).

Neste espaço de vivência e união, os adeptos iniciaram seus estudos dos

ensinamentos da Seicho-No-Ie cotidianamente a partir de pequenos núcleos de estudo

assim surgiu à primeira Associação da Fraternidade da “Colônia da Luz”.

Mais tarde, em 1942, ano em o Brasil declara guerra ao Eixo, o “Perigo Amarelo”

deixa de ser apenas perigo étnico para se tornar perigo militar. Opiniões como essa

instigaram a perseguição contra os japoneses através do fechamento de jornais que

serviam a colônia e também da proibição do ensino da língua através dos decretos

estaduais e federais emitidos entre 1938 e 1939, que fechavam escolas etnicamente

orientadas e proibiam o uso de língua estrangeira em público.

O medo da perseguição tomou conta da Colônia da Luz, os imigrantes tiveram que

construir uma casa escondida no mato, para instalar as atividades doutrinarias da primeira

Associação dos Jovens da Seicho-No-Ie da qual consideraram sua filial brasileira como

afirma Matsuda: “Construímos uma casinha no mato pertencente ao nosso terreno (de

maneira a não ser vista, pois o Brasil se aliara aos adversários do Japão nessa guerra) e no

dia 11 de fevereiro de 1942, data nacional do Japão fundamos nossa Associação. (MATSUDA,

1989, p.27)”.

Depois da Segunda Guerra Mundial, a imagem dos imigrantes japoneses perante os

brasileiros começa a sofrer transformações. Entre os fatores que devem ter contribuído

para isso podem estar o novo perfil de relacionamento que vai se estabelecendo entre os

dois países. Antes da Segunda Guerra Mundial, um elemento importante e base do

relacionamento nipo-brasileiro era a imigração de trabalhadores japoneses para as

atividades agrícolas no Brasil. Esse período foi marcado por diversos preconceitos, como os

já mencionados, mas no período do pós-Segunda Guerra Mundial, ainda que a imigração do

Japão para o Brasil tenha sido retomada, havia novos fatores emergiram na relação
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bilateral. O primeiro novo elemento é que nos Anos 1950 os investimentos diretos

japoneses no País ganharam vulto.

Paralelamente a essa nova realidade de relacionamento, também há que se

considerar a mudança de posicionamento do principal ator internacional, os Estados

Unidos, em relação ao Japão. No início do século XX o Japão era visto como uma ameaça,

pois o seu crescimento havia ultrapassado os objetivos e interesses norte-americanos. Com

isso, o preconceito contra os japoneses era estimulado pelos EUA, pois o objetivo era de

isolar aquele país. Contudo, com o término da Segunda Guerra Mundial e, principalmente,

depois que as forças comunistas, liderada por Mao Tse Tung, começam a ganhar espaço

político na China, o Japão deixou de ser o país a ser combatido. Com isso, já no final da

década de 1940, os EUA passaram a apoiar a revitalização do status internacional do Japão,

sendo a recondução da soberania japonesa pela Organização das Nações Unidas (ONU) uma

prioridade.

Nesse novo cenário, a propaganda internacional de preconceitos contra os japoneses

também se enfraqueceu, inclusive no Brasil. Além disso, a rápida recuperação da economia

japonesa nos anos posteriores a derrota na Segunda Guerra Mundial também gerou nos

brasileiros certa admiração. Portanto, é a partir da década de 1950 que se começa a

observar no País a possibilidade de um ambiente favorável à ampliação do interesse sobre o

Japão, incluindo sobre as religiões japonesas.

A chegada da Seicho-No-Ie em Caicó

A chegada da Seicho-No-Ie em Caicó só foi possível graças a pessoa de Magnólia

Monteiro de Azevedo Pereira, que ,segundo relatam, foi quem trouxe o movimento da SNI

da capital do estado do Rio Grande do Norte, para os adeptos da Seicho-No-Ie da Associação

Caicó-RN ela é considerada como uma mãe espiritual.

Nossa mãe espiritual e fundadora deste núcleo, que sempre tinha uma
orientação para as nossas dificuldades e problemas que poderíamos estar
vivenciando. Ela foi que trouxe esse ensinamento ao nosso estado e através
do seu trabalho como musicista realizava eventos e atividades específicas,



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

35

com muita dedicação e amor vinha de Natal para orientar reuniões e
palestras. Nunca foi vista reclamando de cansaço físico, do seu tempo que
deixou de estar em Natal, da viagem de retorno muitas vezes logo após o
fim das atividades, mas sempre com um sorriso e um abraço sincero. Passou
para o mundo espiritual em 2006 e até hoje é um exemplo a ser seguido por
todos que fazem o núcleo local.12

A principal fonte analisada, uma ata de frequência da instituição datada de {1994-

1996} mostra que houve um declínio em relação ao número de adeptos cadastrados, o que

leva a crer que a morte de Magnólia Monteiro em 2006 também tem relação com este

fenômeno. Pois segundo depoimentos dos adeptos da Associação da Seicho-No-Ie de Caicó,

ela fazia todo o processo de cadastramento e transporte dos adeptos de suas casas para a

Associação que antigamente funcionava na sua escola de música.

Uma análise quantitativa do documento mostrou um declínio em relação à presença

de adeptos principalmente em relação aos anos de 1994 e 1995, onde houve 16 reuniões e

no ano seguinte 17, em 1994 embora tenha ocorrido uma reunião a menos foi registrado a

presença de 301 adeptos o que significa uma margem de presença 18.8% para cada uma

das reuniões, no ano seguinte 1995, ocorreram 17 reuniões e o número de adeptos nas

reuniões diminui para 223 o que corresponde a 13.11% para cada reunião, em relação a

1996 a Associação

Seicho-No-Ie em Caicó realizou apenas 5 reuniões relativamente o número de

presenças foi de 80 adeptos e a frequência voltou a subir para 16%00 para cada reunião.

Foi possível identificar também que adeptos de outras religiões na cidade de Caicó

também participam diariamente das reuniões da associação, como católicos e evangélicos.

Quando perguntado sobre se o movimento SNI sofreu alguma perseguição religiosa na

cidade de Caicó, o atual presidente da Associação da Seicho-No-Ie de Caicó Ednaldo de

Araújo Medeiros respondeu, que de fato não uma vez que a SNI tem caráter não sectário,

ou seja, permite que os fiéis de outros credos participem normalmente sem que precisem

deixar sua religião de origem.

12 Questionário realizado com Ednaldo de Araújo Medeiros, 49 anos em Caicó-RN no dia 29/10/2015.
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Embora não exista nenhum fato de perseguição religiosa registrado na cidade em

relação ao movimento Seicho-No-Ie, o preconceito de algumas religiões aparece na forma

do radicalismo religioso, como nos afirmou o presidente da Associação da Seicho-No-Ie de

Caicó. “Alguns padres e pastores temerosos do novo, que possam tirar seus fiéis e que

demonstram certo radicalismo arcaico, não gostam da presença de seus fiéis na nossa

associação, exemplo: O Grupo Shallom e Testemunhas de Jeová”.

Outro fato curioso foi descobrir que um movimento oriental como a Seicho-No-Ie

começou recentemente a homenagear através da cerimônia em memória dos antepassados

os índios e os negros escravizados como mencionou o divulgador. “São cerimônias voltadas

para os povos escravizados no passado que foram esquecidos. A cerimônia faz lembrar à

importância destes povos para a construção social e cultural do povo brasileiro”.13

No campo das práticas religiosas dos adeptos da associação da Seicho-No-Ie de Caicó

existem normas fundamentais estipuladas para todos os adeptos como: Agradecer a todas

as coisas do universo; conservar sempre o sentimento natural; manifestar o amor em todos

os atos; ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos; ver sempre as partes

positivas das pessoas; e nunca suas partes negativas, anular totalmente o ego, fazer da vida

humana uma vida divina e avançar crendo sempre na vitória infalível, iluminar a mente

praticando a meditação shinsokan todos os dias sem falta.

O fundador Masaharu Taniguchi foi o presidente da Seicho-No-Ie até o ano do seu

falecimento em 1985, seu sucessor foi seu genro Seicho Taniguchi para o qual foi delegada

a missão da tocha sagrada, permaneceu na presidência até 2008, ano que veio a falecer,

desde então seu filho Masanobu Taniguchi é o presidente atual da Seicho-No-Ie. Enquanto a

Religião Seicho-No-Ie no Brasil segundo o departamento de comunicação da Seicho-No-Ie

em São Paulo está cadastrada aproximadamente 1.400 locais de culto por todo o território

nacional, a doutrina encontrasse ramificada por todos os estados do Brasil, além do Distrito

Federal onde possui um templo em Estilo japonês, atualmente a religião Seicho-No-Ie tem

aproximadamente 3.500.000 mil membros no Brasil

13 Questionário realizado com Kerlly Martins dos Santos, 36 anos em Caicó-RN no dia 05/11/2015
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Considerações Finais

Os resultados obtidos com a pesquisa mostraram a data precisa da fundação da

única sede da Seicho-No-Ie em Caicó-RN, que segundo a fonte Lista de Presença datada de

1994-1996 foi no dia 19/03/1994 e realizada na Escola de Musica pertencente a Magnólia

Monteiro de Azevedo Pereira. Permitiu perceber que a SNI superou perseguições ao chegar

ao Brasil em 1930, principalmente com a chegada de Vargas ao poder e a consolidação do

Estado Novo. Que após a II Guerra Mundial as novas religiões japonesas conquistaram mais

adeptos, devido à mudança da imagem do imigrante japonês de trabalhador agrícola para

investidor. A extrema importância do documento de 1965 intitulado “declaração sobre o

comportamento da Igreja com relação às religiões não cristãs”, o qual foi fruto da reunião

entre Masaharu Taniguchi e o Papa Paulo VI, este documento foi sem dúvida de suma

importância para a aceitação da Seicho-No-Ie na América Latina, uma vez que o Vaticano

expediu este documento para todas as Igrejas Católicas do mundo

A essência desta pesquisa científica não se caracterizou apenas pela busca do

desconhecido, do diferente, daquilo que nos causa estranheza social devido o objeto em

análise ser uma religião oriental. E sim pela busca e consolidação da posição do diferente

na nossa sociedade, desmitificando assim os olhares impostos pelas religiões de origem

cristã, que acabam disseminando um discurso de demonização as diferentes tradições

religiões, gerando a partir do radicalismo religioso preconceitos em relação ao outro e seu

modo de ver o mundo, ocasionando consequentemente mal estar social. Vale ressaltar

também que este artigo contribuiu para a reflexão histórica das NRJ no Brasil e para o

reconhecimento da importância da imigração japonesa, como peça fundamental para

compreendermos a Seicho-No-Ie e sua chegada ao Seridó.
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CRENÇAS E COSTUMES POPULARES E A SUA UTILIZAÇÃO AO LONGO DO
TEMPO: UMA RESSIGNIFICAÇÃO

Jessica Kaline Vieira Santos14

RESUMO
O presente artigo, ainda que de forma preliminar de uma pesquisa em fase inicial que
posteriormente será utilizada para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso,
apresenta ideias e reflexões a cerca das crenças e dos costumes populares que em sua
maioria tem relações com o sagrado e que perpassaram o limiar de algumas gerações, essas
crenças e costumes se modificaram, mas a sua permanência é dotada de uma
ressignificação que de certa maneira modifica a vida das pessoas ainda que nos dias de
hoje. Costumes que na maioria das vezes passam de geração para geração principalmente
pela oralidade e que são marcadas também pela presença da memória de quem as guarda.
Sendo assim, este artigo tem como objetivo mostrar a relevância dessas crenças nos dias
atuais e, além disso, resgatar de certa forma a memória de como influenciavam a vida das
pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças. Costumes. Memória. Práticas. Oralidade

ABSTRACT
This article, albeit in a preliminary form of a survey in early stage that will be used later to
prepare a course conclusion work, ideas and reflections about the beliefs and popular
customs that mostly has relations with the sacred and permeated the threshold of a few
generations , these beliefs and customs have changed , but their stay is endowed with a
reinterpretation that somehow modifies people's lives even today . Customs that most
often passed down from generation to generation mainly by oral and that are also marked
by the presence of the memory of those who guard. Thus, this article aims to show the
relevance of these beliefs in the present day and also rescue somehow the memory of how
influenced people's lives.

KEY WORDS: Beliefs. Customs. Memory. Practices. Orality.

O cotidiano das pessoas, das cidades e das sociedades é marcado por simbolismos e

crenças que são utilizadas muitas das vezes como alternativa para resolver problemas do

dia-a-dia, ou se não para resolução desses problemas, essas crenças e costumes são

14 Graduanda em História pela Universidade Estadual da Paraíba, Campus I - Campina Grande- PB. E-mail:
kalinejessica@hotmail.com.
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utilizadas para preveni-los. É a partir da utilização de métodos simples, sem veracidade

científica comprovada, que mulheres, homens, crianças, gerações inteiras, modificam a

forma como vivem, como interagem entre si, e como se comportam.

Portanto, o presente artigo tem como principal objetivo mostrar e analisar como as

crenças populares modificam (reinventam) o cotidiano de quem as utiliza. Práticas não

científicas, que na sua maioria estão relacionadas ao sagrado e ao sobrenatural, e que se

transmitem através da oralidade entre as gerações. Podemos identificar também que

alguns desses saberes culturais, apesar de criarem uma nova identidade para continuar no

cotidiano das pessoas, também estão sendo esquecidos e deixados de lado pelas novas

gerações, muitas das vezes são vistos como coisas antigas e sem efeito, além de outros

fatores como o desinteresse pelo aprendizado e a vergonha em serem utilizadas ou

praticadas.

Essas práticas culturais estão ligadas totalmente a memória dos indivíduos e são de

fundamental importância, para que essas crenças se mantenham vivas até os dias atuais,

ela (a memória) é o ponto de partida para que esses conhecimentos sejam difundidos. Para

Júlio Pimentel Pinto “a memória é esse lugar de refúgio, meio história, meio ficção,

universo marginal que permite a manifestação continuamente atualizada do passado”

(Pinto apud Delgado p. 15). A memória, faz com que os indivíduos, guardem em si um

pouco do tempo, dos acontecimentos e que os tragam a tona a qualquer momento, fazendo-

nos sentir e compartilhar parte desse tempo e desses acontecimentos. Assim como para

Neves a memória é crucial e abrangente em todas as suas potencialidades, em tudo o que

diz respeito à ela e se relaciona com ela: tempo e espaço, sagrado e profano, pessoal e

coletivo, dentre outros aspectos.

O conceito de memória é crucial porque na memória se cruzam passado,
presente e futuro; temporalidades e espacialidades; monumentalização e
documentação; dimensões materiais e simbólicas; identidades e projetos. É
crucial porque na memória se entrecruzam a lembrança e o esquecimento; o
pessoal e o coletivo; o individuo e a sociedade, o público e o privado; o
sagrado e o profano. Crucial porque na memória se entrelaçam registro e
invenção; fidelidade e mobilidade; dado e construção; história e ficção;
revelação e ocultação. (Neves apud Delgado, 2003 p.18)

mailto:kalinejessica@hotmail.com
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Além da ligação com a memória essas crenças se fazem interligadas e fundamentais

para à cultura do povo em que estão inseridas. A cultura popular é definida como qualquer

prática que caracteriza determinado povo, etnia, sociedade e que as diferenciam umas das

outras, porém não as torna nem superior nem inferior, contudo únicas.

Culturas são sistemas (de padrões de comportamentos socialmente
transmitidos) que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus
embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades inclui
tecnologias e organização econômica, padrões de estabelecimento, de
agrupamento social e organização política, crenças e práticas religiosas e
assim por diante. ( Apud. Laraia, 1986. P.59)

Assim como Roque Laraia afirma, os padrões comportamentais que ele denomina de

cultura, são transmitidos dentro das comunidades humanas, e é essa transmissão acontece

na sua maioria das vezes, pelos discursos, pelas narrativas, pela oralidade que faz essa

cultura assim chegar às gerações posteriores. E, é no que se refere à oralidade que a

pesquisa desse artigo se desenvolve.

A prática das crenças populares

É possível identificar vários tipos de praticas populares, algumas ligadas ao

imaginário religioso, outras ligadas à medicina, outras tantas ligadas ao meio social, dentre

outras. Sendo assim, como esses saberes não são catalogados, utilizaremos relatos orais

para entendermos como se dá esse tipo de conhecimento. Serão relatadas práticas por duas

senhoras doma Antônia Severina da Conceição e Dona Maria Pereira, que descreveram um

pouco de como são realizadas as praticas relacionadas ao que pode ser considerado crença

popular.

Por meio da história oral, podemos recuperar as memórias e as práticas culturais

passadas durante gerações, dar voz a esses sujeitos que na sua maioria, tem pouco ou

nenhum grau de escolaridade, mas que carregam consigo uma sabedoria inigualável. Para
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Lucília Delgado “A história oral é uma metodologia primorosa voltada à produção de

narrativas como fontes do conhecimento, mas principalmente do saber.”

Para Meihy a relação entre a história e a memoria se dá da seguinte forma:

É a oralidade que separa a história da memória. É nela que se dá o papel da
história oral como mediadora entre uma solução que se baseia em
documentos escritos (história) e a outra (memória) que se estrutura, quase
que exclusivamente nas transmissões orais ( Meihy, P.93 2000)

E é por meio da transmissão oral que realizaremos os primeiros estudos dessa

pesquisa, a partir de relatos de pessoas que tiveram experiência com a realização das

crenças aqui descritas. E a realização dessas práticas está totalmente ligada ao contexto

social em que vivem os personagens, da sua cultura, das relações de parentesco e amizade,

de seus costumes e esses precedentes são de fundamental importância para entender e

compreender esses costumes, assim como afirma Meihy:

A complexidade da transmissão oral reside no reconhecimento do outro nos
detalhes autoexplicativos de sua cultura. Noções de tempo, logica da
estrutura de parentesco, soluções de alimentação e ordenamento social,
critérios de tratamento de saúde, visões de vida e de morte, bem como a
organização do calendário e dos processos de celebração – rituais e demais
cerimônias – são partes inerentes à compressão de grupos que sempre são
exóticos ao conhecimento comum. ( Meihy p.40 2013)

A transmissão Oral

Crença feita para dor de cabeça, para pé torcido, para peito empedrado de leite, chá

para criança asmática, para febre alta, para defunto anunciar seu assassino, essas são

apenas algumas das crenças praticadas por várias pessoas ao longo das cidades,

principalmente aquelas cidades localizadas no interior dos estados, algumas dessas práticas

estão descritas aqui nesse trabalho através da fala de duas senhoras, o primeiro

depoimento  é o de Dona Antônia Severina da Conceição, 69 anos, mais conhecida como

Dona Tonha, nascida no Cariri paraibano. Quando questionada sobre quem a ensinou tudo

que ela sabe, Dona Tonha disse:
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- Foi minha mãe! É, ensinou a fazer essas simpatias, rezar. É [ ]por
exemplo, você torce um pé ou quebra né, vamo supor, aí pega dois pausinho
[ ] - se for perna quebrada - coloca dum lado e de outro da perna, enfaixa e
depois de enfaixá - não (...) antes de enfaixá coloca colorau, aí passa a faixa
e deixa amarradinho, vai e pega uma agulha e um travesseirinho como que
seja uma espuma e vai, diz assim: - quíé que tu tem?, aí a pessoa vai e
responde: - carne triada, nervo torto.[ ] - No louvor de São Vertuoso, estou
te curando em nome de Jesus, estais curada!

Dona Antonia também fala de outras crenças, para quando a criança está com asma e para

pessoas com dor de cabeça por exemplo:

- Criança com problema de falta de ar, você vai e pega raiz de camãpu – que
ninguém e nem ele pode saber - vai e faz um chá dum pedacinho, uma
raizinha o caba faz três pedacinho, bota no fogo pra ferver, e dá o chá pra
ele e ele não pode saber. Pra dor de cabeça, você manda rezar, pega uma
garrafinha d’água[ ] bota um paninho e vira ela com o fundo pra cima, e
reza o pai nosso, a avemaria, a oração que você souber e oferece para Jesus
Cristo, na intenção dele para curar você.

Dona Antônia, também afirma que essas crenças, não apenas sua mãe fazia. Em uma de

suas falas ela afirma que o seu pai, também se utilizava dessas crenças para cura:

- Meu pai também fazia, a simpatia do alho, é quando a cobra morde a
pessoa, meu pai vai fazia [ ] dava o alho pra gente mascar, [ ] – como eu fui
vitima [ ] uma naigada de fumo a gente come, pra cortar o veneno da cobra.
E cachaça com alho e aroeira, jucá é (...) umburana branca, tira uma
raspinha dela, bota na cachaça e deixa de molho por vinte e quatro horas e
você toma dois dedo da cana e [ ] vai ficar bom, corta o veneno da cobra. Da
cobra cascavel.

A segunda entrevistada se chama Maria Pereira de Souza e têm 80 anos, e reside na cidade

de Campina grande-PB, ela também relata as crenças que pratica ou já praticou durante a

sua vida, e que passou o seu conhecimento adquirido oralmente, para alguns de seus filhos.

Em uma de suas falas dona Maria, descreve como fazia para febre muito alta:
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- Bem, pra os meus filhos quando eles estavam doentes [ ] eu fazia remédio
caseiro, - sim fazia - pelo menos pra febre, muita febre, muito alta, eu fazia
um chá da bolacha seca[ ] – que ninguém conhece o chá da bolacha seca –
mas pra febre é o primeiro remédio, então eu dava (...) fazia um banho,
de mastruz e eucalipto[ ] manjericão, usei muito esses banhos nos menino
quando eles tavam doentes.

Uma fala interessante de dona Maria é quando a mesma relata, um episódio que

aconteceu com um de sues familiares, dona Maria afirma, que diante de um assassinato de

um parente um pouco distante, sua avó, a quem ela chama de mãe Marica e o seu avô,

pegaram a vítima e segundo ela “emborcaram” com uma moeda dentro da boca, para que o

suspeito do crime, não fosse embora da cidade e  se apresentasse na casa como culpado. A

seguir o relato de Dona Maria que conta saudosamente esse episódio.

- Quando alguém mata um da gente, vai-se embora é muito fácil, você
emborca o defunto [ ] pega uma moeda, seja de quanto for e bota debaixo da
língua dele, o criminoso ele não sai, ele vai e volta, vai e volta até que  vem
se entregar e se ele foi ( ...) e se ele foi matou e foi-se embora e se ele voltar
e entrar na casa onde o corpo tá, o corpo começa a sangrar, não tenha
dúvida disso! Se você tiver num velório de uma pessoa assassinada, e se o
corpo começar a sangrar - o criminoso tá ali! -... Isso eu lhe digo com
certeza porque[ ] papai e mamãe- papai e mamãe que eu falo é meus avós
paternos (...) houve um assassinato lá na nossa cidade com uma pessoa da
família , ai eles simplesmente emborcaram o corpo, botaram a moeda de
dois toins, na época eram dois toins era um tustão, era quatrocentos réis,
era quinhentos réis, antigamente era o nosso dinheiro, aí botaram a moeda
na boca dele e fecharam a boca dele e deixaram lá.

Dona Maria Pereira também fala que a sua avó a quem ela chama de Mamãe Marica, que foi

quem a ensinou tudo que ela sabe e pratica. E que esse conhecimento que ela adquiriu

oralmente com a sua avó, ela repassou para dois de seus filhos.

- Ensinei pra um filho meu, pra o meu filho mais velho, muita coisa eu
ensinei a ele, e também ensinei pra minha vizinha Gitana (risos) muita
coisa eu também ensinei a ela.
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Na fala dos personagens, nota-se claramente, a importância da transmissão oral, para que

essas práticas tenham se perpetuado ao longo das gerações. Além disso, outros aspectos

também estão relacionados a esses discursos, podemos destacar, por exemplo, a utilização

de elementos simples, sem comprovação medicinal, que na fala de dona Tonha se expressa,

quando a mesma fala do uso do urucum ou colorau, que é na sua maioria das vezes

utilizado para fins culinários, para dar cor aos alimentos, e que no caso aqui exposto por

Dona Antônia, adquire um caráter curativo/medicinal importante na cicatrização de

determinada parte do corpo. A religiosidade também se faz importante nas falas dessas

personagens, que se expressa claramente, com a junção da prática medicinal. Para a Cura

do pé que Dona Tonha relata, é necessário alguns dizeres que estão totalmente ligados à fé

como quando ela diz: “ estou te curando em nome de Jesus, estais curada!”  e quando ela

fala sobre a intenção da reza que está ligada ao uso da garrafa de água para cura da dor de

cabeça.

Já com relação à religiosidade contida nas práticas de dona Maria Pereira, a mesma

afirma que é cristã católica e que a sua reza principal é o santo terço, dona Maria faz

questão de afirmar a sua ida à igreja, mas também que faz outros tipos de rezas

relacionadas principalmente as práticas de cura. Ela deixa bem claro que essas práticas não

fazem ela se tornar de uma religião que não seja a que ela pertence, que nesse caso é o

catolicismo, mas que as vezes é necessário outros tipos d rezas e práticas que formam a

crença popular de que aquele procedimento realmente funciona.

- Olhe, primeiro eu vou na doutrina, minha reza é o meu santo terço, esse
aqui ó, (e pega o terço) eu sou católica e não desvio da minha igreja de jeito
nenhum, sou católica, a minha oração é o santo terço, é a oração do santo
terço, mas tem outras orações, pra outras necessidades.

Podemos destacar que apesar da diferença de Idade entre as entrevistadas, a

essência de suas crenças também está baseada na adaptação de elementos simples, como os

chás e os ingredientes culinários,
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Considerações Finais

Enfim, podemos observar que essas práticas culturais e crenças populares, são

utilizadas para diversas finalidades, e tem como objetivo facilitar à vida de quem as utiliza,

o contexto social em que estão inseridas. A falta de assistência médica, por exemplo, é um

fator relevante para utilização das crenças populares, são estratégias/tática de

sobrevivência, a um contexto social e econômico desfavorável. Assim Certeau define a

tática e a estratégia: “a tática é denominada pela ausência de poder, assim como a

estratégia é organizada pelo postulado de um poder” ( Certeau p.101, 1998)

Entretanto não estão apenas relacionadas ao meio econômico, estão relacionadas

também á fé, a vida cotidiana e são caracterizadas por um tipo específico de saber, um

saber que se insere na vida cotidiana das pessoas e que transforma as suas vidas, o que é

ou não praticado, assim como afirma Certeau:

Seria legitimo definir o poder do saber por essa capacidade de transformar
as incertezas da história em espaços legíveis. Mas é mais exato reconhecer
nessas “estratégias” um tipo específico de saber, aquele que sustenta  e
determina o poder de conquistar para si um lugar próprio.  ( Certeau
p.100,1998)

Sendo assim, essas crenças populares funcionam para modificar o cotidiano das

pessoas, reinventar o seu dia-a-dia, tornar a vida um pouco melhor, funcionam , funcionam

como escape para situações problema, como estratégias de sobrevivência dentro de meio

social em que vivem, de acordo com as seus condicionamentos e regras. Assim como afirma

Theotonio:

O cotidiano não é uma repetição mecânica e imutável de gestos, tradições ou
costumes, na realidade ele é reinventado sempre a cada refazer de atitude
que o homem e a mulher desempenham na vida em sociedade. Portanto o
cotidiano é portador de uma historicidade que deve ser percebida com a
preocupação investigativa de dar vozes a diversos sujeitos históricos,
elaborando a construção e desconstrução da história, partindo de novas
fontes e de novos objetos. (Theotonio  p.2)
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Enfim, com essas crenças, as pessoas modificam a forma como vivem, modificam e

modificaram, por exemplo, a forma de tratar ferimentos e os remédios que utilizam,

modificam a resolução de seus problemas cotidianos, e até a forma de como encarar a vida,

de tratar os problemas e de resolvê-los. Cada indivíduo a fazer novas práticas, reinventa ao

seu modo o lugar social em que está inserido.
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A RELAÇÃO DO HOMEM COM O SAGRADO
NA FESTA DO SAIRÉ EM ALTER DO CHÃO/PA: UMA EXPERIÊNCIA
RESULTANTE DO PROJETO EVANGELIZADOR DOS JESUÍTAS NA

AMAZÔNIA DOS SÉCULOS XVII E XVIII

João Aluízio Piranha Dias15

RESUMO
Este texto é parte integrante de uma dissertação de mestrado defendida em 2014 no
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará – UEPA, que
apresentou, dentre outros, o tema da relação do homem com o sagrado na festa do Sairé
que se realiza na pequena vila de Alter do Chão, município de Santarém – oeste do Pará, na
confluência dos rios Amazonas e Tapajós. Tal manifestação é resultado do projeto
evangelizador dos jesuítas na Amazônia, em especial, no cotidiano dos aldeamentos dos
séculos XVII e XVIII. Hoje mais de trezentos anos depois de iniciado o processo de
conversão dos nativos da região aos princípios cristãos a festa se mantém, considerando-se
as devidas alterações, como uma manifestação cultural e religiosa, fortemente marcada por
símbolos da fé cristã que estabelece uma relação direta do homem com o sagrado através
de seus rituais como ladainhas, procissão, ritual de beijar a fita da Coroa do Divino Espírito
Santo, danças e cantos em louvor à Santíssima Trindade. O estudo foi realizado a partir de
pesquisa documental, bibliográfica e de campo, sob uma abordagem qualitativa, tendo
como suporte de análise e interpretação os princípios da História Cultural que refletem
sobre a produção do simbólico e do imaginário. Embora não sendo uma festa de santo
quando sai em procissão o povo o acompanha e os foliões entoam cantigas aos santos
católicos ao som de tambores, reco-reco e violino. Esse ambiente de festa e de relação com
o sagrado, caracteriza o aspecto religioso da festa do Sairé, na vila de Alter do Chão, em
que os comunitários do pequeno vilarejo acreditam no poder do Divino Espírito Santo e na
força simbólica das três pessoas da Santíssima Trindade.

PALAVRAS-CHAVE: Sairé. Sagrado. Jesuítas. História Cultural. Amazônia.

ABSTRACT
This text is part of a master's dissertation in 2014 at the Graduate Program in Education of
the State of Pará University - UEPA, which featured, among others, the man's relationship
theme with the sacred in Sairé the party takes place in the small village of Alter do Chão,
municipality of Santarém - western Pará, at the confluence of the Amazon and Tapajos
rivers. Such manifestation is the result of the evangelizing project of the Jesuits in the
Amazon, especially in the daily life of the villages of the seventeenth and eighteenth

15 Doutorando em Sociedade e Cultura na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas. E-mail:
joao.dias74@yahoo.com.br.
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centuries. Today more than three hundred years into the process of converting natives to
Christian principles the party remains, considering appropriate amendments, as a cultural
and religious expression, strongly marked by symbols of Christian faith which establishes a
direct relationship the man with the sacred through its rituals and litanies, procession,
ritual of kissing the tape of the Crown of the Holy Spirit, dances and songs in praise of the
Blessed Trinity. The study was conducted from desk research, literature and field, under a
qualitative approach, with the analysis and interpretation support the principles of cultural
history that reflect on the production of the symbolic and the imaginary. Although not a
saint party when it comes out in procession and the people accompanying the revelers sing
songs to the saints Catholics to the sound of drums, reco-reco and violin. This party
atmosphere and relationship with the sacred, characterizes the religious aspect of Sairé
party in Alter village do Chão, where the community of the small village believe in the
power of the Holy Spirit and the symbolic power of the three persons of the Holy Trinity.

KEY WORDS: Sairé. Sacred. Jesuits. Cultural History. Amazon.

Introdução
Este texto é parte integrante de minha dissertação de mestrado defendida em 2014

no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará – UEPA,

na linha de pesquisa Saberes Culturais e Educação na Amazônia, que apresentou, dentre

outros, o tema da relação do homem com o sagrado na festa do Sairé que se realiza na

pequena vila de Alter do Chão – município de Santarém – oeste do Pará, região do Baixo

Amazonas, confluência dos rios Tapajós e Amazonas. O Sairé se configura como uma festa

cultural e religiosa resultante do projeto evangelizador dos jesuítas na Amazônia, em

especial, do cotidiano dos aldeamentos dos séculos XVII e XVIII.

Hoje mais de trezentos anos depois de iniciado o processo de conversão dos nativos

da região ao cristianismo o Sairé se mantém, considerando-se as devidas alterações, como

uma manifestação fortemente marcada pelos símbolos da fé cristã que estabelece uma

relação direta do homem com o sagrado através das ladainhas, procissão, ritual de beijar a

fita da Coroa do Divino Espírito Santo, cantos e louvor à Santíssima Trindade, sem contudo,

abandonar os elementos da cultura indígena.

mailto:dias74@yahoo.com
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O estudo foi realizado a partir de pesquisa documental, bibliográfica e de trabalho de

campo, sob uma abordagem qualitativa, tendo como suporte de análise e interpretação os

princípios da História Cultural que refletem sobre a produção do simbólico e do imaginário.

A escolha se justifica, por compreender que a História Cultural tem primado pelo estudo de

práticas da vida cotidiana, dentre elas, a prática religiosa que se constitui como um sistema

cultural, cujos símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos de um povo e sua visão

de mundo.

A finalidade do evento hoje é festejar e louvor a Santíssima Trindade e o Divino

Espírito Santo representados simbolicamente pelo estandarte inventado pelos padres

jesuítas (semicírculo feito de arame ou ferro recoberto de algodão e fitas coloridas tendo

uma cruz em cada uma de suas extremidades – antes cheio de espelhos para atrair/seduzir

os nativos – e pela coroa). Embora não sendo uma festa de santo quando sai em procissão o

povo o acompanha e os foliões entoam cantigas aos santos católicos ao som de tambores,

reco-reco e violino.

Esse ambiente de festa e de relação com o Divino, caracteriza o aspecto religioso da

festa do Sairé, na vila de Alter do Chão, em que os comunitários do pequeno vilarejo

acreditam no poder do Divino Espírito Santo e na força simbólica das três pessoas da

Santíssima Trindade. Nessa perspectiva, o imaginário, as representações, o simbolismo e a

cultura local, como a do homem situado na região do Baixo Amazonas paraense, têm papel

fundamental para a formação de uma sociedade mais digna, que possa ser respeitada e

culturalmente identificada, muito especialmente no que tange à relação desse homem com

o sagrado, sem contudo, isolar esse homem de outros contextos e de outras representações.

O Sairé como invenção dos jesuítas no processo de conversão e catequização dos

indígenas na Amazônia dos séculos XVII e XVIII

“Os menores meninos e meninas têm sua dança particular, a que chamam sairé, em

que regularmente não entram homens mais do que os tamborileiros”. Esta é uma descrição

do Sairé feita pelo padre jesuíta João Daniel na segunda metade do século XVIII, ao

observar a manutenção de uma prática inventada pelos primeiros padres da Companhia de
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Jesus que vieram para a Amazônia na segunda metade do século XVII. Além de João Daniel

outros religiosos também descreveram a manifestação que ao longo de sua história ganha

contornos e formas diferentes.

“Veio uma dança de índias às portas da residência em que estávamos, e ao seu modo

dançaram  muito honestamente, tendo cinco em fileira um semicírculo ou meio arco de

pau”, descreveu o Frei João de São José e Queiroz em suas visitas pastorais à região que

hoje se denomina de Baixo Amazonas, mais especificamente na região de Santarém, por

volta de 1762/3. Na descrição do religioso o Sairé aparece como uma dança de acolhida

acompanhada de um semicírculo ou meio arco de pau, comumente feito de cipó e recoberto

de fitas coloridas a que chamavam sairé. Para além das descrições dos religiosos, alguns

estudiosos naturalistas também se ocuparam da observação e descrição do ritual/dança do

sairé, dentre eles, o inglês Henry Walter Bates, que esteve na Amazônia na segunda metade

do século XIX.

Permanecemos cinco dias em Serpa (hoje Itacoatiara – município do estado
do Amazonas). Algumas das cerimônias realizadas no Natal não deixam de
ser interessantes, tanto mais quanto eram, com ligeiras modificações, as
mesmas que os missionários jesuítas tinham ensinado havia mais de um
século às tribos indígenas induzidas por eles a se estabelecerem ali. Pela
manhã, todas as senhoras e moças do lugar, trajando blusas de gaze branca
e vistosas saias de chita estampada, seguiam em procissão até à igreja,
depois de darem uma volta pela cidade a fim de chamar os vários mordomos
cuja função era ajudar o juiz da festa. Cada um desses mordomos segurava
uma comprida vara branca, enfeitada de fitas coloridas; inúmeras crianças
participavam também da procissão, cobertas de grotescos enfeites. Três
índias velhas iam na frente levando o sairé (BATES, 1979, p. 123).

Como descrita pelo naturalista inglês, a manifestação do Sairé, e no caso específico

deste estudo, em Alter do Chão/PA, quase duzentos anos depois, embora com modificações,

ainda traz saberes que estão imersos no cotidiano das pessoas que participam e/ou

realizam a festa. Saberes que são produzidos e transmitidos através da prática cultural dos

comunitários da vila, expressando experiências fincadas no contexto histórico, cultural,

social e religioso bem como nas representações simbólicas principalmente quando o Sairé é
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tomado como referência cultural e religiosa enraizado e pertencente a esse lugar, sem

perder o nexo com o mundo, estabelecendo uma relação dos comunitários com o Divino.

A possibilidade de enraizar no passado a experiência atual de um grupo se perfaz

pelas mediações, observa Alfredo Bosi em Dialética da Colonização (1992): “É o gesto, o

canto, a dança, o rito, a oração, a fala que evoca. No mundo arcaico tudo isto é

fundamentalmente religião, vínculo do presente com o outrora-tornado-agora, laço da

comunidade com as forças que a criaram em outro tempo e que sustêm  sua identidade”.

Na perspectiva de transmissão e ampliação dos saberes e com base nos estudos históricos

acerca do Sairé é possível se perceber as transformações sociais, culturais e religiosas que a

Amazônia tem vivenciado em relação às festas ditas tradicionais, ao longo dos séculos e de

uma forma mais acentuada a partir da expansão capitalista na região.

Autores como Nogueira (2008), Ferreira (2008) e Santiago (1996), procuraram

refletir em seus trabalhos que a Amazônia hoje, como natureza, sociedade e cultura, é

também, o resultado do processo histórico de expansão do modo de produção capitalista e

de suas formas de intervenção. Para esses autores, as festas populares da Amazônia, como

a do Sairé em Alter do Chão/PA, por exemplo, encontram-se ameaçadas pelo mercado

capitalista que cada vez mais procura se apropriar dos bens simbólicos produzidos na

região para transformá-los em mercadoria.

O exemplo característico dessa ameaça é a construção de grandes estruturas (palcos,

parafernálias eletrônicas, presença de artistas nacionais e maciça propaganda de governos

municipais e estaduais em torno das festas populares, bem como a presença  dos meios de

comunicação de massa, em especial a televisão), contrapondo-se, no caso do Sairé, com o

barracão de palha, as ladainhas cantadas pelo grupo de senhoras, a procissão composta por

pessoas simples do lugar e o ritual de levantamento e derrubada dos mastros, e

principalmente com o modo de vida do povo comum do vilarejo.

Outro ponto que merece destaque é quanto à compreensão dessas festas no contexto

do capitalismo: classificadas como distanciadas, em processo de integração e integradas. No

primeiro caso, aquelas em que a ação e sentido estão voltados à produção e ao cotidiano; no

segundo, aquelas que se articulam com o mercado, porém dentro de dimensões
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controláveis pelo ethos comunitário; e, por último, aquelas que expressam um sentimento

local, mas que se realizam sob uma dimensão desterritorializada e dominada por leis

mercadológicas – sem o controle social e sem o controle econômico dos grupos que as

produzem, contrapondo-se a produção simbólica local, territorializada e marcada

socialmente pelo controle de grupos tradicionais (NOGUEIRA, 2008). A luta é garantir essa

produção simbólica local, e acima de tudo, garantir a relação do homem com o divino.

Nas sociedades denominadas primitivas, as festas encaixam-se na ritualização do

cotidiano como reflexão sobre a realidade e seus mecanismos de sustentação do fazer e

refazer coletivo. As comparações entre sociedades primitivas e sociedades modernas podem

ilustrar essa situação. Elas dizem muito tanto em relação ao tempo quanto ao espaço. Os

relatos dos viajantes religiosos, naturalistas e aventureiros sustentam que os ancestrais

amazônicos viviam, frequentemente, em festivais tribais, nos quais celebravam os

acontecimentos do cotidiano (NOGUEIRA, 2008). Hoje não seria diferente. A humanidade

está cheia de festas e rituais com idênticas finalidades. O que muda são os meios pelos

quais circulam os bens simbólicos e os modos de sua apropriação.

Santiago (1996) descreve o Sairé como parte de um conjunto de atividades

realizadas pelos moradores do vilarejo com a função de fortalecer a devoção e, também,

divertir os visitantes: “Logo na chegada pude respirar um forte ar de festa que

contaminava toda a vila”. E acrescenta: “Do lado da pequena praça havia um tablado

enorme, todo enfeitado de fitas coloridas; do outro lado estava o barracão do Sairé”

(SANTIAGO, 1996, p. 87). Esse ar de festa que contamina a vila principalmente nos dias

que antecedem a festa do Sairé é marcado pelos ensaios das ladainhas e danças, pela

construção do barracão, pela confecção das roupas e por todo um imaginário simbólico

eivado de esperança que se renova a cada ano e que coloca o homem numa relação íntima e

direta com sagrado.

O aspecto simbólico do Sairé é marcado pelo sentimento religioso de crença, fé,

devoção, esperança e agradecimento pela vida principalmente para os moradores mais

antigos da vila. São presentes os temas de fartura, alegria, trabalho e muita festa para

comemorar e louvar o Divino Espírito Santo e as três pessoas da Santíssima Trindade,
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através dos cantos, das ladainhas, da música, da dança e do mastro enfeitado com folhas e

frutos realçando a riqueza natural e a abundância dos alimentos. Também estão expressos

nas fitas coloridas, na coroa, bandeiras e nas indumentárias dos foliões.

Os integrantes da festa em Alter do Chão/PA, acreditam no poder da tradição, como

entende Stuart Hall (2003) “a tradição é reelaborada de acordo om as necessidades dos

sujeitos”, por isso, lutam para a manutenção do ritual religioso inerente ao Sairé, muitos

ainda criados pelos jesuítas no contexto dos aldeamentos como o próprio estandarte e a

procissão, além de outros elementos como acima mencionados - cantos, ladainhas,

bandeiras, mastros – que sintetizam o resultado do trabalho diário expresso pelo vigor do

espírito coletivo que reafirma uma identidade cultural desse lugar. E é nesse ambiente de

festa, de luta e de espírito coletivo que procurei compreender a relação do homem com o

sagrado na festa do Sairé partindo de um olhar da História Cultural.

A relação do homem com o sagrado na festa do Sairé a partir de um olhar da História
Cultural

“Para mim o Sairé é um ato religioso que tem todos os significados: não é à toa que

se levantam os mastros, nem é à toa que se derruba, não é à toa que se reza a ladainha,

porque é inclusive na ladainha que a gente pede a presença do Espírito Santo”

(OSMAR/2013). Na compreensão desse intérprete da pesquisa fica claro a relação que se

estabelece entre o homem e o sagrado na festa do Sairé. E mais que isso: a representação

dos símbolos e ritos que compõem a parte religiosa do Sairé o que permite à História

Cultural realizar a interpretação desses elementos que são produzidos e transmitidos nas

práticas cotidianas pela religião.

Numa discussão em torno da história religiosa à história cultural do sagrado

Albuquerque (2009), apresenta um contexto da história religiosa e a mentalidade. Em sua

explanação sugere que “os séculos XX e XXI são herdeiros de discussões teóricas e

metodológicas sobre as relações entre Religião e História processadas durante o século XIX

(ALBUQUERQUE, 2009, p.36). Destaca que por outro lado, as ciências humanas se
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fundaram estabelecendo campos de conhecimento específicos, como a sociologia e a

antropologia, que não deixaram de lado as experiências religiosas das mais diferentes.

O autor observa que embora a história se quisesse ciência, na sua modalidade

tradicional, o surgimento de novas preocupações historiográficas, a partir dos anos vinte

do século XX, condensadas pelo movimento intelectual da revista francesa Annales,

liderado por Marc Bloch e Lucien Febvre, movimento designado nos anos de 1960  por

Nova História, a religião passou a ser abordada de modo completamente diferente,

fecundada pela proximidade com a economia, a psicologia, a antropologia e a sociologia.

Esse novo campo é o da história das mentalidades. No entanto, a partir dos anos 1980 o

olhar dos historiadores se deslocou para o terreno da cultura, e essas mudanças

acarretaram também reflexões que se apoiaram na utilização de novas fontes no campo da

história (ALBUQERQUE, 2009).

Nessa perspectiva, diz o autor “na historiografia internacional, a religião passou a

ser trabalhada em aspectos que antes não o eram, entre os quais a compreensão do

simbólico na vida cotidiana” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 37). Para avançar em sua análise o

autor faz distinção entre duas orientações historiográficas, a História Nova e a História

Cultural, destacando as características de ambas quando tratam da religião:

As abordagens da História se valeram de dois pressupostos: num, a religião
é tida como componente da mentalidade que, por sua vez, é gestada na
longa duração; no outro, a religião é conceituada como representação e,
assim, indica algo diferente do que é expresso por ela. Já a História Cultural
almeja realizar a interpretação histórica de símbolos, ritos e textos
produzidos nas práticas do cotidiano pela religião tida também como
representação (ALBUQERQUE, 2009, p. 34). [Grifo meu].

Sandra Pesavento (2012), também discutindo as mudanças de paradigma no campo

da História a partir da escola francesa dos Annales, e especialmente a partir das décadas de

1960/70, com a terceira geração, aponta que uma nova história social e cultural passou a se

desenvolver. Destaca o trabalho do historiador Edward Thompson (2011) que ao analisar a

classe operária inglesa supera a análise de Marx e alarga o conceito, entendendo que a

categoria deveria ser apreciada no seu fazer-se, no acontecer histórico, na sua experiência
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como classe. Com essa atitude Thompson passava a explorar fontes, antes silenciadas,

como processos criminais, registros policiais, festas e etc.

Nesse contexto, outros estudiosos da cultura interessados aos estudos da História

Cultural passaram a atribuir maior importância para temas relacionados às práticas

culturais e à arte da vida cotidiana. Burke (2008) analisa o trabalho de alguns desses

estudiosos da cultura e aqui relaciono dois: Primeiro, o sociólogo Norbert Elias, com O

processo civilizador publicado pela primeira vez na Suiça em 1939, em que dentre os

conceitos centrais desse estudo está o de “fronteira da vergonha” e “fronteira da

repugnância”, que segundo o autor foram gradualmente se estreitando nos séculos XVII e

XVIII, excluindo da sociedade educada e/ou civilizada um número cada vez maior de

formas de comportamento. Daí a luta dos missionários religiosos em combater todo e

qualquer comportamento que estivesse nos limites da fronteira da vergonha.

O segundo trabalho analisado por Burke é do filósofo Michel Foucault, em que

chamava a atenção para o controle sobre o eu, especialmente o controle sobre os corpos

exercidos pelas autoridades. Foucault escreveu obras como As palavras e as coisas (1966),

na qual trata das categorias e princípios organizadores de tudo o que possa ser pensado,

dito ou escrito em um dado período, no caso, os séculos XVII e XVIII. Em A ordem do

discurso (1971) procura mostrar a exclusão de certos grupos (loucos, criminosos,

desviantes sexuais), das ordens ameaçadas, como a dos intelectuais. Por fim, Vigiar e punir

(1979), em que apresenta uma série de paralelos entre prisões, escolas, fábricas, hospitais e

quartéis como instituições produtoras de “corpos dóceis”. Nessa categorização não poderia

estar ausente o objetivo da Igreja Católica e especialmente da Companhia de Jesus em

transformar os corpos selvagens em corpos civilizados.

Daí a importância da História Cultural para analisar e interpretar os sentidos e

significados dos símbolos e ritos presentes na festa do Sairé como resultado de um

processo civilizatório tendo por base a religião.
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O trabalho dos jesuítas no processo de conversão e catequização dos indígenas

no Brasil colônia e o reflexo desse exercício na atualidade

Da atuação pedagógica dos padres jesuítas no Brasil é fácil perceber essas ideias

atreladas aos princípios da Igreja. Em carta escrita na Bahia aos padres e irmãos da

Companhia de Jesus em Coimbra, em agosto de 1549, o padre Manuel da Nóbrega, assim se

refere ao Brasil e sua gente: “A informação que vos posso dar destas partes do Brasil, [...] é

que tem estas terras mil léguas de costa, toda povoada de gente que anda nua, assim

mulheres como homens” [...]. Nóbrega relaciona alguns grupos indígenas como os

goianases, carijós, guaimures, tupiniquins e tupinambás, estes dois últimos com quem

mantinha comunicação, e observa “esta gentilidade a nenhuma coisa adora, nem

conhece a Deus, somente aos trovões a que chamam tupã, que é como quem diz coisa

divina” (NÓBREGA, 2006, p. 31). [Grifos meus].

Nesta primeira carta Nóbrega não tratou das estratégias e modos de educar os

nativos da costa brasileira, mas imprimiu-lhes na ordem do discurso a classificação e o

modo de viver e de se relacionarem com o divino. Em carta de 11 de agosto de 1551, escrita

em Pernambuco e enviada ao padre Simão Rodrigues em Lisboa, o jesuíta se demonstra

otimista com o seu trabalho: “[...] desde que aqui estamos, [...], se fez muito fruto. Os

gentios, que parece que punham sua bem aventurança em matar seus contrários, comer

carne humana e ter muitas mulheres se vão emendando”. Nóbrega fala da estratégia

utilizada para afastar os nativos de suas práticas e de seus costumes “e todo nosso

trabalho consiste em apartá-los disso” [grifos meus]. E mais:

Porque todo o demais é fácil, pois não têm ídolos, ainda que haja entre eles
alguns que se fazem de santos, e lhes prometem saúde e vitória contra seus
inimigos. A quantos gentios tenho falado nesta costa, a nenhum causa
repugnância o que lhes dizemos, todos querem e desejam ser cristãos, mas
lhe parece áspero deixar seus costumes; vão contudo pouco a pouco caindo
na verdade (NÓBREGA, 2006, pp. 63-4). [Grifo meu].

Na fronteira da repugnância estão presentes não somente os “maus costumes” como

andar nu, comer carne humana e ter muitas mulheres, mas também a presença dos
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feiticeiros, aqueles que na visão dos jesuítas se faziam de santos. “De certos em certos anos

vem uns feiticeiros de mui longes terras, fingindo trazer santidade, e ao mesmo tempo de

sua vinda lhes mandam limpar os caminhos...” relatava Nóbrega em sua carta. Vainfas em

seu estudo A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial (1995), refletindo

sobre a presença dos feiticeiros entre os índios tupis-guaranis, assim se reporta:

A mitologia heroica dos tupis não desconheceu a história, embora lutasse
contra ela. Deu sentido, pela boca de seus profetas e xamãs, e por meio de
cerimônias que reforçavam as tradições ancestrais daquela cultura, a
atitudes de franca resistência e hostilidade ao colonialismo nascente
(VAINFAS, 1995, p. 46).

João de Azpilcueta Navarro, em carta enviada de Salvador em agosto de 1551, a

Portugal fala do otimismo com que se ocupa dos ensinamentos da meninada “estive três ou

quatro meses em Porto Seguro, para onde me enviou o pe. Nóbrega. Ali me ocupava em

ensinar aos meninos a doutrina, porque é nisto principalmente que me ocupo aqui”. Apesar

da alegria o jesuíta não deixa de registrar os empecilhos que se apresentavam no trabalho

de doutrinamento:

Eles agora já aprendem tão bem que é de folgar de ver e dar graças ao
Senhor, dado que ao princípio tivemos trabalho em trazê-los para a
doutrina, assim, por causa deles como pela contradição de seus pais, como
também pelos muitos enganos de muitos feiticeiros que há nestas partes
que o queiram impedir (NAVARRO, 2006, pp. 77-8).

A reclamação não é diferente nas cartas de Anchieta como se pode observar naquela

escrita aos padres da Companhia em Coimbra, em março de 1555. “Estamos [...] nesta

aldeia de Piratininga onde temos uma grande escola de meninos filhos de índios, já

ensinados a ler e escrever, e aborrecem muito os costumes de seus pais [...]”. Como já

acima mencionado ter várias mulheres, comer carne humana e andar nu eram modos que

aborreciam e dificultavam o trabalho dos missionários. Através das cartas solicitavam

auxílio aos superiores da Companhia e ao governo português no sentido de combater os
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maus costumes, como roupas para os índios cobrirem as suas vergonhas. “No dia de São

Lourenço se deram algumas roupas a alguns deles, feitas de pano que o rei nos dá de

esmola” (ANCHIETA, 2006).

Nos séculos seguintes a história não fora diferente, a Companhia já fortalecida com

seus aparatos teóricos e metodológicos e com a experiência adquirida, avança cada vez

mais em busca de converter as almas perdidas nos rincões do sertão brasileiro. É com esse

ânimo que chegam os primeiros jesuítas ao Maranhão e Grão-Pará, e começam a

normatizar juridicamente o trabalho de conversão dos indígenas. Em artigo intitulado

REGULAMENTOS DAS ALDEIAS: da Missio ideal às experiências coloniais, Maia (2008)

destaca a importância histórica das Missões ou Aldeias na experiência colonial como uma

invenção dos jesuítas no Brasil.

No contexto das missões documentos e regulamentos internos foram escritos com o

sentido de converter, educar e controlar os indígenas por meio de uma rotina de catequese

e trabalho visando regular a integração destes ao projeto colonial na Amazônia portuguesa.

Dentre os documentos destaca-se aqui o Modo como se há de governar o gentio que há nas

aldeias do Maranhão e Pará, escrito pelo padre Antônio Vieira por volta de 1653, com o

objetivo de controlar temporal e espiritualmente os nativos. No aspecto temporal o artigo

10 desse regulamento estabelecia: “Terá grande vigilância, e cuidado com todos os índios

de sua aldeia a que não saiam fora dela, de dia, nem de noite, sem sua expressa licença”.

Isto é, os índios aldeados deveriam obedecer aos padres da Companhia tornando-se

submissos aos novos modos de vida (apud ARENZ, SILVA 2012). Com essas medidas as

formas de imposição do padrão cultural ocidental-cristão cada vez mais se fortaleciam e

garantiam o domínio e a expansão colonial na Amazônia.

É certo que mesmo com todos os recursos adotados pelos padres jesuítas a prática

nem sempre lhe era favorável. As resistências e as estratégias diante dos padrões europeus

era uma constante nos aldeamentos. Na missão dos Tapajós, o padre João Felipe

Bettendorff relata em suas crônicas as medidas que adotara para combater as beberagens,

a poligamia e o culto aos ancestrais “[...] perguntei ao alferes João Correia que cousa era

esta procissão de gente, e disse-me ele que eram os índios da aldeia que iam beber e fazer
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suas danças que chamavam de poracés no Terreiro do Diabo”. Diante desse cenário

Bettendorff ordenou João Correia que avisasse aos índios que voltassem para suas casas “e

quando não obedecessem ao que lhes mandava dizer, quebrasse os potes dos índios e

derramasse o vinho no chão” (BETTENDORFF, 1999, p. 193). Com a mesma determinação o

jesuíta fala aos índios sobra a poligamia:

Olhai os Mandamentos da Lei de Deus, todos se fundam em a razão, e quem
os quiser seguir deve-se chamar homem racional, e pelo contrário quem os
não quiser seguir este se pode chamar de bruto, e se deve governar com
pancadas como se governam os animais irracionais. Feito este preâmbulo
lhes fui propondo os Mandamentos da Lei de Deus [...] em nossas almas.
Aprovaram eles todos o que lhes praticava, e [...] perguntando se lhes se
parecia bem andar com alguma mulher não sua, respondeu-me logo um que
se sua mulher fizesse adultério a botaria no rio. [...] Concordaram todos
nisso logo e as foram entregando e pondo em um rancho grande do
principal chamado de Madalena (BETTENDORFF, 1999, pp. 194-5). [Grifos
meus].

Como o discurso da Companhia era por natureza edificante, o que parece é que os

índios facilmente aceitavam as ordens sem contradições, no entanto, o confronto entre as

culturas era marcado pela imposição e pela resistência, e nesse jogo de perda e ganho as

estratégias utilizadas pelos missionários tinham que ser cada vez mais elaboradas no

sentido de seduzir e convencer os nativos. E foi nesse processo de sedução e convencimento

que os padres jesuítas inventaram o Sairé – um semicírculo de cipó recoberto de algodão

com fitas coloridas, espelhos, cruzes – e toda uma simbologia acerca dessa invenção que

passaria a fazer parte da dança indígena, primeiro com as crianças, como forma de

dominar o nativo e trazê-lo ao mundo cristão civilizado, e na sequência com os adultos

como se observa nos primeiros registros sobre a dança que depois se transformara em

festa.

Barbosa Rodrigues em seu clássico Poranduba Amazonense (1890) trata o Sairé como

canto e dança dos silvícolas, do Amazonas. Em sua classificação afirma que é uma espécie

de procissão de mulheres que carregam o “Çairé”. O autor utilizada a grafia da língua geral

Nheengatu. Ainda que tenha feito uma densa descrição do Sairé como um instrumento,
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inventado pelos religiosos para perpetuar e firmar mais a religião entre os índios, tendo

como pano de fundo uma significação bíblica, não deixa de registrar as mudanças ocorridas

ao longo do tempo, ou até mesmo diria eu, a permanência no evento de alguns dos modos e

costumes dos nativos: “O espírito religioso que presidiu à confecção do instrumento

perpetua-se até hoje com fiel devoção e crença, mas já profanado pela civilização, que

introduziu nele a orgia, pelo que a autoridade eclesiástica tem proibido o seu uso”. E diz

mais:

Quando festeja-se algum santo, por alguma promessa, levantam em casa um
altar, onde colocam a imagem milagrosa, aos pés da qual fica o çairé.
Preparam junto à casa uma grande ramada, isto é, uma grande palhoça,
onde é servido o jantar aos convidados e fazem-se as danças. Dias antes da
festa preparam grande quantidade de tarubá ou mukururú, que é a alma da
festa. Se a ladainha, que sempre acompanha estas promessas, é feita na
igreja, o çairé sai de casa, em procissão, e se dirige para o templo (BARBOSA
RODRIGUES, 1890, p. 281) [grifos do autor].

Em Alter do Chão/PA a festa do Sairé ainda mantém os elementos sagrados

introduzidos pelos missionários jesuítas como o próprio instrumento que configura o Sairé,

a procissão, as ladainhas, os cantos aos santos, mas também se compõe de festa profana

com bebidas, comidas e danças. O autor Wilson Nogueira (2008), estudioso das festas

populares na Amazônia, afirma que “é curioso que o Sairé só continue vivo e representativo

na Vila de Alter do Chão, exatamente no mesmo lugar, onde provavelmente, fora fundado”.

E mais, diz o autor: “com alterações pouco significativas em relação ao tempo e aos

fenômenos sociais que o levaram a desaparecer em outras regiões, inclusive sua proibição

por trinta anos (1940-1970), pela Igreja Católica.

Ferreira (2008, p. 72) defende a ideia de que nenhuma manifestação na região

amazônica se manteve tanto tempo e com a preservação de valores como o Sairé. O

dinamismo cultural que a mantém traz sempre consigo o espírito coletivo e espontâneo da

comunidade. E mais que isso, traz a permanência e o fortalecimento da relação do homem

com o sagrado nesse espaço. Terezinha Lobato (81 anos) lembra que quando estavam

reorganizando a festa do Sairé (proibido pela Igreja Católica), “no momento da reunião
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entre as mulheres algumas tagarelavam e riam e eis que entra uma senhora e em tom de

“ralho” adverte a todas que o Sairé não era coisa de brincadeira. Era sagrado, merecia

respeito” (TEREZINHA LOBATO, 2014).

Nas palavras de Osmar (21 anos), não deixa dúvida de que o trabalho realizado pelos

jesuítas desde a chegada da Companhia no Brasil e de forma específica na Amazônia,

mesmo enfrentando resistências e obstáculos, deixou marcas profundas no imaginário e

nas práticas do homem amazônico, principalmente no que tange à relação desse homem

com o sagrado. “Olha a coroa que a gente vê, a coroa tão pequena numa imensa festa,

dizendo ser, representando, dizendo que nós seres humanos somos tão grandes e que o

Espírito Santo é pequeno no meio de nós, mas que toma conta de toda a festa”. E

acrescenta: “A festa do Sairé é isso, é o louvor ao Espírito Santo, o respeito, a devoção ao

símbolo porque tem muitos devotos do Sairé que dão testemunho das graças alcançadas

(OSMAR, 2013).

Considerações finais

A pesquisa realizada acerca da relação do homem com o sagrado na festa do Sairé

em Alter do Chão/PA, como uma experiência resultante do projeto evangelizador dos

padres jesuítas na Amazônia dos séculos XVII e XVIII, considera que mesmo diante das

dificuldades enfrentadas pelos missionários na tarefa de converter e catequizar os

indígenas desta parte do Brasil, em especial no contexto dos aldeamentos, em que índios e

religiosos criaram formas interculturais de sociabilidades, diante das dificuldades que

ambos encontravam, elementos do catolicismo e também de rituais indígenas

permaneceram e tomaram parte da formação sociocultural e imaginária dos povos

descendentes dos nativos da região, como os descendentes dos índios Borari.

Assim, mais de trezentos anos depois de iniciado o processo de conversão dos

nativos da região ao cristianismo o Sairé se mantém, considerando-se as devidas

alterações, como uma manifestação cultural e religiosa, fortemente marcada com símbolos

da fé cristã que estabelece uma relação do homem com o sagrado através das ladainhas,

procissão e o ritual de beijar a fita da coroa do Divino Espírito Santo, além de manter
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também elementos da cultura indígena como a dança e as bebidas fermentadas derivadas

da mandioca.

Por fim, destacar a importância da História Cultural que permite analisar a religião

fundamentalmente no que tange à compreensão do aspecto simbólico na vida cotidiana, e

de como os grupos e pessoas representam ou imaginam o mundo que os rodeiam. Mundo

que segundo estudiosos dessa corrente da História, é dotado de sentido pelas crenças e

pelos sistemas profanos e religiosos com seus símbolos, sentidos e significados. Elementos

que a meu ver são fundamentais para o reconhecimento e a formação de uma sociedade

mais digna - a sociedade amazônica - que possa ser respeitada e culturalmente identificada,

muito no que tange à relação do homem desse espaço com o sagrado.
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A INVENÇÃO DE UMA TRADIÇÃO DO SÃO JOÃO “MAIS ANTIGO DO
MUNDO”, ASSÚ-RN (1970-2001)

José Diego de Oliveira16

RESUMO
O presente trabalho tem pôr escopo analisar o São João na cidade de Assú/RN, intitulado
como “o mais antigo do mundo” desde 2001. O slogan atribuído ao festejo ressalta uma
política estratégica de promover a visibilidade da festa a partir de um conjunto de dizeres e
discursos. Deste modo à pesquisa suscita a seguinte questão: Como se agenciou as ideias,
os mecanismos e as estratégias para que a festa em questão recebesse o epíteto de “mais
antiga do mundo”? Sabendo que as tradições não são naturais e sim construções culturais,
o recorte entre 1970 a 2001, edifica o objetivo estratégico em examinar uma analise de
discurso como recurso metodológico assim como o uso de entrevistas e fontes periódicas, a
saber: Jornal Tribuna do Vale do Açu, logo de acordo com tais fontes a década 70 emerge a
necessidade de um novo discurso, de novas práticas e recursos na tentativa de criar uma
identidade peculiar, diante dessa linha de tempo, o que se percebe é que as festas populares
em seu ofício social buscam pela diferença, por algo que tenha seu “prefácio próprio”,
nesse sentido essa analise nos permite perceber que as tradições são como um “sermão”
desencadeando suas regras e modos de comportamentos, assim, as tradições necessitam da
revitalização de seus discursos, precisam cada vez mais de construções e inovações.
PALAVRAS-CHAVE: Festa. São João. Tradição.

ABSTRACT
The present work has put scope review the St. John in the town of Assú/RN, titled as "the
oldest in the world" since 2001. The slogan attributed to the party underscores a strategic
policy to promote the visibility of the party from a set of sayings and speeches. In this way
the research raises the following question: As if brokered the ideas, mechanisms and
strategies to the party in question received the epithet of "world's oldest"? Knowing that
the traditions are not natural and cultural constructions, the clipping Yes between 1970 to
2001, builds the strategic objective in examining an analysis of discourse as methodological
feature as well as the use of interviews and periodic sources, namely: newspaper Tribuna
of Brazil, soon according to such sources the 70 emerges the need of a new discourse , of
new practices and resources in an attempt to create a peculiar identity, on this timeline,
what you realize is that the popular festivities in their craft social seek the difference, for
something that has its "preface" in that sense this analysis allows us to realize that the
traditions are like a "sermon" Unleashing its rules and modes of behaviour, thus the
traditions require the revitalization of their speeches, they need more and more buildings
and innovations.
KEY WORDS: Strategic. Discourse. Festivities.

16 Graduando do Curso de História, UERN-ASSÚ. E-mail: Dhiego2103@hotmail.com.
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Introdução

O presente trabalho tem como objetivo primordial analisar o São João na cidade de

Assú/RN17, intitulado como “o mais antigo do mundo” a partir do ano de 2001 com duração

até 2008. O slogan atribuído ao festejo ressalta uma política estratégica de promover a

visibilidade da festa a partir de um conjunto de significados e discursos. O propósito deste

trabalho é analisar as interferências do poder local na execução da festa e, deste modo, a

pesquisa suscita a seguinte questão: Como se agenciou as ideias, os mecanismos e as

estratégias para que a festa em questão recebesse o epíteto de “mais antiga do mundo”?

Nas últimas décadas e mais precisamente em 2001, a Prefeitura Municipal de Assú

juntamente com a Paróquia de São João Batista da referida cidade, fortaleceu os

investimentos e as propagandas na divulgação da festa, com o objetivo de estimular a

economia, o turismo, a sociedade, a religião católica e a cultura local. Nas diversas cidades

do nordeste brasileiro o mês de Junho propicia diversas festividades juninas, logo cada

cidade busca a diferença e a concorrência com as demais festas juninas. Desta forma na

Terra da Poesia, os investimentos em propagar a festa levaram à construções de discursos

na busca de uma intenção.

De acordo com a historiografia local acerca da história do São João de Assú/RN, a

primeira festa de São João Batista a ser realizada na cidade de Assú/RN é datada desde

1726 ainda no contexto do período colonial. As escritas locais, a partir de texto publicado

pelo Historiador Local Ivan Pinheiro Bezerra 18mostram que já no ano de 1712 iniciou-se

uma campanha para arrecadar fundos para construir uma pequena casa de oração e uma

casa de repouso para o padre. O terreno foi doado por Sebastião de Souza Jorge na época do

então Arraial Nossa Senhora dos Prazeres. Logo em 1726 são terminados os trabalhos da

construção da pequena casa de oração e nesse mesmo ano por meio de uma ação

17 A Cidade de Assú/RN fica localizada na região do Vale do Assú, no interior do Rio Grande do Norte. A
cidade de Assú é conhecida em nível estadual, como a “terra dos poetas” ou “Atenas Norte-Rio-Grandense”.
18 Ivan Pinheiro Bezerra, Assuense, casado. Licenciado em Historia (UERN); especialista em História do
Brasil República (UERN); especialista em Gestão Pública (UFRN). Autor do livro: Assu - Dos Janduís ao
Sesquicentenário. http://assunapontadalingua.blogspot.com.br/.

mailto:Dhiego2103@hotmail.com
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comunitária, é construída uma cruz de madeira e barro que já na época se denominaria de

“Cruzeiro”. Atualmente este cruzeiro encontra-se edificado em frente à igreja Matriz de São

João Batista, iniciando a partir daquele momento os primeiros atos litúrgicos a serem

celebrados. A partir dali é criada canonicamente a Freguesia de São João Batista na Ribeira

do Assú, sendo a terceira instalada na capitania e a quinta do Brasil a ter São João Batista

como padroeiro da comunidade. Segundo Ivan Pinheiro:

A partir deste período a população assuense passou a vivenciar os festejos
alusivos ao padroeiro. Após os atos religiosos, ocorridos no mês de junho, a
comunidade se reunia no adro da 'Casa de Oração' para festejar. Uma
enorme fogueira era acesa e, ao redor dela, todos dançavam. Naquele
momento assavam espigas de milho, agradecendo ao padroeiro a boa
colheita, enquanto que as crianças tomavam os mais velhos como
"padrinhos ou madrinhas de fogueira". Nas casas mais afortunadas eram
formados mutirões para debulhas de feijão. Este encontro era uma espécie
de 'rádio peão' onde atualizavam as novidades da província, contavam
estórias e trocavam experiências especialmente sobre o inverno do ano
vindouro.19

O ato de festejar se faz presente em praticamente todas as sociedades, afirmando-se

como expressões de crenças ritualizadas, no que se insere um determinado comportamento

coletivo. Podemos perceber as festas juninas como em manifestações constituídas como

espetáculos de representações imateriais, materiais, simbólicas, políticas e religiosas.

As festas se constituem como uma ação humana que se desenvolve como relações

sociais praticadas por seus sujeitos em suas vivências. As festas representam para a

sociedade um momento de celebração. Para a historiadora Carmélia Miranda 20“Uma das

principais características da festa é a sociabilidade. É no espaço das comemorações que as

relações sociais se entrelaçam e se aguçam” (2009, p.302), sendo assim, as festas

representam momentos socioculturais, estabelecem relações sociais entre os sujeitos,

19 http://saojoaoemassu.blogspot.com.br/2010/07/sao-joao-nordestino-mais-antigo-do.html.
20 MIRANDA, Carmélia Aparecida. Devoção e diversão na Festa de São Benedito em Tijuaçu- BA. IN:
Capítulos de história da Bahia – Novos enfoques, novas abordagens. Maria das Graças de Andrade Leal/
Raimundo Nonato Pereira Moreira/ Wellignton Castellucci Júnior (Orgs.). São Paulo: ANABLUME, 2009.

http://assunapontadalingua.blogspot.com.br/
http://saojoaoemassu.blogspot.com.br/2010/07/sao-joao-nordestino-mais-antigo-do.html
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formam espaços sociais, de confraternização, desvio da vida normativa, quebra do cotidiano,

são identidades construídas, símbolos de alegria, diversão, lazer, espaços de memórias,

espaços de conflitos, momentos também de agradecimentos, de rituais, de tradições e de

religiosidades.

De 2001 até o ano de 2008, as edições juninas da festa de São João Batista

receberam essa titulação como uma festa vetusta (antiga), fazendo referência “à terra dos

poetas” como a pioneira nos festejos juninos entre o sagrado e o profano. Quando

abordamos a expressão “tradição” remetemos a ideia de uma simbologia muito antiga que

vem se adaptando aos novos tempos e aos novos espaços, o projeto pretende discutir o

slogan criado no ano de 2001, de fato é algo ainda bastante recente, mas segundo Eric

Hobsbawn e Ranger Terence nem todas as tradições possuem um princípio de passado

distante, sendo algo estritamente anoso, segundo o historiador algumas tradições são

construídas em estado de tempo presente e que tem como característica básica impor

comportamentos e regras na sociedade.

Portanto, o objetivo desse trabalho é desconstruir uma linguagem que foi criada

para a festa e ao mesmo tempo, discutindo uma análise de discurso na construção de uma

identidade social e de uma memória de poder.

Assú cidade festeira “lá tem festa todo dia”

Segundo Léa Freitas Perez21:

A cidade é o pólo de atração nos dias de festa, a começar pela missa
dominical. A cidade é o lugar e palco da festa, do mesmo modo que o domingo
santo é um dia festivo por excelência. Chama-lhes atenção a mudança na cena
urbana. A cidadezinha vazia, feia e pacata, recebe gente, que de longe vem,
para a missa dominical, ficando toda movimento e agitação. As gentes vestem
suas melhores roupas. Depois do sagrado, o profano na praça: jogos, circo,
desfile pelo passeio público, etc. (2008, p.43)

21 Festas e Viajantes nas Minas Oitocentistas, primeira aproximação. UFMG. Anais do II Colóquio Festas
e Sociabilidades. Site da publicação: http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com.
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A Cidade de Assú/RN é conhecida como terra dos poetas, como a região do vale que

abriga uma grande quantidade de carnaubeiras e no que diz respeito ao aspecto religioso,

como a terra da beata Lindalva. Assú é também conhecida como uma “terra festeira”.

De acordo com o Ex- Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo ao

conceder uma entrevista a Rádio Cabugi, o então Governador recebeu o pedido de uma

senhora para que o mesmo pudesse colaborar na realização de um baile. Ao pronunciar sua

resposta, eis que diz o entrevistado: “Dona Maria, se a senhora quer festa vá pro Assú

(Cidade do interior Norte-rio-grandense) que lá tem todo dia!”22

Tomando por base o epíteto de “terra festeira”, algumas festas compõem o calendário

festivo na cidade, são: Natal, Ano novo, Carnaval, São João, etc. A resposta dada pelo Geraldo

Melo a pergunta feita pela senhora atribui à sua postura a intenção em criar uma nova

identidade para a cidade de Assú, como uma cidade em que se realizam muitas festas. Para

os Assuenses tal demonstração é vista como uma identidade construtiva particular da cidade,

ou seja, se nessa cidade tem “festa todo dia” é preciso que nessa terra a valorização de suas

festividades cresça e principalmente a sua maior festa – O São João. Afinal por que a Cidade

de Assú é considerada uma “terra festeira”, se as mesmas festas que aqui acontece, também

são realizadas em outras cidades? Seria o São João, o elemento diferenciador?

Falar em festa é sempre muito bom, a sua pronuncia revela algo que dá prazer,

vontade de realizar e vivenciar- lá. Os sujeitos a planejam vivem contando os dias para que a

mesma chegue e seja usufruída com muita alegria e diversão. Segundo o historiador

Norberto Luiz Guarinello.

Não existe, na verdade, uma conceituação minimamente adequada do que
seja uma festa. Festa é um termo vago, derivado do senso comum, que pode
ser aplicado a uma ampla gama de situações sociais concretas. Sabemos
todos, aparentemente, o que é uma festa, usamos a palavra no nosso dia-a-dia
e sentimos-nos capazes de definir se um determinado evento é, ou não, uma
festa. (GUARINELLO, 2001, p. 669)

22 http://blogdofernandocaldas.blogspot.com.br/

http://anaiscoloquiofestas2.wordpress.com
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De fato o discurso do Ex-Governador Geraldo Melo é pronunciado na invenção de um

epíteto vago, retirado do senso comum um pronunciamento político. Segundo Mary Del

Priore “As representações sobre a festa, construídas a partir de uma dada utensilagem

mental (expressões, palavras, quadros lógicos), permitem decifrar a compreensão erudita

que as classes letradas tinham dos eventos festivos” (p.18). As festas realizadas

corriqueiramente em Assú/RN e, construídas em expressões e palavras, a partir de uma

classe letrada – nesse caso o Ex-Governador – nos instiga a compreender sua “utensilagem

mental”.

Nesse sentido a frase do Ex-Governador, decifra um pensamento ideológico acerca

de uma identidade coletiva e social para a Cidade de Assú e, sim, uma utopia que

desencadeia tensões e conflitos, afinal as festas que acontecem em Assú, também são

celebradas em diversas cidades, logo Natal, Ano Novo, Carnaval e São João, são festas que

representam um acontecimento, em que as sociedades recordam seus ritos. Seria nesse

sentido, tornar esse epíteto, uma identidade exclusiva para a cidade de Assú. Mesmo sendo

o São João a maior festa da cidade, em comparação com as demais citadas acima, mas o

acontecimento junino não se tornaria o diferenciador, mas sim o elemento agregador do

calendário sociocultural da cidade.

O São João “mais antigo do mundo” como espaço de memória

Realizado dentro de um espaço, que tem como objetivo, comemorar a doutrina

religiosa católica acerca da Natividade de São João Batista, ao mesmo tempo, integrado com

uma cultura folclórica nordestina – O São João de Assú, pode ser pensado como um “lugar de

memória” (Nora, 1993) - As comemorações, celebrações, são objetos que nos propicia

discutir a noção de lugar de memória. Segundo Jacques Le Goff23:

História que fermenta a partir do estudo dos “lugares” da memória coletiva.
“Lugares” topográficos, [...] lugares simbólicos como comemorações, as
peregrinações, os aniversários ou emblemas [...] estes memoriais têm a sua
história. (LE GOFF, 2003, p. 467).

23 LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: Editora da UNICAMP, 2003.

http://blogdofernandocaldas.blogspot.com.br/
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Segundo cita Le Goff ao discutir os “lugares de memória”, concebe-se em percebe-se

a importância dos participantes e organizadores da festa, como sujeitos sociais, no momento

de introduzi-los como objeto de observação.

Entrevistar pessoas que participaram, ou organizaram a execução da referida festa,

desencadeia uma reconstrução do passado, o que nos permite ouvir a fonte para depois

problematizar as lembranças e recordações dos sujeitos, percebendo que nesse contexto

revivido houve um acontecimento, de que existe uma história.

Uma festa desenvolve uma vasta programação que aciona a participação das

pessoas. Tais eventos têm por finalidade atrair o envolvimento dos sujeitos, a participação

das pessoas nesses eventos acarretam lembranças e recordações. A memória de uma festa

constitui uma identidade social e cultural inserida em uma comunidade de memória, no

qual, se partilham os mesmos condicionamentos construídos em momentos históricos. Nesse

sentido, a memória torna-se um patrimônio da identidade preservando seus atos e ritos.

Segundo Michel Pollak 24“a memória é um elemento constituinte do sentimento de

identidade” (1992, p.5).

De 2001 até o ano de 2008, as edições juninas da festa de São João Batista

receberam essa titulação como uma festa antiga, fazendo referência “à Terra dos Poetas”

como a pioneira nos festejos juninos entre o sagrado e o profano. De 2009 até a atualidade, a

comissão que planeja a Festa de São João Batista em Assú/RN, utiliza outros suportes

linguísticos em denominar a festa, a saber: Uma festa de fé, Assú cidade-sede do melhor São

João etc.

Como cita Michel Pollak, a memória constitui uma identidade. Mesmo não estando

em uso nas atuais festas juninas, o slogan de 2001, daí criado com o intuito de dar uma nova

ressignificação à festa, e: Aumentar os investimentos para contratar bandas e cantores

famosos, para uma decoração mais extensa, para atrair turistas para cidade. E ainda

24 POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. IN: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol5, n. 10: 1992.
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permanecem na recordação das pessoas, em publicações de jornais, sites, blogs etc. Quando

algum veículo de comunicação aborda o São João de Assú, mesmo diante de um novo recurso

imagético, sempre está lá presente à referência da festa como a “mais antiga do mundo”.

Ainda Segundo Pollak25 “a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais

e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos políticos diversos” (1992,

p.5).

Analisando a questão: de 2001 a 2008, a chefia do Governo Municipal da Cidade de

Assú/RN, estava sob-hegemonia do Ex-Prefeito Ronaldo da Fonseca Soares. De 2009 até os

dias atuais, sob o Governo de Ivan Lopes Júnior, segundo o pensamento de Michel Pollak,

podemos discutir uma memória que propicia disputas na construção de uma identidade em

termos conflituosos, podemos citar dois conflitos políticos disputados na elaboração de uma

memória:

1. De 2001 a 2008 – uma memória de apelo popular, com um discurso

“genuinamente” generalizado à ideia de mundo.

2. De 2009 até as festas atuais – uma memória que busca novas formas de

silenciar a construção de 2001 e ao mesmo tempo edificar novas linguagens criativas para a

referida festa.

Segundo André Luiz Piva de Carvalho: “A identidade social é ao mesmo tempo

inclusão e exclusão: ela identifica o grupo (são membros do grupo os que são idênticos sob

um certo ponto de vista) e o distingue dos outros grupos (cujos membros são diferentes dos

primeiros sob o mesmo ponto de vista)”. (p. 146).

A memória do São João “mais antigo do mundo” insere dentro do pensamento de

uma comunidade imaginada, diversos orifícios são produzidos na intenção de proporcionar

a festa uma identidade social. Nesse sentido pensar o São João “mais antigo do mundo”

como espaço de memória, é analisar os dois discursos abordados acima, a interferência

25 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, silêncio. IN: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol 2, n. 3:
1989.
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política e administrativa da Prefeitura Municipal de Assú, busca a intenção de criar uma

memória, no qual imagina a festa dentro de preceitos ligados a um projeto político. Essa

forma e esse comportamento mental de se construir uma memória de um São João seja

como o “mais antigo” ou outros recursos linguísticos, possibilita em perceber que a

memória dessa festa e sua identidade social estão sendo produzida dentro de interesses e

jogos políticos locais, a memória está em disputa, à memória não está em pesquisa.

Os ritos da festa

O rito representa uma comunicação de um único idioma, os sujeitos os repetem, são

constituídos como momentos importantes e, são praticados em uma data especifica. O rito

é algo praticado com o objetivo de se perpetuar ao longo dos tempos, é algo que está

inserido nas ações de quem os realizam e são constantemente recordados.

Segundo Paul Connerton 26“todos os rituais [...] têm de ser inventados em alguma

altura e, durante o período histórico em que permanecem vivos, o seu significado é

susceptível de mudança” (p. 61).  A Festa de São João em Assú/RN, ao longo de seu contexto

histórico, propicia a criação de ritos na conduta de manter tal festejo, dessa forma, surgem

novos discursos, estratégias e mecanismos para que a festa atraia novos olhares e novos

espaços.

A Festa de São João Batista se constitui como um ritual que é organizado, planejado

e vivenciado com entusiasmo e veneração religiosa. Segundo Paul Connerton os ritos são

“formalizados e tendem a ser estilizados, estereotipados e repetitivos” (p. 52), de tal forma,

entende-se o rito como um processo de comunicação simbólica, que se estende ao campo

cultural e religioso, sendo algo  estrategicamente edificado por uma prática consumida.

Uma das medidas que desencadeiam o aumento da festa é o fortalecimento dos seus ritos

simbólicos que dão sustentação aos eventos que transcorrem dentro da festa.

As ruas, avenidas e praças são adornadas com balões e bandeiras, realizam-se

novenas, missas e procissões, acontecem shows, apresentações de quadrilhas, barracas de

26 CONNERTON Paul. Como as sociedades recordam. 2º Ed. Celta Editora, 1999.
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comidas típicas, pau de sebo, almoço de São João Batista, a pedalada de São João27, a

motorromaria,28 a renovação das promessas batismais a margem do rio Assú29, os arraiais

nas ruas, nas comunidades rurais, nas escolas, nos bares, nos clubes, as noveninhas das

crianças, o Arraiá do Jegue,30os parques de diversões, as apresentações de mamulengos, o

acorda João31. Acontece também um rito bastante antigo dentro do festejo “a passagem do

ramalhete32”. O São João simboliza um verdadeiro cortejo cultural presente nas

manifestações festivas.

Os escritores locais da cidade de Assú retratam a realização de diversos ritos solenes

na festa do padroeiro. Francisco Amorim 33relembra em seu livro o “São João na sua

meninice”. Segundo o escritor Assuense:

Na minha meninice, às cinco horas da manhã já estava de pé para ouvir, por
três vezes repetidas, o repique do sino, o toque da Banda e o pipocar dos
foguetões, quando não era o estampido das salvas que variavam de 12 a 21
tiros dos dias destinados aos noiteiros mais endinheirados.

Já a escritora assuense Maria Eugência Montenegro recorda em seu livro, as

vaquejadas de São João.

As vaquejadas são o ponto alto da festa. Vaqueiros estilosos amanhecem na
cidade, desfilando coragem e elegância nos melados, baios, alasões, que

27 Passeio Ciclístico no qual os ciclistas junto com a imagem de São João Batista percorrem as escolas da
cidade.
28 Procissão motorizada contendo apenas motoqueiros, nessa procissão a imagem de São João vem numa
motocicleta.
29 Procissão que sai da Igreja Matriz em direção ao rio Assú, que acontecem à renovação do batismo
simbolizando o batismo que João realizou no rio Jordão.
30 O Arraiá do Jegue é um evento puxado por um trio elétrico com músicas de forró, durante seu percurso
ocorrem várias paradas, em cada parada recorda-se a cultura junina, como: casamento matuto, gato no pote
etc. O evento é privado, sendo comercializada sua camisa (abada).
31 O Acorda João acontece no dia 24 (dia de São João) no qual os fieis a partir das 06h00min soltam fogos de
artifícios em sua residência principalmente se nessa casa tiver algum devoto que leve o mesmo nome do
santo.
32 A passagem do ramalhete consiste na entrega de um ramo de flores aos noiteiros homenageados da noite,
ocorre sempre logo após a novena.
33 AMORIM, Francisco Augusto Caldas de. Assu da minha meninice. Editora: Clima Natal-RN, 1982, p. 20.
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espelham o cuidado e o amor de seus donos para com o seu inseparável
amigo. O vaqueiro ama o seu cavalo.34

A recordação dos ritos exalta a sua importância na memória das pessoas, são ações e

lembranças que deixam saudades. Em outros casos causam dor, sofrimento. Os ritos nos

permite ver descrições de fatos que marcaram uma determinada época. As sociedades os

recordam como forma de legitimar a resguardar  sua memória.

Por sua vez afirma Joaquim Alfredo Simonete:

Após cada novena, fogos e balões, a entrega do ramo. A noite dos motoristas,
com a passeata e benção dos carros. Vinte e três de junho, a cidade se enchia
de fogueiras. A família que não fizesse a fogueira era censurada. [...] No outro
dia bem cedo, recolhimento das cinzas da fogueira de São João, para abrandar
possíveis ventanias do inverno seguinte.35

O rito constitui uma cerimônia simbólica, em que, proporciona saberes e

ensinamentos sagrados. É um processo que constrói comportamentos e maneiras de

desenvolver socialmente uma cultura tradicional.

Por que a “mais antiga do mundo”?

Um dos principais objetivos da participação de governos na execução de um calendário

de festas é o fato de transforma-lás em roteiros turísticos. Discutir o São João de Assú como

o “mais antigo do mundo”, desenvolvendo a ideia de estimular o turismo na cidade, torna-se

presente um discurso de identidade a partir de sua festa junina. Essa nova ressignificação e

reformulação da festa remetem a pensar a identidade a partir do Stuart Hall, pois a festa foi

reconstruída em 2001, com a intenção de se diferenciar de outras construções estabelecidas.

O objetivo dessa pesquisa é perceber a realidade desses sujeitos dentro desse período

em perceber que a identidade do São João vai sendo formulado na construção de uma

34 MONTENEGRO, Maria Eugênia Maceira. Lembranças e tradições de Açu. 1978, p.178.
35 Trecho retirado de: Assú em revista. Ano 1, outubro 1980 – n.1. Com autoria de: SIMONETE, Joaquim
Alfredo. “Festa de São João”, p. 05.
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identidade social que beneficie jogos políticos, selecionando uma memória de poder.

Segundo Hall:

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado
sobre a unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em
processo”, sempre “sendo formada”. [...] nós continuamos buscando a
“identidade” e construindo biografias que tecem as diferentes partes de
nossos eus divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse
prazer fantasiado de plenitude.36

A construção de uma identidade é um processo formulado por intenções, que visam

atender uma demanda que está sendo buscada. Ao momento que o poder público municipal

de Assú/RN cria novos mecanismos, que levem a um recurso identitário da festa presente na

referida cidade, desencadeia um novo espaço para o contexto das festas, suas formas e seus

gestos são recriados, reatualizados, em meio a um palco de mudanças, nesse sentido,

podemos perceber o quanto o espaço pode ser refeito ou revitalizado, é como uma passarela

ditando novas modas e novas tendências sociais, e que são facilmente aceitas pelos sujeitos.

A festa pode ser pensada e também construída como uma identidade portadora de

aspectos culturais, pois a mesma contribui na formação cultural e na mentalidade dos

sujeitos. Atualmente a gestão política em vigor busca novos caminhos para a festa, se

distanciando da gestão anterior, nesse sentido, a identidade construída sistematicamente

nos festejos, é também um espaço que tenta produzir uma identidade política pessoal a um

governo em vigor. Nesse sentido, pensar essa identidade com viés políticos que buscam pela

diferença, reflete na questão de poder, de demarcar, de excluir algo do outro. Segundo

Tomaz Tadeu Silva:37

A identidade está sempre ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”.
Essa demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao

36 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade, DP&A Editora, 1ª edição em 1992, Rio de
Janeiro. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro . p.39.
37 SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu da
(Org.). Identidade e diferença. A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2004.
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mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder. “Nós” e “eles” não
são, neste caso, simples categorias gramaticais, mas evidentes indicadores de
posições – de – sujeito fortemente marcadas por relações de poder (SILVA,
2004, p. 82).

Silva trabalha bem com a ideia de uma identidade que é fixada, ou talvez com o

pensamento de centralização. De fato no processo demarcado pelos governos municipais de

Assú em suas interferências no financiamento público da festa, estabelecem relações de

poder. Para Silva esses atos de excluir ou incluir, ocasiona uma identidade que se isola

dentro de um projeto político, como cita o próprio autor é um conjunto que busca a diferença

entre nós e eles, e de fato podemos perceber esse mecanismo, atualmente a gestão política

em poder vigente busca essa distância, da mesma forma, como a gestão de 2001, buscou a

diferença das gestões anteriores. Para Stuart Hall a identidade não está centralizada e sim,

fragmentada, segundo Hall, o sujeito vive dentro de uma realidade marcada por recriações e

reformulações, desencadeando uma identidade que vai sendo composta por novas

identidades construídas, ou seja, para Hall as identidades não devem ser pensadas como algo

fixado ou permanente, logo se as identidades fossem imutáveis, não seriam construções e

toda identidade é discutida como um conjunto de fabricações.

A festa não é apenas uma identidade cultural e social e sim uma identidade política

com discursos que atendam a demandas a serem alcançadas por amplos interesses. Para

Stuart Hall a identidade está em crise, o autor reflete o pensamento do sujeito fragmentado,

que vai confortando com mudanças, rupturas, reconstruções, segundo Hall a identidade do

sujeito está em crise, porque novos mecanismos estão sendo instituídos, pois não há uma

centralidade e sim, um conjunto de medidas que objetiva reformular aquilo que o outro

implantou.

Essa discussão também dialoga com a Obra do Michel Certeau - A invenção do

cotidiano – refletindo a ideia de que o homem é portador de suas construções, alterando as

coisas e seus modos, planejando seus atos com o objetivo de apropriação e subversão, no

qual, o homem como agente produtor busca a imposição na recriação de momentos do

cotidiano.
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O objetivo de se criar uma tradição dentro de uma festa popular é, de transformá-la

num canal de transmissões, no qual, o passado é mantido intacto. O presente se torna refém

desse passado, nesse sentido, o presente sobrevive aos fatos que foram iniciados e, que

devem exercer o padrão de mantimento e de pertencimento. Podemos observar a construção

de uma tradição no que diz respeito à realização de uma “promessa” que precisa ser

executada paulatinamente ao longo dos tempos criando regras obedientes em sua existência

e, nesse sentido, a memória passa a representar o cartão-postal dessa “promessa”

remetendo uma descrição dos acontecimentos ocasionados no decorrer dos festejos. As

tradições estão presentes no histórico de vida dos sujeitos, e as regras que lhe são impostas

são construções que tradicionalmente são ritualizadas.

Segundo Eric Hobsbawn:

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente
reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais praticas, de
natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; uma
continuidade com o passado. (HOBSBAWN, 1997 p. 9)

O entendimento de tradição inventada permite que os pesquisadores lancem seus

olhares para as práticas culturais ponderadas como tradição. As tradições seriam

mecanismos de estabelecer, acomodar, de formalizar e por vezes institucionalizar, valores,

ideias, modos de ser e agir. A inauguração de novas tradições teria que ser inventadas (ou

reinventadas) para dar continuidade a este processo de formalização e institucionalização

dos costumes. Segundo Hobsbawn, o conjunto de tradições inventadas permite uma ampla

gama de discussões, para o historiador, “a invenção de tradições é essencialmente um

processo de formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que

apenas pela imposição da repetição.” (1997, p. 11).

A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer
atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e
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futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais
recorrentes.38

Para Eric Hobsbawn as tradições devem ser pensadas como mecanismos que são

estruturados, a partir de comportamentos. Construir uma forma de comportamento

referenciado por uma tradição é um modo que isola os sujeitos a um patamar de isolamento

no tempo e no espaço. De fato é uma crise do pensamento crítico, em refletir que os modos

praticados são imutáveis, ou que, não sofrem consequências ao longo de sua duração. A

sociedade é constantemente alvo de mudanças provocadas por seus sujeitos e por que a

tradição possui essa capacidade de proteger, de manter intacto o comportamento social. A

proposta do Hobsbawn vem a desconstruir todo um mito que é o fundador desse

pensamento de que as tradições e suas práticas são invariáveis.

Uma tradição é criada com o intuito de demarcar não só um comportamento e sim,

uma representação. O slogan do São João de Assú, além de propiciar um discurso de

identidade e memória de poder, é também, um discurso que objetiva uma representação.

Segundo citado no primeiro capítulo, o historiador Michel Vovelle, aponta o estudo das

festas em observar como um grupo social projeta a representação de sua festa ao mundo,

nesse sentido, é criada uma tradição visando como a mesma pode ser representada para os

outros.

[...] Representação pode ser pensada como algo que permite “ver o que está
ausente” ou como “exibição de uma presença”. Assim, em diferentes lugares e
momentos uma determinada realidade é construída, pensada, dada a ler por
diferentes grupos sociais. A construção das identidades sociais seria o
resultado de uma relação de força entre as representações impostas por
aqueles que têm poder de classificar e de nomear e a definição, submetida ou
resistente, que cada comunidade produz de si mesma 39(RIBEIRO, 2006, p.
85)

38segundo Giddens . Idem p. 14 e 15.
39 RIBEIRO, Regina Maria de Oliveira. A “máquina do tempo” Representações do passado, História e
Memória na sala de aula. Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo. São Paulo: 2006.
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A ideia de representação do São João “mais antigo do mundo” é perpassar uma

concepção desenvolvida por um grupo para um discurso generalizado de mundo. É a busca

de um sentido, de uma posição que represente um projeto que foi pensado e aplicado à

sociedade como uma “descoberta” que hora estava ausente e que, por meio desse projeto,

está sendo exibido. Segundo Chartier:

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. Daí, para cada caso,
o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de
quem os utiliza. (...) As percepções do social não são de forma alguma
discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares,
políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas
menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os
próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta investigação
sobre as representações supõe-nas como estando sempre colocadas num
campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em
termos de poder e dominação.40

Tomando por base o objeto de pesquisa deste trabalho, a ideia de Chartier acerca do

entendimento crítico das representações, contribui no campo teórico, em perceber as

representações que produzem discursos como estratégias que visam propiciar uma

imposição. A representação do São João “mais antigo do mundo” é uma justificativa que

desencadeia um ambiente de concorrências na busca pela dominação. Ao longo de todo esse

trabalho, palavras como: estratégias, interferências políticas, identidade, memória de

poder, estão presentes no texto com o objetivo de dialogar com o problema, desta forma, a

concepção de representação permite aprofundar ainda mais essa discussão, percebendo o

quão está presente às relações de dominações e o macular da história dentro da festa de

São João na cidade de Assú/RN.

A cidade de Assú/RN como a legitima representação do São João “mais antigo do

mundo” é macular a história. Nesse sentido representa tornar Assú a primeira cidade na

história dos agrupamentos humanos em realizar uma sociabilidade festeira no São João. De

40 0 CHARTIER, op. cit., p.17.
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fato Assú não pode ser considerada a festividade mais antiga. O discurso inaugurado em

2001 torna-se uma construção de poder, afinal se aqui acontece o São João mais antigo do

mundo, significa que as demais festas juninas devem tomar o São João dos Assuenses como

modelo de referência em pioneirismo da história do mundo. Basta pensar a seguinte

questão: Citado anteriormente na introdução deste trabalho, a Freguesia de São João

Batista da Ribeira do Assú, foi criada em 1726, sendo a terceira instalada na Capitania do

Rio Grande e a quinta do Brasil a ter São João Batista como patrono, ou seja, pensando em

sentido cronológico, outras festas de São João surgiram bem antes da que se realiza em

Assú.

De acordo com a historiografia local, Para Ivan Pinheiro:

[...] Por esta simultaneamente, ou melhor, em virtude da festa religiosa ter
sido ao longo destes 277 anos agregada as manifestações folclóricas e
sociais, foi adotado pela comissão de divulgação da festa o cognome de
“SÃO JOÃO MAIS ANTIGO DO MUNDO”. Este trabalho de marketing na
festa do Assú, em nenhum momento teve a intenção de deturpar a história.
Todos os componentes da comissão são conhecedores de que São João
Batista é cultuado em alguns países católicos, há quase dois mil anos. O
nosso, se levarmos em consideração tão somente o lado religioso, enquanto
padroeiro, poderíamos dizer que tem um São João Batista recém-nascido.41

Na citação acima, o Ivan Pinheiro, deixa bem claro, o fato de considerar o lado

religioso, chegando a definir um “São João recém-nascido”. A própria historiografia local da

história do São João deixa de lado a ideia de pensar a origem da festa.  Outro fato curioso

chama atenção: Por que uma festa que tem mais de 200 anos só chegou a essa denominação

em 2001 e durou somente até 2008? Porque hoje o governo municipal não usa mais essa

construção e busca novas linguagens para festa? O conceito de tradição inventada discutida

pelo Eric Hobsbawn e o Terence Ranger, auxilia a problematização da ideia de um São João

recém-nascido, e reforça a compreensão da construção de uma memória, de algo que cause

um impacto relevante na mentalidade dos sujeitos, uma construção que propicie uma

41REBULIÇO. Assú/RN: Informativo da Secretária de cultura do Município do Assú. Nº 3, Ano I, Mai/ Jun
2003.
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obtenção de agentes sociais envolvidos. Para Le Goff (1990) “além de ser uma conquista dos

grupos humanos a memória também é instrumento e objeto de poder”.

Ivan Pinheiro por sua vez afirma:

[...], a nossa festa tem uma particularidade: O folclore nordestino, como
sabemos, por seu conjunto de estilos, é ímpar. E, nesta região, o São João de
Assú, quando comparado as maiores festividades ocorridas em outras cidades
nordestinas, é o único que tem São João Batista O Precursor do Messias,
aquele que batizou Jesus, como o Padroeiro da Paróquia e do Município. E,
o povo de Deus, com devoção e vigor, realiza esta manifestação religiosa,
folclórica e social, ininterruptamente, há duzentos e setenta e sete anos.42

A ideia de generalização é muito presente na construção desse slogan, a pergunta

que se sucinta é a seguinte: Como a historiografia local da história desse São João teve a

capacidade de contar e pesquisar pelo mundo afora e descobrir que a festa de Assú é a

“mais antiga do mundo”? Toda essa questão se volta aos princípios abordados nesse

trabalho, ou seja, a construção de uma identidade social que represente uma dominação de

um projeto que foi arquitetado e aplicado dentro da festa. O discurso construído é uma

generalização adotada por um grupo político com viés “positivista” sem pensar no efeito

dessa criação.

Por sua vez a estratégia política:

A partir deste ano a festa de São João Batista, padroeiro da cidade de Açu,
terá que juntar o epíteto de “o mais antigo do mundo” [grifo nosso] a uma
nova denominação agregando em seu slogan que detém também o mais
expressivo e tradicional de todo o Rio Grande do Norte. A trajetória
histórica da festa maior da cidade, nestes 275 anos de registro, passará a ser
definido em dois estágios: antes e depois do São João/2001. [...] A estratégia
do prefeito Ronaldo Soares de enxugar a parte sócio-cultural, irmanando-a a
parte religiosa, traduziu-se em mais um ponto positivo: O São João ganhou
de forma inquestionável em qualidade.43

De fato a partir de 2001 a festa tomou formas estrondosas, o São João tido como o

“mais antigo do mundo” caiu no gosto popular das pessoas, e a festa tomou uma nova

42 REBULIÇO. Assú/RN: Informativo da Secretária de cultura do Município do Assú. Nº 3, Ano I, Mai/ Jun
2003.
43 Assú reafirma o São João mais fantástico do RN. Tribuna do Vale do Açu. Assú/RN. Ed. 675, 2001.
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direção, chegando a competir com outras festas de São João no nordeste. A ideia de

estratégia nos faz discutir o pensamento de Michel Certeau:

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 (os clientes ou os concorrentes, os
inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa
etc).44

Em outra publicação do Jornal Tribuna do vale do Açu:

Todo o nosso empenho está sendo direcionado para que o São João
padroeiro de nossa cidade, seja efetivamente inserido no calendário de
eventos do Estado e ganhe o reconhecimento de maior festa junina de todo o
Rio Grande do Norte, ele que já é o São João mais antigo, com 276 anos de
história e tradição45.

A estratégia adotada em Assú é gerar uma competição de festas, para os indivíduos,

isso representa algo interessante, logo as disputas e os conflitos estratégicos buscam

identidades sociais, e propiciam aos sujeitos diversas possibilidades festivas. De fato a

estratégia de agenciar a festa de São João em Assú no calendário de eventos do Rio Grande

do Norte, surtiu efeito para a cidade. De acordo com uma publicação do Jornal O

Mossoroense, uma notícia chama atenção a respeito da festa em Assú.

A exemplo do que vem se repetindo desde 2000, a festa de São João Batista,
padroeiro da cidade de Pendências, vai limitar-se unicamente à parte
sociorreligiosa, excluindo as manifestações socioculturais. De acordo com o
pároco da cidade, Valtair Lucas, isso deve-se à proximidade do município com
a cidade de Açu, aonde acontece o maior São João do interior do Rio Grande
do Norte46

Cada festa junina ao buscar a diferença estratégica transmite a singularidade de uma

realidade social presente na instância cultural dos sujeitos. A diferença leva uma

44 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer; 17. Ed. Tradução de Ephraim Ferreira
Alves. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p.93.
45 Maior São João do Estado já começou. Tribuna do Vale do Açu. Assú/RN. Ed. 726, 2002.
46 O Mossoroense. Mossoró/RN: Universo, 28/Mai/2003.
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(des)continuidade, se uma cidade está fazendo isso é preciso criar isto nessa na intenção de

ter sua própria tradição. Atualmente as festas religiosas vêm desenvolvendo junto com seus

patrocinadores uma demanda mais expressiva na parte sociocultural de suas festas. Uma das

estratégias construídas pelos organizadores da festa é trazer sempre algo novo que chame a

atenção das pessoas. Para Eric Hobsbawn e Terence Ranger nem todas as tradições possuem

um princípio de passado distante, sendo algo estritamente antigo. Segundo os historiadores

algumas tradições são construídas em estado de tempo presente e têm como característica

básica impor comportamentos e regras na sociedade. Assim, cada cidade que realiza os seus

festejos juninos propõe uma programação que paute o comportamento coletivo, e que leve as

pessoas a participarem da festa e perceberem a sua importância em relação às demais que

são realizadas.

Os mecanismos, as ideias e as estratégias que agenciaram a festa junina de Assú/RN,

a partir do epíteto criado em 2001, propicia discutir e analisar o discurso, na construção da

articulação entre memória e poder dentro de uma festividade imaginada, planejada e

organizada. Infelizmente em nossa sociedade a política é pensada e discutida a partir da

figura dos seus gestores e suas obras realizadas, cada gestão pública prioriza em deixar

uma herança na mentalidade das pessoas, deixando de lado o fato de pensar a política

como uma rede que estabelece relações sociais entre os sujeitos. A capacidade política de

impor um comportamento mental nos sujeitos participantes dos festejos evidencia-se nas

noções de poderes que  regem e norteiam a sociedade.

Perceber o poder como relações sociais que movem os sujeitos, propicia a discussão

de um fato bastante presente na atualidade acerca das interferências dos governos públicos

nas realizações das festas. O próprio governo ao investir em festejos, é alvo

constantemente de interferências e investigações por parte do Ministério público no

orçamento e gastos em festas. O São João de Assú, desde o ano de 2013, sofreu uma notória

redução em seus gastos na contratação de bandas, reduziram-se os investimentos. A reação

da população foi de reprovação, pois as pessoas estavam acostumadas a participar de

grandes shows promovidos pela Prefeitura. O poder ele exerce demandas sociais, o próprio

ato de interferir é um poder que produz na sociedade relações entre sujeitos.
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Pensar a criação da festa como “mais antiga do mundo” dentro de uma memória

produzida com discursos ideológicos, significa analisar os conflitos, compreender os

discursos, e problematizar uma memória que represente um interesse coletivo. Para Le

Goff (2003, p.469) “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”. E ainda Segundo Jacques Le Goff “devemos trabalhar

de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens”

(2003, p. 471). Este trabalho nos convida a pensar como a história e a memória são

construídas como um grupo coletivo busca uma representação de discurso generalizante.

Logo são os sujeitos os construtores da história, cabe aos pesquisadores debruçados em

analisar estrategicamente os discursos à produção de formas de pensar relevantes social a

academicamente.
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SANTA MENINA: DEVOÇÃO DA CULTURA POPULAR DE FLORÂNIA-RN

Juliana Souza de Oliveira47

RESUMO
Investiga a construção da Santa Menina como ícone religioso da cidade de Florânia – Rio
Grande do Norte, que teve início na década de 1940, mais especificamente no ano de 1946 e
que se reflete até os dias atuais, enfatizando quem são seus praticantes e como estes agem
diante desse fenômeno religioso, bem como analisa os aspectos das devoções marginais,
relacionando elementos do Catolicismo tradicional com características da cultura popular.
Propõe pensar como e quem são os indivíduos que constroem esta devoção e através de que
discursos essas crenças se legitimam, desconstroem e se espalham.  A problemática partiu
da pouca discussão sobre essa história e de uma inquietação pessoal em estudar o tema. É
evidente que possuem várias produções acerca da temática religiosidade popular, como os
estudos de Carlos Rodrigues Brandão, José Carlos Pereira e Oscar Calavia Sáez, sendo que
ao se tratar da Santa Menina, em especial, são raros os trabalhos. Na leitura dessa devoção,
utiliza como suporte os conceitos de Cultura Popular, Crença, Religiosidade Popular e
Devoções Marginais, empregadas por Michel de Certeau, José Carlos Sebe e José Carlos
Pereira. Trabalha com as abordagens da História do Discurso e História Oral, discutidas por
Barros e Meihy, para analisar blogs que retratam a história da Santa Menina e as fontes
iconográficas, assim como as entrevistas realizadas com moradores da cidade de Florânia:
devotos e não devotos e pessoas relacionadas à Igreja Católica, percebendo os discursos por
trás de tais fontes. É a partir da memória e das análises orais que desenvolve-se toda
problematização que gira em torno da construção da menina como Santa desta referida
cidade, em que os relatos passam de geração em geração, mantendo-se até a atualidade.
No que concerne às técnicas metodológicas, a pesquisa partiu de transcrições de
entrevistas, análise semiótica e iconográficas. Concluiu com os diagnósticos das entrevistas
e dos demais documentos acima citados que a religiosidade popular encontra-se fortemente
presente no espaço analisado e que a crença na Santa Menina persiste, até hoje, pela maior
parte da população floraniense. Mas, é perceptível também a não aceitação da Igreja
Católica em conhecer a menina como santa, apenas associa sua imagem a de Nossa Senhora
das Graças. Mesmo assim, a Criança possui seu fieis que não se importam com sua
canonização, fazendo dela a santa do povo.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças. Devoções marginais. Florânia. Santa Menina.

ABSTRACT
Investigates the construction of the Santa Menina as a religious icon of the city of Florânia
- Rio Grande do Norte, which began in the 1940s, specifically in 1946 and this is reflected

47 Discente do Curso de História – Licenciatura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó, Departamento de História do CERES (DHC),
UFRN.
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until today, accentuating who are their practitioners and how they act on this religious
phenomenon and examining aspects of marginal devotions, listing elements of traditional
Catholicism with features of popular culture. It proposes thinking how and who are the
people who build this devotion and through what speeches these beliefs are legitimate,
deconstruct and spread. The problem came from the few discussion of this story and from
a personal concern in studying the subject. Clearly they have several productions on the
theme of popular religiosity, as the studies of Carlos Rodrigues Brandão, Jose Carlos
Pereira and Oscar Calavia Sáez, but when dealing with the Santa Menina, especially, we
have few jobs. On the reading of this devotion, we based on the concepts of Popular
Culture, Belief, Popular Religiosity and Marginal Devotions employed by Michel de Certeau,
José Carlos Sebe and José Carlos Pereira. It works with the approaches of the History of
Speech and Oral History, discussed by Barros and Meihy to analyze blogs that portray the
history of Santa Menina and iconographic sources as well as interviews with residents of
Florânia: devotees and non devotees and people related to the Catholic Church, realizing
the speeches behind such sources. It is from memory and oral tests that we develop the
questions that revolves around the girl as Santa from that city, where the stories passed
down from generation to generation, remaining until today. With regard to methodological
techniques, the research came from interview transcripts, semiotic and iconographic
analysis. Concluded with the diagnostic interviews and other documents cited above that
popular religiosity is strongly present in the analyzed space and that belief in Santa Girl
persists to this day, for most of the floranian population. But it is also noticeable the non-
acceptance of the Catholic Church to meet the girl as a saint, only associate their image of
Nossa Senhora das Graças. Still, the Child has its faithful who do not care about his
canonization, making it the holy of the people.

KEY WORDS: Beliefs. Marginal devotions. Florânia. Santa Menina.

Introdução
A história da Santa Menina, vulto religioso da cultura do povo de Florânia, bem

como das cidades vizinhas do Seridó, localizadas no Estado do Rio Grande do Norte, parte

da temática religiosidade popular, mais especificamente, das devoções marginais. De

acordo com a população local48, ela viveu até aproximadamente o ano de 1947, numa

comunidade49 isolada de Florânia, da qual saiu para procurar frutas da vegetação local e

não mais foi vista. Muitos anos passaram-se e o assunto só voltou à tona, a partir de um

frade italiano, chamado Otávio, que veio à procura da menina, que aparecia em seus

48Entrevista informal, realizada com Maria das Graças Pereira, 65 anos, em Florânia/RN, no dia 24/03/2013.
49Zona Rural de Florânia, Rio Grande do Norte.
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sonhos. O mesmo, nessa época, encontrava-se em missão pelo Brasil. Ele, então, passou a

procurar incansavelmente por ela. E, com a ajuda de alguns moradores, conseguiu achar o

local que tanto sonhou. Ao chegar lá, o frade logo entendeu que a mesma tratava-se de uma

santa. Ele avisou aos moradores que levaria a menina para Itália, com a finalidade de

estudar seu caso, mas, prometeu mandar uma imagem para o local e pediu que fosse

construída uma capela para que a menina fosse cultuada.50

A partir desse ponto, surgiu a manifestação religiosa exercida sobre a história da

Santa Menina, espalhando-se pela população de Florânia e, posteriormente, para as demais

cidades do Rio Grande do Norte e outros Estados vizinhos. Os fieis se valiam,

principalmente, por questões de doenças. Segundo relatos de moradores floranienses,

muitos foram curados e validos por ela. Mas, a Igreja Católica mantêm forte resistência em

aceitá-la como santa. Como ela ainda não foi canonizada, sua história foi associada à Nossa

Senhora das Graças, como forma de a Igreja não perder seus fiéis e de neutralizar os

ânimos na cidade.51

Ao analisarmos a construção da Santa Menina como ícone religioso da cidade de

Florânia, ficam as seguintes indagações: como e quem são os indivíduos que constroem

essa devoção? Através de que discursos essas histórias devocionais se legitimam,

desconstroem e se espalham?

O trabalho objetiva investigar aspectos da devoção popular a Santa Menina, em

Florânia, sertão do Seridó-RN, nos dias atuais, especificando como foi construída,

historicamente a devoção a Santa Menina em Florânia, quem são seus praticante e como

estes agem diante desse fenômeno religioso. E analisar os discursos que legitimam a

construção da Menina como santa, bem como os que descontroem.

Abordamos a História Oral Temática, proposta por Meihy (1996), entendida como

aquela que busca a “verdade” de quem presenciou determinado acontecimento ou tenha

50MEDEIROS, Josimar Tavares de. Santa Menina: Devoção da Cultura Popular de Florânia/RN: depoimento.
[26 de julho, 2015]. Florânia. Entrevista concedida a Juliana Souza de Oliveira.
51PEREIRA, Maria das Graças. Santa Menina: Devoção da Cultura Popular de Florânia/RN: depoimento. [24
de novembro, 2013]. Florânia. Entrevista concedida a Juliana Souza de Oliveira.
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alguma versão para contar sobre determinado fato histórico. No caso analisado,

percebemos as práticas devocionais de uma determinada população, refletidas na

religiosidade e na cultura de um povo.  E a análise do discurso, discutida por Barros

(2009). A mesma é considerada a historiografia que examina os discursos inscritos nas

fontes textuais para compreender a sociedade que as produz. Uma vez que foram realizadas

cinco entrevistas com moradores da cidade de Florânia/RN, uma foi gravada e outras

quatro foram feitas a partir de questionários. Usamos a análise do discurso enfatizada por

Barros, para analisarmos as entrevistas, destacando como estes indivíduos se utilizam do

discurso para legitimar a história e a construção da menina como uma santa e também os

discursos que desconstroem, nesse caso, a Igreja Católica.

O presente artigo será dividido em tópicos para a melhor compreensão dos leitores.

Serão discutidos ao longo do artigo: uma breve discussão teórica e bibliográfica, construção

da Santa Menina como ícone religioso da cidade de Florânia, destacando a população desta,

os indivíduos que constroem a devoção a Santa Menina e os discursos que legitimam e

desconstroem a Menina como santa. A sociedade floraniense e as manifestações religiosas

exercidas sobre a Santa Menina, os espaços do sagrado e a manutenção da fé e as

considerações finais.

Discussão teórica e bibliográfica

Como fundamentação para esse trabalho, usamos como referência discussões

bibliográficas que abordam o tema religiosidade popular, especificamente as devoções

marginais, discutidos por Carlos Rodrigues Brandão, em sua obra “Os Deuses do Povo”

(1986); José Carlos Pereira, em seu livro “Devoções Marginais” (2005); Oscar Calavia Sáez,

em sua obra “Fantasmas falados: mitos e mortos no campo religioso brasileiro” (1996);

Lourival Andrade Júnior, em seu artigo “Milagreiros revelam a memória do Seridó” (2015);

Bruno Rafael dos Santos Fernandes, com o artigo “Chão de fé: religiosidade, tempo e espaço

no sertão potiguar”(2015); Mary Campelo de Oliveira, com o artigo “Carlindo Dantas, “um

milagreiro de cemitério”: representação do sagrado no Seridó potiguar, Caicó/RN:

representação do sagrado no Seridó potiguar” (2015); Albery Lúcio da Silva e Adriano Lopes
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Gomes, com o documentário “Com quantas ave Marias se faz uma santa?”(2014). E a visão

da Igreja Católica, defendida pelo Padre João Medeiros Filho, com o livro “O Monte de

Florânia e o Santuário de Nossa Senhora das Graças” (2002).

São poucos os estudos que temos relacionados à Santa Menina especificamente. Mas

encontramos um considerável número de trabalhos referentes às devoções marginais,

como por exemplo, as pesquisas de Lourival Andrade Júnior, Mary Campelo de Oliveira e

Bruno Rafael dos Santos Fernandes. Estes discutem sobre o cenário seridoense potiguar e

as práticas das crenças marginais, seus devotos e como ocorre a dinâmica do culto às

devoções marginais.

Carlos Rodrigues Brandão discute acerca da Religiosidade Popular. Em sua obra “Os

Deuses do Povo” (1986), o mesmo aborda a religião como parte essencial da vida de um

indivíduo. Destaca a importância da religião na sociedade brasileira, como se a mesma

estivesse inserida na vida dos fieis, para sanar medos e dar esperanças em todas as

categorias da vida de um povo.

José Carlos Pereira e Oscar Calavia sáez, trabalham, em suas obras Devoções

Marginais: interfaces do imaginário religioso (2005) e Fantasmas falados: mitos e mortos

no campo religioso brasileiro (1996), com análises das práticas devocionais, efetivadas

pelos ‘crentes’ das devoções marginais, destacando como se desenvolvem essas práticas,

como se configura a manutenção dessa religiosidade e através de que práticas esses

indivíduos manifestam sua fé, com a presença de participação em eventos religiosos, como:

procissões, adoração, oferendas a partir dos ex-votos, entre outros, como a reza de terços,

promessas e divulgação de milagres alcançados pelos fieis.

Contrapondo-se aos estudos que foram citados anteriormente, nos apropriamos das

análises do padre João Medeiros Filho, em seu livro: O Monte de Florânia e o Santuário de

Nossa Senhora das Graças (2002), em que o mesmo destaca toda a visão que a Igreja

Católica tem acerca da construção da menina, encontrada no Monte das Graças, como uma

santa. Ele trata a construção da Santa Menina como um mito ou uma lenda construída pelo

povo da cidade de Florânia.  O mesmo tenta desmistificar a construção da Menina como
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uma santa.  Ele acredita que a criança foi privilegiada por um milagre, operado por Nossa

Senhora das Graças.

Como referência teórica para o desenvolvimento desse projeto, nos apropriamos dos

estudos de José Carlos Pereira, com o livro Devoções marginais: interface do imaginário

religioso (2005); Carlos Rodrigues Brandão, com a obra “os deuses do povo”(1986) e Michel

de Certeau, com o livro “A Invenção do Cotidiano: artes de fazer”(1994).

O conceito de devoções marginais é apresentado por José Carlos Pereira como uma

prática que existe e subsiste às margens da Igreja oficial, muitas vezes, sem o

conhecimento ou reconhecimento da mesma, estas são praticadas por fiéis que, nas

pesquisas censitárias, se denominam católicos. (PEREIRA, 2005). O mesmo usa do

Dicionário Houaiss, para explicar que a devoção marginal, mantém um apego fervoroso, de

fidelidade e sinceridade com o santo escolhido, e que estes, são usados intercessores junto

a Deus, visto que estão mais próximos do povo. No caso da Santa Menina, os fieis mantêm

uma devoção fervorosa com a mesma, por mais que a menina não seja considerada como

santa pela Igreja Católica, seus devotos não se preocupam, a cultuam, fazem preces,

pedidos, pagam promessas e propagam a fé que têm na Santa Menina.

A história da Santa Menina está enquadrada na temática da religiosidade popular,

mais especificamente, as Devoções Marginais, trabalhada por Pereira (2005), relaciona-se

com as práticas de uso do conceito de memória, defendido por Jacques Le Goff (1994). A

partir da memória e das análises orais feitas com moradores da cidade de Florânia, é que

desenvolve-se toda problematização que gira em torno da construção da Menina como

Santa desta referida cidade, em que os relatos passam de geração em geração, mantendo-se

até a atualidade.

Para uma melhor compreensão do desenvolvimento dessa pesquisa, é de suma

importância trabalhar com o conceito de religião, abordado por Carlos Rodrigues Brandão

(1986), o autor afirma que esta dá nomes a todas coisas e torna, até mesmo o incrível,

possível e legítimo. Para os efeitos da vida, ela pretende sempre envolver o repertório mais

abrangente das questões e fazer as respostas mais essenciais, de acordo com os interesses

políticos, mas também de acordo com os medos e as esperanças das mais diversas
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categorias de pessoas. (BRANDÃO, 1986). Apropriamos-nos dos conceitos crença ou

maneiras do crer, abordados por Michel de Certeau, que entende por “‘Crença’ não o objeto

de crer (um dogma ou um programa), mas o investimento das pessoas em uma proposição,

o ato de enunciá-la considerando-a verdadeira”. (CERTEAU, 1994). A história da Santa

Menina relacionando-se com essa prática do crer ou crença abordada por Certeau, visto que

dialogam com o que um fiel toma como seu, como crença, o que o mesmo acredita ou o que

prefere acreditar, não ficando preso a dogmas da Igreja Católica.  Estes apenas acreditam e

fazem dessas crenças algo que tomam como verdadeiro. E passam a propagar sua fé e a

cultuar seus santos.

Construção da Santa Menina como ícone religioso da cidade de Florânia

As práticas devocionais relacionadas à Santa Menina tiveram início na década de

1940, mais especificamente entre os anos de 1946 a 1947, com a vinda do Frei Otávio para

o Brasil e depois da descoberta de seu corpo. A partir desse ponto, surgiu a manifestação

religiosa exercida sobre a história da Santa Menina, espalhando-se pela população de

Florânia e, posteriormente, para as demais cidades do Rio Grande do Norte e de Estados

vizinhos como Paraíba e Ceará. E boa parte dela se empenhou para construir a capela,

passando, também, a cultuar a criança. Os mesmos se valiam, principalmente, por

questões de doenças. Segundo relatos de moradores floranienses, muitos foram curados e

validos por ela. Mas, a Igreja Católica mantém forte resistência em aceitá-la como santa.

Como ela ainda não foi canonizada, sua história foi associada a Nossa Senhora das Graças,

como forma de a Igreja não perder seus fiéis.52

A cidade, na época, ficou caótica, visto que vieram muitas pessoas à procura da

Santa Menina. Segundo Josimar Tavares de Medeiros53, muitas pessoas chegaram a dormir

52PEREIRA, Maria das Graças. Santa Menina: Devoção da Cultura Popular de Florânia/RN: depoimento. [24
de novembro, 2013]. Florânia. Entrevista concedida a Juliana Souza de Oliveira.
53 MEDEIROS, Josimar Tavares de. Santa Menina: Devoção da Cultura Popular de Florânia/RN: depoimento.
[26 de julho, 2015]. Florânia. Entrevista concedida a Juliana Souza de Oliveira.
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até nas calçadas, porque o número de casas que tinham no município não dava para

abrigarem a quantidade de indivíduos que chegaram à cidade.

Além disso, desencadeou-se um conflito interno dentro da cidade, pois a história

gerou uma disputa entre duas famílias, da época, em que cada uma, defendia a ideia de que

a Menina era membro de sua família. Segundo Josimar Tavares de Medeiros, possivelmente

a Menina possa ser parente do pessoal do Jucuri, comunidade rural que encontra-se

presente na cidade de Florânia,  descendentes de portugueses, praticamente um grupo

fechado que vivia na cidade de Florânia, pelas características da imagem, a mesma é

idêntica as do povo do Jucuri, que são chamados de tripeiros, por serem descendentes de

portugueses. Fazendo com que os ânimos naquela localidade ficassem alterados, isso foi um

dos motivos da Igreja Católica ter tentado esconder, por muito tempo, a imagem da Menina

para evitar o tumulto na cidade.

Discursos que legitimam e os que desconstroem a Menina como santa

A história da Santa Menina permanece presente até os dias atuais na cidade de

Florânia, visto que o culto a mesma ainda é praticado, não só por moradores da referida

cidade, mas também por cidades de Estados vizinhos. O turismo religioso pode ser

considerado uma das maiores causas pelo fato da história da menina ainda manter-se

atual, uma vez que, muitas são as pessoas que vêm de outras localidades à procura de

conhecer sua história mais profundamente. Junto da memória e da oralidade, pois essa

história costuma ser divulgada por pessoas mais velhas, que passam para seus familiares,

o que faz com a mesma mantenha-se viva de geração em geração.

“memória é a propriedade de conservar certas informações, propriedade
que se refere a um conjunto de funções psíquicas que permite ao indivíduo
atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como
passadas.” (LE GOFF, 1994).

Diante das entrevistas coletadas, percebemos duas posições com relação à

construção da Menina como santa, em que destacam-se a visão de alguns fiéis que a
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cultuam como uma santa e há também os indivíduos que desconstroem a história da

Menina com tal.

De acordo com documentário “Com Quantas Aves Marias Se Faz Uma Santa”?”

produzido por Albery Lúcio, retiramos esse depoimento, dado pela senhora Toinha

Bandeira, para exemplificar os relatos de cura feitos pela Santa Menina:

“A mesma afirma que vivia muito doente e não sabia o motivo, até que
determinado dia descobrira que estava com câncer. E foi aí que ela valeu-se
da Santa Menina, rogando pela sua cura. A mesma afirmou que foi
cirurgiada, recuperou-se e que ficou curada. ‘A Santa menina me curou’.
Então ela prometeu que até o final de sua vida assistiria missas e
acompanharia procissões, vestida com os trajes da menina (saia rosa e blusa
azul).” 54.

Contrapondo-se as ideias de alguns fiéis, utilizamos a visão do padre João Medeiros Filho,

em seu livro: O Monte de Florânia e o Santuário de Nossa Senhora das Graças (2002), Padre

João Medeiros defende que como a Menina não foi canonizada, a mesma não pode ser

considerada uma santa, o mesmo trata a construção da criança como um mito ou uma

lenda, construída pelo povo da cidade de Florânia.  Ele acredita que a Menina foi

privilegiada por um milagre, feito por Nossa Senhora das Graças, por isso que a criança foi

encontrada no Monte das Graças, com seu corpo em perfeito estado de conservação. Para

ele, a digna do reconhecimento como santa, é Nossa Senhora das Graças. Segundo o atual

pároco da Diocese de Florânia, o Padre Janilson Alves de Oliveira:

“Enquanto a mesma não for reconhecida como santa não podemos
incentivar o culto a ela, pois não existem provas materiais ou concretas de
que a mesma existiu, não temos como saber se essa história foi verídica ou
trata-se apenas de uma lenda. Mas, a gente deixa livre a questão do culto a
Santa Menina, mas a santa oficialmente reconhecida pela Igreja Católica é
Nossa Senhora das Graças.”55

54COM quantas aves Marias se faz uma santa. Direção de Albery Lúcio. Florânia, 2006. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=HQyFn6ymt34> Acesso em: 25 de nov de 2014.
55OLIVEIRA, Padre Janilson Alves. Santa Menina: Devoção da Cultura Popular de Florânia/RN: depoimento.
[16 de novembro, 2015]. Florânia. Entrevista concedida a Juliana Souza de Oliveira.

http://www.youtube.com/watch
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Usamos da análise do discurso para analisarmos a construção da Santa Menina, que

segundo Barros: “é o campo histórico que examina o discurso a partir de técnicas diversas

como semiótica e análise do discurso propriamente dita”. (BARROS, 2009). Dessa forma,

analisamos as entrevistas feitas com moradores de Florânia, destacando como estes

indivíduos se utilizam do discurso para legitimar a história e a construção da Menina como

uma santa e também os discursos que desconstroem a criança como uma santa, nesse caso,

a Igreja Católica.

Então, o que percebemos diante das duas posições, os que constroem a Menina como

uma Santa e os que descontroem, são os usos de duas posições contrárias que interagem

entre si, uma vez que a Menina e Nossa Senhora das Graças se complementam aos olhos

dos moradores de Florânia, numa dinâmica social, em que a religião popular se associa a

oficial, fazendo deste local um espaço misto de fé e religiosidade.

A sociedade floraniense e as manifestações religiosas exercidas sobre a Santa

Menina

Para exemplificar a história da Santa Menina e como a maioria da população se

comporta diante do fenômeno religioso, usamos este relato retirado de uma entrevista que

fizemos com a senhora Graça Pereira:

“As práticas devocionais aumentam a cada ano, em que vêm vários devotos,
de diferentes cidades do Rio Grande do Norte e até de outros Estados, para
visitar o Santuário das Graças e a Casa de Devoção, onde está a Santa
Menina, há muita procura pela mesma e por Nossa Senhora das Graças. Os
devotos vêm para agradecer, fazer suas preces e conhecer a estória da
menina. As práticas devocionais são feitas a partir de: missas, procissões,
terços; ex-votos . Segundo Graça, o Santuário era pra ser da Santa Menina,
ter o nome dela. Mas todo mundo sabe: A Igreja Católica não aceita a
menina como santa, mas o que importa realmente é a fé do povo”56.

56PEREIRA, Maria das Graças. Santa Menina: Devoção da Cultura Popular de Florânia/RN: depoimento. [24
de novembro, 2013]. Florânia. Entrevista concedida a Juliana Souza de Oliveira.
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Ao analisarmos as práticas devocionais, percebemos que não há fontes documentais

que retratam essa história. O que existe é a visão da Igreja Católica e a devoção de quem

cultua a Menina como Santa. Assim, as investigações giram mais em torno da oralidade.

Em que foram realizadas entrevistas com moradores da cidade de Florânia. Mais

especificamente a História Oral Temática, proposta por Meihy (1996), segundo ele, a

História Oral Temática busca a “verdade” de quem presenciou determinado acontecimento

ou tenha alguma versão para contar sobre determinado fato histórico. No caso analisado,

percebemos as práticas devocionais de uma determinada população, refletidas na

religiosidade e na cultura de um povo.

A história da Santa Menina está enquadrada nas temáticas: devoções marginais e

religiosidade popular, em que tomamos como embasamento, estudiosos que discutem o

tema, como por exemplo, Carlos Rodrigues Brandão (1986), José Carlos Pereira (2005) e

Oscar Calavia sáez (1996).

Em seu livro ‘Os Deuses do Povo’ (1986) BRANDÃO aborda a religião como parte

essencial da vida de um indivíduo. Destacando a importância da religião na sociedade

brasileira, como se a mesma estivesse inserida na vida dos fieis, para sanar medos e dar

esperanças em todas as categorias da vida de um indivíduo. Brandão aborda como religião:

“esta dá nomes a todas as coisas e torna, até mesmo o incrível, possível e
legítimo. Para os efeitos da vida, ela pretende sempre envolver o repertório
mais abrangente das questões e fazer as respostas mais essenciais, de
acordo com os interesses políticos, mas também de acordo com os medos e
as esperanças das mais diversas categorias de pessoas.” (BRANDÃO, 1986)

José Carlos Pereira, em seu trabalho Devoções Marginais: interfaces do imaginário

religioso (2005) trabalha com análises das práticas devocionais, efetivadas pelos crentes

das devoções marginais, destacando como se desenvolvem essas práticas, como se

configura a manutenção dessa religiosidade e através de que práticas esses indivíduos
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manifestam sua fé, com a presença de participação em eventos religiosos, como procissões,

adoração, oferendas a partir dos ex-votos. Pereira nos trata por devoção marginal:

“prática que existe e subsiste às margens da Igreja oficial, muitas vezes, sem
o conhecimento ou reconhecimento da mesma, estas são praticadas por fiéis
que, nas pesquisas censitárias, se denominam católicos. (PEREIRA, 2005).”

O mesmo usa do Dicionário Houaiss, para explicar que a devoção marginal, mantém

um apego fervoroso, de fidelidade e sinceridade com o santo escolhido, e que estes, são

usados intercessores junto a Deus, visto que estão mais próximos do povo. Diante das

entrevistas e análises que foram feitas a partir da sociedade de Florânia, podemos perceber

que as manifestações religiosas seguem a mesma dinâmica de fé.

Os devotos da Santa Menina são, em sua maioria, pessoas mais velhas da cidade,

mas também é reconhecida por jovens, que a cultuam, sendo esses indivíduos das mais

variadas camadas sociais da cidade. No que se refere à propagação da história da Menina,

esta surgiu a partir do Frei Otávio e da oralidade, feita a partir da divulgação de boa parte

de moradores da cidade de Florânia, que começaram a cultuar a criança como Santa, e

movidos pela fé, passaram a divulgar sua história, fazendo com que esta se espalhasse pela

cidade e por municípios e Estados vizinhos. Nesse caso, as manifestações religiosas

acontecessem seguindo, praticamente, a mesma dinâmica dos estudos mencionados acima.

Em que os fiéis manifestam sua fé através de romarias, procissões, terços, ofertam de ex-

votos, fazem promessas, pagam as mesmas e rogam à Menina, principalmente, por

questões de saúde.

Espaços do sagrado e a manutenção da fé

A cidade de Florânia é um espaço fortemente marcado pela religião, em que a

população construiu todo um imaginário por trás da Menina, cultuando-a como santa. Esta

não foi canonizada, mas continua sendo cultuada, mesmo assim, por boa parte da

população de Florânia.
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O local mais associado à Santa Menina é o Santuário das Graças. Mesmo a Igreja

Católica tendo colocado Nossa Senhora das Graças no Monte e dando o nome do mesmo a

Santa, os fiéis reconhecem este local como sendo feito para Menina e entendem a presença

de Nossa Senhora das Graças como uma associação de fé, feita entre as duas santas.

De acordo com a entrevista dada pelo senhor Josimar Tavares de Medeiros, o mês de

novembro costuma ser um mês em que as práticas de devoções aumentam, apesar de ter

missa no monte, no primeiro e terceiro domingo de cada mês, mas é em novembro que a

procura aumenta, e a cidade recebe mais gente de fora até do que da própria cidade. O

pessoal vem das cidades vizinhas, até de outros Estados. As pessoas vêm para festa,

acompanham a procissão, deixam ex-votos, fazem promessas e para conhecerem a cidade,

a festa de Nossa Senhora das Graças e entender a história da Santa Menina.

São essas práticas de devoções, propagação da fé e da oralidade que fazem com que

a história da Santa Menina não se apague, tornando-se viva, a cada geração, permanecendo

atual até os dias de hoje. Estas são enquadradas como elementos pertencentes à Cultura

Popular, discutida por Michel de Certeau, em: “A invenção do cotidiano” (CERTEAU, 2002).

Tanto em sua obra, como neste trabalho, encontram-se a presença de elementos que

descrevem os lugares sociais nos quais os indivíduos estão inseridos, destacando-se:

vivências, práticas religiosas, costumes, características, memórias, linguagens, lugares,

símbolos, lendas, provérbios, as diversidades e especificidades de cada meio social,

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.

Considerações finais

Constatamos que a sociedade floraniense é fortemente marcada pela fé e religião. A

cidade de Florânia reflete muito a religiosidade de seu povo. A partir de entrevistas com a

população e de análises das práticas devocionais, percebemos como essas pessoas cultuam

seus “santos”, tomando-os como protetores, praticando suas devoções e construindo a

manutenção desses cultos.
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É evidente que a temática da religiosidade popular é estudada por diversos

historiadores que acima foram citados, mas, percebe-se que com a relação aos estudos

específicos sobre a Santa Menina, são pouquíssimos.

A partir dos diagnósticos das entrevistas e dos demais documentos utilizados,

percebemos que a religiosidade popular encontra-se fortemente presente no espaço

analisado e que a crença na Santa Menina persiste, até hoje, pela maior parte da população

floraniense. Mas, é perceptível também a não aceitação da Igreja Católica em conhecer a

Menina como santa, considerando-a como um mito ou lenda. Ou relacionando-a com Nossa

Senhora das Graças, com o discurso de que a Menina foi privilegiada por um milagre,

realizado por Nossa Senhora das Graças, sendo esta, digna de ser reconhecida como santa.

Mesmo assim, a Menina possui seu fieis que não se importam com sua canonização,

fazendo dela a “santa” do povo.

De acordo com as entrevistas e as visitas feitas na cidade de Florânia, podemos

elucidar algumas problemáticas propostas pelo trabalho, uma delas foi a investigação dos

devotos da Santa Menina, sendo estes, em sua maioria, pessoas mais velhas da cidade, o

que não limita apenas a estas, pois jovens também a cultuam, estes indivíduos são das mais

variadas camadas sociais da cidade. No que concerne à propagação da história da Menina,

esta se deu a partir do Frei Otávio e da oralidade, com a divulgação da história da Menina,

por boa parte de moradores da cidade de Florânia, que começaram a cultuar a criança

como Santa, e movidos pela fé, passaram a divulgar sua história, fazendo com que esta se

espalhasse e tomasse a proporção gigantesca que a história tomou.

Sabemos que ainda existe muito a ser elucidado, pois até a atualidade, não

conhecemos ao certo quem foi a Santa Menina, entendemos que sua história existiu, de

acordo com as entrevistas coletadas, mas não temos conhecimento de quem era a criança,

de onde ela surgiu, a que família pertencia, nem qual era seu nome. O mistério continua,

em que pretendemos elucidarmos, em futuros trabalhos.

Mas, o que realmente esse artigo propôs foi a análise de como se deu a construção da

Menina como santa, enfatizando os discursos que legitimam sua história, bem como os que

desconstroem. Evidenciando seus praticantes, como agiram diante do fenômeno religioso,



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

101

de que forma construíram a história da criança e a maneira que propagaram a história da

Menina, fazendo com que esta, mantenha-se viva até os dias atuais.
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“NEGRO A COR DO MAL” – O NEGRO
NA LITERATURA POÉTICA NORDESTINA

Natiele Fernanda de Souza Barbosa57

Lourival Andrade Júnior58

RESUMO
A literatura popular é segundo Mark Curran: o retrato de um povo com uma maneira de
viver de um país e de sua visão dos eventos, o cordel trás as histórias populares e seus
aspectos descritos poeticamente, aspectos esses políticos, culturais, religiosos, econômicos,
sociais, sendo um reflexo do cotidiano do “povo”, apresentando a interação popular com a
religiosidade. Há muitas histórias que tem a presença dos santos e algumas outras do
demônio, essa pesquisa se trata da análise de histórias que trazem os negros como
referência desse último, como o mal. Os negros desde o período de escravidão eram
tratados como algo ruim, sem alma, sendo referenciados ao mal, as características do mal
se remetiam as características do negro, o negro era a cor maligna. Assim neste trabalho a
análise partirá sobre essa idéia do negro como o maligno, como ele aparece na literatura de
cordel ou como o diabo e o mal são representados na literatura poética nordestina.
Traremos para essa análise o cordel intitulado “Mãe de Lúcifer” escrito pelo poeta Severino
Brito e outros trabalhos, tentando compreender essas relações que são colocadas das
características do negro referenciando o mal.

PALAVRAS-CHAVE: Negro. Cordel. Demônio. Referência.

ABSTRACT
The popular literature is according to Mark Curran: the portrait of a people with a way of
living of a country and its view of events, the line behind the popular stories and aspects
described poetically, aspects such political, cultural, religious, economic, social, being a
reflection of everyday "people", presenting the interaction with popular religiosity. There
are many stories that has the presence of saints and some other demon, this research it
comes to the analysis of stories that bring the black reference of the latter, as evil. Blacks
from the slavery period were treated as something bad, soulless, being referred to evil, the
evil characteristics remitted the characteristics of the black, the black color was malignant.
So this work will leave the analysis on this idea of black as evil as it appears in the string
literature or as the devil and evil are represented in northeastern poetic literature. We will
bring to this analysis the line entitled "Mother of Lucifer" written by the poet Severino

57 Discente do Curso de Licenciatura em História – Departamento de História (DHC), Centro de Ensino
Superior do Seridó (CERES), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: natiele-
fernanda@hotmail.com.
58 Orientador do projeto Saravá-Axé: estudo das manifestações religiosas de matriz africana no Seridó
Potiguar e deste presente artigo.
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Brito and other work, trying to understand these relationships that are placed in black
features referencing evil.

KEYWORDS: Black. Cordel. Demon. Reference.

A utilização da literatura como fonte para os historiadores vem como uma discussão

de registros dos anônimos da História, trazendo as sensibilidades ou o quotidiano desses

agentes, é o que diz Ligia Chiappini (2000). Podemos perceber com essa relação Literatura

e História, outros discursos, outros sistemas de valores, idéias e leitura, nessa utilização o

resultado se dá em uma ampliação dos campos de estudo, analisando os discursos e

possibilitando uma nova forma de linguagem narrativa para a história. A partir da dita

“Nova História”, a literatura se apresenta assim como fonte e documento, expressão de

uma nova representação coletiva de uma época determinada, idéia essa que parte de

Georges Duby59, historiador dessa Nova História.

Podemos ver que nesse entrelaçamento entre Literatura e História, quando lemos a

história simultaneamente no ato de ler a literatura, segundo Nicolau Sevcenko, outro autor

que estuda essa relação, a forma é diferente do escritor que se sensibiliza e se comporta

diante de um mesmo cenário e tema, que marca a linguagem literária. Os textos trazem

representações de fontes excepcionais para a avaliação das condições e efeitos peculiares

ao relacionamento entre História e Literatura. Segundo esse autor citado, a literatura,

como produção se mostra como um processo, homólogo ao processo histórico, seguindo

defronte ou negando, mas que se refere sempre a sua faixa de encaminhamento próprio. Ao

caminho disso a produção literária se apresenta como já dito, documento, não, apenas pela

análise das referências esporádicas a episódios históricos ou ao estudo profundo dos seus

processos de construção formal, mas como instância complexa. Havendo variáveis

significações e que incorpora a história em seus aspectos específicos, formais, temáticos,

tendo consumo ou apenas uma produção.

59 GEORGES. Duby, apud Ligia Chiappini. Quelle histoire, quelle littérature pour quel type de regard?, in
Katia Mattoso (org.), Littérature/Histoire, regards croisés, Paris, PUF, 1995,p. 173.
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A partir disso, da utilização da Literatura como fonte na História, podemos ver o

cordel como material para pesquisas históricas, e como dito por Mark Curran (2009) essa

literatura popular quando em sua função é utilizada como jornal do “povo”, se apresenta

como documento de acontecimentos históricos reais e muitas vezes com atitudes

ambivalentes em relação às forças que modelam suas vidas. Assim, segundo Olga de Jesus

Santos a historiografia não deve se desprender da versão oficial do popular, pois ela ajuda

a reescrever a História do “povo” e o cordel se apresenta como crônicas poéticas populares

se encaixando nessa descrição de Santos, e também como documento da historia popular

que engloba a realidade brasileira.

E como a relação entre Literatura e História traz em suas características a mistura

de fato e ficção, mistura as linguagens subjetivas e cientificas, o cordel é uma fonte que

como dito por Curran associa-se muito dessa relação. A literatura cordeliana associa os

fatos históricos e a liberdade de invenção, ocasionado pela flexibilidade do poeta em sua

narração, a sua segunda característica é dessa mistura de fato e ficção, e da variedade

linguística. Além de sua importância como fonte, trazemos também a idéia que Curran

constrói sobre o cordel, como um retrato de um “povo” com uma maneira de viver de um

país e de sua visão dos eventos de uma época. O cordel é um material que foi estruturado a

partir da cultura oral nordestina, que se caracteriza com base na narrativa dos sertanejos e

suas vivências.

Nessa visão de que o cordel é um relato escrito da vivência sertaneja narrada

oralmente, sentimos a necessidade de ver como é representada a figura do negro nos

cordéis, vendo que ele é um individuo presente nessa sociedade do sertão. Em nossas

pesquisas encontramos dois cordéis que trazem algo interessante e bem corriqueiro das

historias cordelianas, o negro aparece nessa literatura, porém suas características estão

sendo remetidas à outra figura, o diabo. Assim, construímos essa discussão para análise

desses cordéis, como é feita, como aparece essa relação nesses dois cordéis encontrados. O

primeiro foi localizado no Labordoc da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus Caicó. Ele é intitulado A Mãe de

Lúcifer, do autor Severino Rodrigues (Biró-Preto), da cidade de Jardim do Seridó-RN, esse
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cordel é dito pelo autor ser uma história da visão aparecida de uma negra que assustava

moradores de um bairro nessa sua cidade.

O primeiro cordel é bem visto que traz a narração de uma história oral transcrita,

apresentando a crença de uma determinada cidade, em certa época, bem dito por Curran

em seus pensamentos. O segundo cordel utilizado é de José Antônio Torres, sua história

tem o titulo de O Velho que Enganou o Diabo, essa história é apenas uma discussão entre

um velho e o diabo que tenta apenas ajudar o velho em seus desejos de não mais trabalhar,

apenas ter dinheiro, porém ele engana o diabo e esse último passa a trabalhar para o velho.

Esse cordel de Torres, foi encontrado, podemos dizer que nos esbarramos com ele na

cidade de Recife, em uma viajem de campo em uma determinada disciplina do curso de

História, da UFRN-CERES/Caicó.

Nos dois cordéis podemos ver a figura do diabo sendo relacionada com o negro,

sendo referenciado a um negro. No cordel de Torres vemos logo na capa, no desenho

xilogravado, o diabo todo negro, o desenho dessa figura toda feita em preto, mas além

desse detalhe o que percebemos mesmo é na linguagem, no discurso do cordel, o negro

sendo relacionado a essa criatura demoníaca. Porém essa ideia de relação diabo/negro é

antiga, inventada pelos europeus, pela igreja católica no período da escravidão, e isso

acabou sendo transmitido na literatura cordeliana, pois a influencia se faz presente. Assim

discutiremos esses discursos sobre o negro e essa relação com o diabo, uma análise

partindo dos dois cordéis encontrados que levantam essa visão.

O negro – visões europeias

O que o negro representava para os Europeus de iniciou era apenas mercadoria de

venda, troca e mão-de-obra escrava, mas em seguida depois da Abolição se tornou um

problema no Brasil, como dito por Nina Rodrigues (1977), o negro era o problema, possível

germes de precoce decadência que mereciam ser estudados, buscando uma reparação e

inspeção. Era uma questão agora de higienização social, uma de suas ideias de iniciou era

fazê-los “humanos” e para que isso ocorresse era preciso emprestar aos negros a

organização psíquica dos brancos cultos. Não eram considerados povos civilizados e para
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que isso acontecesse era preciso que fossem dominados pelos europeus e escravizados, essa

era idéia dos brancos ou uma forma de explicação para expandir seus domínios sobre os

negros.

Trazendo Mary Del Priore e Renato Pinto Venâncio (2004), essa idéia de

inferioridade que os negros eram vistos pelos europeus, que segundo Rodrigues era

explicado cientificamente, justificava como é dito a exploração brutal durante século sobre

os negros. Nina Rodrigues coloca que essa inferioridade comprovada pela ciência se

mostrava para os europeus como um fenômeno de ordem natural, produto da desigualdade

do desenvolvimento filogenético da humanidade nas suas diversas divisões ou seções. O

negro era considerado nocivo para o desenvolvimento da sociedade brasileira, não

conseguia se civilizar, era algo prejudicial ao progresso, era realmente como dito por

Rodrigues “o problema”, esse autor acrescenta ainda:

O problema “o negro” no Brasil tem, de fato, feições múltiplas: uma do
passado: – estudo dos negros africanos que colonizaram o país; outra do
presente: – negros crioulos, brancos e mestiços; a última, do futuro: –
mestiços e brancos crioulos. (RODRIGUES, 1977, p. 10).

Mas além dessa idéia toda, Nina traz que o negro não era apenas uma máquina

econômica, ele era a partir de sua ignorância, um objeto da ciência. Faziam-se estudos

sobre os negros, o que provavam serem os negros selvagens e feitos para trabalhar. Mas

fugindo um pouco desses pensamentos, vamos ao inicio da dominação, ao primeiro contato

dos brancos com os negros, a idéia inicial dos europeus sobre os negros, sobre a África, era

segundo Priore e Venâncio, de que os habitantes eram seres monstruosos, “homens de

faces queimadas”. O que se tinha associado era a cor negra à escuridão e ao mal, no

inconsciente europeu essa terra negra era o inferno e habitat de criaturas das sombras.

Não eram somente os textos clássicos que traziam a imagem preconceituosa dos

negros, mas os viajantes fazia parte desses relatores, a partir de suas experiências

transmitiam essas visões também. Um desses viajantes foi Ludolph de Suchen, diz que na

Barbaria, na localidade de Pugia, o convívio com os macacos tinha proporcionado aos
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moradores uma fisionomia similar. Nessa relação de animal/negro, gorilas acabaram nessa

época sendo referenciados a denominação de “homens selvagens”. E com isso, Priore e

Venâncio comentam: “Essa ausência de fronteira entre homem e animais reforça a idéia de

que os africanos eram uma raça “amaldiçoada”, que estava retrocedendo á

animalidade.”(PRIORE; VENÂNCIO, 2004, p. 63).

Até mesmo dicionários antigos europeus traziam preconceitos em relação aos

negros, na significação do negro nesse livro estava as palavras: infausto, desgraçado, sendo

explicado que toda coisa que se remete a enfadada, molesta e que entristece, é chamada de

negra, dando exemplos como “negra ventura”, “negra vida”. Isso mostra a utilização da

denominação “negra” para relacionar aquilo que é mal, Priore e Venâncio ainda colocam

além desse dicionário, ditados populares, mostrando que isso era transpassado para o

“povo”, o popular europeu já estava formado preconceituosamente sobre o negro.

Como já dito por Nina Rodrigues um modo de civilizar o negro era a escravidão,

trazido novamente por Priore e Venâncio, a escravidão vem como presente capaz de

introduzi-lo a uma cultura superior e uma possibilidade de salvação de sua alma, pois para

os europeus os negros são selvagens, idólatras e falta-lhes racionalidade. Outra idéia

também que inferioriza e coloca o negro em ligação com o demônio é através das práticas

religiosas, que consideradas pelos europeus eram pactos seladores entre os negros e as

criaturas malignas, Priore e Venâncio acrescentam ainda, que para eles, europeus, a

religião negra era promotora de sofrimentos, doenças e mortes.

Nina Rodrigues também comenta sobre a visão dos europeus sobre as religiões

africanas, eles as viam como seitas atrasadas, que serviam somente para ofender a Deus e

perverter a alma. No Brasil eram muito comuns as palavras “mandinga”, “mandingueiro”,

“feitiço” e “feiticeiro” como denominações pejorativas, as suas práticas também acabavam

metendo medo aos seus proprietários, os negros ao invocarem suas divindades, eram

confundidos com práticas de invocação maléficas e muitas vezes isso influenciava na

conquista de alforria de alguns negros, como também da utilização dessas palavras citadas

para inferiorizar os povos africanos. Atualmente muitas dessas concepções, principalmente

sobre a religião negra são pensadas, ainda há a idéia sobre essas religiões afro-brasileiras
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serem pactos e ligadas ao demônio, as práticas maléficas, ligando o negro ao mal, ao

“mandingueiro”, ao “feiticeiro”. Percebemos alguma dessas concepções na literatura de

cordel, sendo ela uma visão popular da narração oral do sertanejo, mas que em seu inicio

aqui no Brasil tem influências europeias.

O negro – duas visões cordelianas

O cordel é uma literatura poética do século XX aqui no Brasil, de acordo com Curran,

essa literatura tem uma característica de poesia folclórica e popular com raízes no

Nordeste, com uma variedade de temas baseadas na narração e histórias da oralidade,

concluímos então que isso é dependente de discursos dos escritores e sua cultura. Em

alguns cordéis a sua estrutura se mostra como duelos poéticos, chamados de peleja, desafio

e segundo Curran: “O cordel, mais uma vez, é caracterizado como um meio híbrido:

popular em termos de produção, disseminação e consumo, enquanto conservadoramente

folclórico no pensar de seus poetas tradicionais e do publico.” (CURRAN, 2009, p. 19).

O cordel se apresenta com uma variedade linguística, estilo e personalidade e com

um propósito, fazendo dele um arquivo total do cordel, registrando um povo através dos

anos de história. Segundo Curran o que devemos perceber é a temática, a importância dela

na história cordeliana, a visão pessoal do escritor influência na produção do cordel e como

será narrada a história. O que é comum na literatura de cordel é a temática sobrenatural e

a busca de santificação, de acordo com a autora Julie Cavignac, estudiosa da literatura

sertaneja, tudo estaria ligado a isso, onde as almas errantes deveriam sofrer para alcançar

a santidade e que a humanidade, o sofrimento dos santos seriam elementos fundadores

dessa representação do mundo divino.

A maioria das temáticas cordelianas seria sobre divindades católicas, ligadas à

santificação, e as narrativas exemplificam muito isso com a inúmera presença de figuras

locais que sofrem ou tem vida exemplar para se santificarem. As histórias são muitas sobre

os santos católicos, representações de milagres, a relação entre sertanejos e os santos

devotos, Cavignac comenta o seguinte sobre os santos nos cordéis:
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As narrativas insistem, de fato, na desgraça, perseguição e dor física como
sendo qualidades intrínsecas das imagens sagradas. Misericordiosos, os
santos chegam até a compreender e resolver os problemas dos homens, haja
vista que conhecem o sofrimento. Próximo, e chegando mesmo a
compartilhar as aspirações de seus semelhantes. [...] eles se tornam
interlocutores potenciais. Isso explica porque os sertanejos insistem mais no
poder dos santos do que em contar os detalhes de sua vida pessoal, poder
adquirido em consequência de um sofrimento físico ou moral. Assim, as
raras narrativas biográficas recolhidas sobre as imagens sagradas
oferecendo mais uma encenação do sofrimento humano do que a
apresentação de uma crônica circunstanciada da existência terrestre dos
santos. (CAVIGNAC, 2006, p. 107).

Os santos são ilustrados segundo Cavignac como “santos vivos” através de um

grande número de narrativas orais e escritas, sendo possível perceber uma

correspondência com movimentos históricos de salvação que abala o sertão no século XIX

com as práticas também rituais que podem ser observadas hoje ainda. Os fiéis reivindicam

com muita força e com respeito das leis fundamentais do cristianismo primitivo,

confrontando sua fé graças aos sermões dos missionários ou dos padres que são

taumaturgos e profetas, sendo práticas que são retomadas pelos poetas nos folhetos. A

partir desse pensamento surge outra característica do cordel, a dualidade que se utilizam

os escritores, Julie Cavignac acrescenta que seguindo essa concepção dualista do espaço, as

representações do mundo sobrenatural seguem ao mesmo tempo essa visão, sendo dividido

e pelejado no cordel: selvagem/divino, maléfico/benéfico e celestial/infernal.

O que percebemos nos cordéis é sempre essa disputa dualística entre o bem e o mal,

essa luta é muito presente nos cordéis estruturados no estilo de peleja. É o que vemos nos

dois cordéis pesquisados nesse trabalho, o cordel de Torres, sobre o Velho Que Enganou o

Diabo é uma peleja, com discussão e em formato de septilha em oito páginas. Na história

cordeliana de Biró-Preto, A Mãe de Lúcifer é em formato também de septilha em sete

páginas, não demarcadas, mas contadas pela autora desse artigo. Esse cordel se mostra em

narrativa, contando um fato acontecido e presenciado, mas que mostra essa dualidade

entre maléfico e o benéfico. Podemos perceber a imagem do mal nesses dois cordéis, como
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são tratados e o resultado que sempre é de combater, vencer os seres malignos e o bem

vencer.

É muito difícil vermos a figura negra, do negro nas histórias cordelianas, mas

quando pegamos o que vemos em alguns casos é a sua figura relacionada com o demônio,

satanás, apresentando qualidades negras a essa figura maligna. Podemos ver essa

colocação das características negras na figura demoníaca nos dois cordéis trabalhados aqui,

no de Severino Rodrigues (Biró-Preto) a história é sobre a aparição da Mãe de Lúcifer, aqui

nessa narração além do negro ser o demônio, ele tem o gênero feminino como atributos

também. Na primeira estrofe desse cordel, vemo-lo apresentar ela como: “Uma negra do pé

cinzento” (RODRIGUES, p. 01, est. 01). Mais a frente na estrofe quatro, podemos trazer

mais características que ele traz sobre “o diabo dessa negra” que é como ele se refere à mãe

de Lúcifer:

Senhores essa danada/ cada um presta atenção/ era má feita de corpo/
tinha as pernas de tição/ tinha os beiço atrombetado /tinha os pés
apaetado/ tinha a boca de surrão. (RODRIGUES, p. 02, est. 04).

As características são muitas determinadas pelo escritor sobre algo que seria “coisas

de negro”. No cordel de José Torres, o que podemos tirar como apresentação do negro

como o diabo é a sua fala quando colocada na estrofe quatro: “Um dia esse velho estava/

Trabalhado no roçado/ Quando foi chegando um negro/ Do cabelo aguaribado.” (TORRES,

p. 01, est. 04). Nesse último verso dessa estrofe vemos a referência do cabelo negro para o

negro considerado demônio dessa história. Isso tudo faz nos lembrar da descrição de Priore

e Venâncio sobre os negros na visão dos árabes, acreditavam que as definições físicas

negras eram decorrência do clima da África, o país sendo quente, os corpos celestes

exerciam influência e atraiam humores para as partes do corpo, resultando nos lábios

pendentes, o nariz achatado e grosso, como também a ausência de inteligência.

Nos dois cordéis podemos realmente perceber a descrição da relação do negro

com satanás, trazemos duas estrofes que demonstram mesmo a negritude do demônio

nessas histórias cordelianas, na primeira de Severino Rodrigues, além das descrições já
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colocadas da característica negra, as palavras “negra” sempre é trazida para se referir à

mãe de Lúcifer. No segundo cordel, de Torres trazemos duas partes que mostram a

referência bem vista da relação negro/demônio: “[...] Porém com o Satanás/ O velho

arranjou um cobre [...] Um dia esse velho estava/ Trabalhando no roçado/ Quando foi

chegando um negro/ Do cabelo aguaribado [...]”. Aqui vemos o negro determinado como

realmente o demônio e o mal, sendo demonstrado nos dois cordéis como o problema da

história e o que deve ser combatido, enfrentado pelos outros personagens principais. É

aquilo que Julie Cavignac conclui das histórias cordelianas, a dualidade e a peleja de

enfrentar o mal, para se ter uma recompensa no final.

Nessa concepção de dualidade, do mal como castigo, vemos na segunda estrofe da

história de Biró-Preto: “No subúrbio da cidade/ eu topei com um perigo/ avistei uma visão/

pensei ser um castigo/ me jogou uma pedrada/ que eu pensei ser uma cilada/ da mãe de

Calor de Figo.” (RODRIGUES, p. 01, est. 02). A palavra “castigo” traz a idéia do escritor do

mal como punição, ser uma armadilha para uma idéia de cristandade do

personagem/narrador. O bem contra o mal traz grande peso nesses cordéis, o demônio

deveria ser combatido por Deus, pela bondade divina, o fiel deveria se apegar a essa

divindade para lutar contra essa força maligna. Na história do velho, ele apela por Deus no

início da peleja, pede ajuda para mudar de vida, algo bem característico segundo Cavignac,

nos cordéis, os fiéis sempre buscam os santos, Deus para pedir ajuda e devotar para

alcançar seus pedidos e mudar suas vidas.

Nesse verso do cordel de Torres, vemos o combate que ele se coloca contra o

demônio: “O velho disse consigo:/ - Eu engano este ladrão/ Já vi que é o Satanás/ Mas não

vou fazer questão/ Comigo ele se embaraça/ e vai trabalhar de graça/ o inverno e o verão.”

(TORRES, p. 03, est. 09). Vemos a referência ao demônio como ladrão e o desejo de

combate do velho contra Satanás, em suas ferramentas está a cruz, pois segundo o velho:

“Por isso o velho sabia/ Que o diabo preto perdia/ Por causa da cruz sagrada.” (TORRES, p.

07, p. 25). Aqui nessa estrofe é percebido novamente a relação negro/demônio, como

também a cruz sagrada como ferramenta de combate contra essa criatura sombria.
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No cordel de Severino Rodrigues, ele diz o seguinte: “Aí foi que eu conheci/ que essa

marmota era o cão/ puxei pelo grande ofício/ da Virgem da Conceição. [...]” (RODRIGUES,

p. 02, est. 06). Aqui vemos que ele fala da negra e que quando ele a reconheceu como

demônio, apelou logo para uma divindade católica, analisamos aquilo que Cavignac coloca:

“Misericordiosos, os santos chegam até a compreender e resolver os problemas dos

homens, haja vista que conhecem o sofrimento.” (CAVIGNAC, 2006, p. 107). O poder dos

santos, divindades cristãs são recorridas, pois estão próximos dos seus fiéis e se mostram

como interlocutores pessoais.

Essa disputa é bem compartilhada nos dois cordéis, Deus contra Satanás e o

resultado é bem provável da vitória divina benéfica. Como vemos nesses dois conjuntos de

versos: “Satanás trabalhou tanto/ Mas ficou só na vontade/ Fui eu quem ganhei na festa/

Deus dê a quem contou esta/ Saúde e felicidade.” (TORRES, p. 08, est. 32). O velho vence

Satanás com a cruz, consegue lhe enganar e tem vitória nessa sua esperteza de utilizar a

cruz como ferramenta de combate divina contra a figura maligna negra. Rodrigues em seus

cordel confia em sua fé, e se utiliza da reza para afastar esse demônio, a negra é mandada

embora por um rezador. As duas pelejas acabam com a vitória divina sobre os negros

demoníacos, e o resultado é o alivio, agrado dos fiéis.

Essa idéia toda de a cor negra ser associada ao demônio vem bem antes dessas

concepções, desde os contos moralistas e das visões das feiticeiras perseguidas no tempo da

Inquisição. Trazendo novamente Priore e Venâncio, eles colocam que esse pensamento era

associada pelos europeus de que a cor negra se remetia a escuridão, ao inferno, as criaturas

sombrias. O diabo assim estaria como figura dessa cor, e visto principalmente nos tratados

de demonologia, nesses contos e visões representação de um negro. Uma das formas de

consolidar segundo esses autores, a relação negativa entre a imagem e cor do negro foram

as parábolas medievais, que eram sermões dominicais para orientações morais.

Nesses sermões das parábolas medievais, sempre a figura de Satanás era uma

“negra como um etíope”, o diabo um gigante, uma sombra, mas sempre negro, em contra

partida e combate com os anjos caracterizados com sua brandura. O branco mesmo

pecador, nessas literaturas, passava a ter a pele negra dependendo da gravida das suas
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ações más, ele apenas voltava a ser branco quando confessasse seus pecados. Aqui como

visto a Igreja Católica, a divindade será sempre a melhor combatente vitoriosa contra os

seres malignos, ela será a redenção dos pecadores e dos fieis que tem que lutar contra os

demônios. E a cor negra era bem relacionada como coloca Priore e Venâncio, com o inferno,

com o diabo, sendo adquirida pelo calor, característica climática desse espaço, eles

completam com o seguinte:

A assimilação do etíope ao demônio não é nem gratuita, nem se faz por
acaso. Primeiramente, a cor negra do demônio se deve ao prolongado
estágio no inferno, sua residência habitual. Trata-se do mesmo realismo
físico que liga a cor da pele do negro à zona tórrida onde habita. Em
segundo lugar [...] associava-se a cor da pele a um caráter adquirido e de
exclusiva responsabilidade do individuo. O pai desta idéia é Origenes. O
teólogo de Alexandria associava cor de pele e pecado. Para ele, a negrura era
uma característica adquirida, de responsabilidade exclusiva do individuo. A
África aparecia, assim, como o continente dos que viviam no mal. (PRIORE;
VENÂNCIO, 2004, p. 58).

Aqui nessas reflexões vemos que o negro desde antes na História já era visto e

relacionado ao demônio, os discursos apenas continuam se manifestando na literatura de

cordel, a negrura nos cordéis é visto como a cor daquele pecador, do mal que vem do

inferno, espaço característico do demônio, que por ser muito quente dá aspectos negros a

essa figura infernal. O negro de cabelo aguaribado é o mesmo negro trazido nos estudos

históricos de Priore e Venâncio, O negro é aquele que por viver em uma localidade tórrida,

acaba adquirindo essa cor, é a mesma idéia do negro nesses cordéis, eles passam a ser

negros por viverem em um espaço de muito calor, que foi construído assim pela Igreja

Católica.

Esses pensamentos foram estruturados ao longo da História, a partir de explicações

para a escravização dos negros no Brasil e das concepções construídas pelos europeus para

dominação dos negros. A Igreja Católica como já dito também influenciou muito nessas

concepções, o mal sempre é referenciado ao preto, a sombria escuridão em contraponto ao

branco divino, ao bem celestial com sua brancura. Os discursos construídos em cima disso
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foram sendo passado pela História, sendo reforçada pela marginalização histórica dos

negros, marcando essas idéias nos pensamentos populares, passando assim do relato oral

para a narração escrita, característica essa da literatura cordeliana nordestina.
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OS MESTRES DA FEITIÇARIA: OS CATIMBÓS SOB AS PERSPECTIVAS DE
MÁRIO DE ANDRADE E CÂMARA CASCUDO ENTRE 1920 E 1940

Raphael Souza Lima60

RESUMO
Renegadas por certa tradição intelectual, denunciadas pelos jornais e perseguidas pelo
estado sob os rótulos de feitiçaria, charlatanismo e curandeirismo, as práticas de catimbós
foram, em geral, no início do século XX, relegadas a condições de ilegalidade e
marginalidade nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Por outro lado,
também foi produzida certa quantidade de discursos que, sob uma perspectiva folclorista,
observavam essas práticas como elementos da cultura brasileira. Entre esses destacamos os
estudos de Mário de Andrade e Câmara Cascudo. Diante dessa verdadeira batalha na qual
regiões, interesses e argumentos tanto se distanciam, o que podemos considerar como
conhecimento que se produziu a partir dessas práticas e discursos? Sugerimos aqui uma
leitura crítica dos trabalhos desses intelectuais visando construir uma compreensão do que
se chamou de catimbó nas diferentes regiões documentadas. Buscamos em Pierre Bourdieu,
Raymond Williams e Roger Chartier uma fundamentação teórica que nos ajude a ler essas
obras sem perder de vista a forma como esses foram construídos sob relações de campo e
estruturas de sociabilidade bem definidas e como, finalmente são responsáveis por
reproduzir uma ideia objetiva do que seriam os catimbós. Essas obras de Mário de Andrade
e Câmara Cascudo, produzidas entre as décadas de 1920 e 1940, constituem importante
documentação para que possamos compreender a construção histórica do conceito dessa
forma de religiosidade bem como algumas de suas práticas. Também, paralelo a todo esse
processo de encantos, discussões e produção de conhecimentos está a trajetória histórica
do contato entre duas regiões de um mesmo país. Lugares que em uma mesma época
pareciam polarizar-se entre os discursos de tradição e modernidade. Além disso, ao estudar
a história dessa manifestação religiosa estamos também contribuindo no estudo das
religiosidades populares e aspectos socioculturais de parte da população do Nordeste e do
Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Catimbó. Mário de Andrade. Câmara Cascudo. Feitiçaria.

ABSTRACT
Renegade by certain intellectual tradition, reported by newspapers and persecuted by the
state under the witchcraft labels, charlatanism and quackery, catimbós practices were
generally in the early twentieth century, relegated to conditions of illegality and
marginalization in the states of Pernambuco, Paraíba and Rio Grande do Norte. On the
other hand, it was also produced certain amount of speeches under a folklorist perspective,
watching these practices as elements of Brazilian culture. Among these we highlight the
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Mário de Andrade studies and Cascudo. Faced with this real battle in which regions,
interests and arguments both move away, which can be considered as knowledge that is
produced from these practices and discourses? We suggest here a critical reading of the
works of these intellectuals aimed at building an understanding of what is called catimbo
in different regions documented. We seek in Pierre Bourdieu, Raymond Williams and Roger
Chartier a theoretical foundation to help us to read these works without losing sight of how
these were built under field relations and well-defined sociability structures and how
ultimately are responsible for reproducing an idea objective of which would be catimbós.
These works of Mário de Andrade and Cascudo, produced between 1920 and 1940
constitute important documentation for us to understand the historical construction of the
concept of this form of religiosity as well as some of their practices. Also, parallel to this
process charms, discussion and production of knowledge is the historical trajectory of
contact between two regions of the same country. Places in the same time seemed to
polarize between tradition and modernity speeches. Furthermore, by studying the history
of this religious manifestation we are also contributing to the study of popular religiosity
and socio-cultural aspects of the population of the Northeast and Brazil.

KEY WORDS: Catimbó. Mário de Andrade. Câmara Cascudo. Witchcraft.

Introdução
Natal, 28 de dezembro, 24 horas – Hoje, última sexta-feira do ano, apesar do dia
ser par, era muito propício para coisas de feitiçaria. Por isso aproveitei para “fechar
o corpo” no catimbó de dona Plastina, lá no fundo dum bairro pobre, sem
iluminação, sem bonde, branquejado pelo areão das dunas. Agora a cerimônia
acabou, os dois “Mestres” materializados que celebraram a cerimônia, o
antipatiquinho Manuel de “pince-nez” e o mulato João cara de bom, devem estar na
praia do mar, se estiverem!... defumando os quatro pontos cardeais, fechando ao
murmúrio rezado da “Força do Credo” as quatro covas benzidas com óleo, e
atirando por fim sobre as ondas, a água que meus pés pisaram. Não tem mais
malefício nem da terra, nem das águas, nem de por baixo da terra, nem dos ares
que me venham atentar, estou de corpo fechado...

O relato acima destacado, escrito por Mário de Andrade, foi pela primeira vez

publicado no Diário Nacional, no dia 25 de janeiro de 1929, e fez parte de um conjunto de

setenta crônicas nas quais o autor versava sobre o cotidiano, a cultura e as condições de

vida de um Nordeste considerado tão pitoresco e distante da imagem de Brasil que se

produzia em São Paulo. No trecho citado, o modernista e polígrafo descreve a sua

participação num ritual de “fechamento de corpo” realizado num catimbó escondido nos

fundos de uma casa na periferia de Natal, Rio Grade do Norte. Mais do que busca espiritual
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ou mera curiosidade, a participação de Mário no ritual fez parte de um projeto artístico

intitulado de “viagens etnográficas ao norte e nordeste brasileiro”, duas grandes viagens

nas quais o modernista buscou coletar o máximo de material etnográfico daquilo que

considerava a genuína arte popular brasileira.

Por sua vez, o acesso de Mário aos Catimbós potiguares teria sido facilitado pela

mediação de Câmara Cascudo, seu anfitrião durante sua estadia em Natal e amigo por

correspondência desde 192461. O folclorista potiguar também possuía certo interesse por

essa prática popular e já seria, inclusive, figura conhecida entre os catimbozeiros de Natal,

o que teria facilitado o diálogo diante da forte perseguição policial que se empreendia, não

só lá, mas por todo o Brasil às formas de religiosidade afro-brasileiras, principalmente as

tachadas sob a alcunha de feitiçaria, curandeirismo, baixo espiritismo ou espiritismo

popular.62

Esse interesse de ambos pelo Catimbó, nos legou uma considerável fonte sobre as

práticas e representações dessa forma de religiosidade que por muito tempo foi

marginalizada em diversos campos da sociedade brasileira, inclusive no campo intelectual.

Percebemos que se comparando com outras formas de religiosidade agrupadas no contexto

afrodescendente, o Catimbó é uma das que recebeu uma menor atenção por parte dos

intelectuais. Desde a época analisada, quando surgem os primeiros estudos, até hoje, pouco

se publicou sobre o tema. A escassez de estudos, bem como a possível relação entre esses e

a forma como se delineou a história dos catimbós e demais cultos afro-brasileiros, como

bem atestou Isabel Guillen,63 figuram como principais justificativas para esse trabalho.

61Destaco aqui a obra “Câmara Cascudo e Mário de Andrade: Cartas, 1924-1944” publicada em 2010 sob a
organização de Marcos Antonio de Moraes, pela editora Global. Apesar de não analisado aqui, constituem um
importante material para se perceber a importância de um sobre o outro em seus escritos.
62 CAMPOS, Zuleica Dantas Pereira. O Combate ao Catimbó: Práticas Repressivas às Religiões
Afroumbandistas Nos Anos Trinta e Quarenta. Recife 2001. 311 f. Tese (Doutoramento História) –
Programa de Pós-graduação, Universidade Federal de Pernambuco.
63 GUILLEN, Isabel Cristina Martins. Catimbó: saberes e práticas em circulação no Nordeste dos anos 1930-
1940. In: Lima, Ivaldo M. de F; Guillen, Isabel C. M. Cultura afro-descendente no Recife: Maracatus, valentes e
Catimbós. Recife: Bagaço, 2007. p. 223.
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Ressalvo, no entanto, que mesmo diante da riqueza das descrições de elementos

míticos e ritualísticos e a quantidade do material coletado, se faz necessário impor

observações ao se propor a utilizar as obras desses intelectuais como fonte historiográfica.

Trajetórias Pessoas, estruturas de sentimento e Relações de Campo

A partir da importante contribuição da sociologia dos bens simbólicos de Pierre

Bourdieu, sabemos hoje que toda literatura intelectual ou artística se constrói inserida em

um conjunto de relações do campo no qual se fabrica e que essas relações determinam em

parte o que se escreve e como se escreve, bem como o que se publica e como se publica.

Toda obra seria “... um signo intencional habitado e regulado por alguma outra coisa, da

qual ela é também sintoma”.64 De sorte que se faz necessário sempre inserir essa

“documentação” nesse conjunto de relações objetivas nas quais processos sociais e

contextos intelectuais precisos devem ser levados em conta.

Também a partir do conceito de habitus, o sociólogo destaca a importância de se

observar a trajetória social específica na qual autores estão inseridos e constituídos como

tal, e de onde o seu “projeto criador” teria se formado.65 O habitus “sistema de disposições

socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes,

constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias

características de um grupo de agentes”.66De sorte que ele está diretamente ligado às

práticas dos indivíduos através das representações introjetadas e estruturantes e que

também influenciariam nas formas de apropriação.

Outro ponto a ser observado seria justamente a amizade de nossos intelectuais. Sob

a perspectiva de trajetória pessoal relacionada a um habitus bem como a partir da noção de

campo, poderíamos observar, por um lado, em que medida a amizade de Cascudo e Mário

se construiria perpassada por essas questões sociais e culturais mais amplas. Questões que,

segundo Raymond Williams, seriam de fundamental importância quando se propõe a se

64 BOURDIER. Pierre. As Regras da Arte. São Paulo: Companhia das Letras. P. 15.
65 BOURDIER. Pierre. As Regras da Arte. São Paulo: Companhia das Letras. P. 217
66 BOURDIER. Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. P. 191.
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observar grupos de intelectuais. Essas relações estariam “ancoradas num corpo de práticas

e representações e simultaneamente na ‘estrutura de sentimentos’ e no ethos do grupo”67.

Em outras palavras, se a amizade de Mário e Cascudo se construiu a partir do interesse que

a obra do modernista teria despertado no folclorista potiguar, podemos ai observar de

forma objetiva a existência desse ethos compartilhado.

De fato, apesar de terem crescido distante entre si geograficamente, a trajetória

intelectual de Mário e Cascudo, não parecem tão distintas no que diz respeito à forte

presença da erudição. Mário formou-se bacharel em Ciências e Letras, chegou a cursar o

primeiro ano da faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo, além de ter cursado canto e

piano Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde, futuramente lecionaria como

professor de História da Arte e História da Música e Estética. Sua primeira obra data de

1917, mas a partir da década de vinte que passaria a ser mais conhecido. Já Câmara

Cascudo foi bacharel em direito e lecionou na Faculdade de Filosofia de Natal e na

Faculdade de Direito. Desde o início da década de 1920 começou a publicar livros e a

ganhar prestígio intelectual entre os pares e sua fama chegou a nível internacional. Foi

justamente no campo etnográfico e folclórico, no qual se tornou mais afamado, dialogando

bastante com seu amigo Mário de Andrade e outros intelectuais como Euclides da Cunha,

Sílvio Romero e Gilberto Freyre. A essa trajetória de ambos intelectuais, soma-se também a

busca deles e dos demais acima citados pela construção de um projeto de modernidade

para o Brasil.

Mas as estruturas de sentimentos, a empatia despertada de um pelo outro – aquilo

que Jean-François Sirinelli chamou de “afinidades mais difusas, mas igualmente

determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver”68 –também deveriam ser

levadas em conta, mesmo sendo difíceis de se positivar. Dessa sorte, considero importante

observar como as obras que aqui destacamos constroem-se perpassadas por essas relações

de amizade, que vão além das “estratégias” de afirmação no campo intelectual.

67 WILLIAMS. Raymond. A fração Bloomsbury. Plural; Sociologia, USP, S. Paulo, 6: 139-168, 1.sem. 1999
68 SIRINELLI, Jean-François. Os Intelectuais. In: RÉMOND, René. Por Uma História Política. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2003.  P. 248.
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Não só a partir desse ethos compartilhado que poderíamos ter uma ideia da forma

como se constrói o interesse de Mário e Cascudo por um mesmo fator cultural, os

Catimbós. Uma breve análise do campo intelectual no Brasil de 1920, nos fala um pouco

sobre a abordagem que será dada pela dupla de eruditos. Retomando Bourdier, uma análise

dos fatos intelectuais e artísticos passaria também por uma análise das relações objetivas

de um determinado grupo com outro com o qual concorre pela legitimidade intelectual ou

artística em um dado momento69. Nesse sentido, nos parece relevante observar como as

abordagens de Nina Rodriges e de seu “discípulo” Arthur Ramos foram importantes não só

na marginalização dos catimbós, mas também na identificação desses diretamente com o

rótulo de feitiçaria, que tanto interessaria Mário e Cascudo. Nina teria sido o fundador dos

estudos das culturas afrodescendentes no Brasil e seus estudos, continuados por Arthur

Ramos, conduziriam a linha de estudos “africanistas” durante toda a primeira metade do

século vinte.70

Segundo Ivaldo Lima, Nina Rodrigues era partidário de uma concepção evolucionista

na qual culturas e religiões estariam envolvidas, dessa forma:

A religião dos orixás [ioruba] representava a mais evoluída dentre as
diversas existentes entre os negros. Como tal, o modelo nagô além de ser a
mais próxima das religiões superiores, era também a que deveria ser
preservada. Para ele, a evolução mental e cultural dos povos é percebida
através da complexidade de suas línguas e religiões, que dão a medida da
evolução e de seu grau.71

Nessa linha de raciocínio de Nina, os cultos, identificados como “sincréticos”, passaram a

ser considerados os herdeiros culturais dos povos Bantos, que estariam entre os mais

atrasados e isso explicaria o fato de suas práticas religiosas terem “degenerado” para

69 BOURDIER. Pierre . A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. P. 199.
70 GUILLEN, Isabel Cristina Martins. Catimbó: saberes e práticas em circulação no Nordeste dos anos 1930-
1940. In: Lima, Ivaldo M. de F; Guillen, Isabel C. M. Cultura afro-descendente no Recife: Maracatus, valentes e
Catimbós. Recife: Bagaço, 2007.
71 LIMA, Ivaldo M. de F. O Baixo-Espiritismo Entre os Intelectuais do Serviço de Assistência aos
Psicopatas do Recife. In: Anais do VIII Simpósio da ABHR – UFMA / São Luís (2006). Anais (on-line).
Disponível: http://www.abhr.org.br/?page_id=28. Acesso em 27/02/2014.
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práticas sincréticas de feitiçaria, charlatanismo e baixo-espiritismo. Os herdeiros dessa

“degenerada herança” passaram a ser acusados sob a alcunha de feiticeiros e

aproveitadores da crendice e ignorância popular e, portanto, ao contrário dos brancos

espíritas ou dos africanos pais de Xangô não lhes restava outro tratamento se não o

policial. Entre esses herdeiros estariam os candomblés de caboclo na Bahia, as macumbas

no Rio de Janeiro e em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte os Catimbós.

Os catimbozeiros seriam rotulados como os feiticeiros do nordeste, aqueles que se

utilizavam da ignorância popular para “despertar sentimentos de ódio e amor, inculcar

cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim para facilitar e subjugar a credulidade

pública”.72 Sobre eles a ação policial e a denúncia de espiritas e xangozeiros aliados foram

mais intensas.

Esse argumento está também de acordo com a conclusão de Ivone Maggie sobre a

perseguição aos cultos mediúnicos. Analisando processos criminas que, entre 1890 e 1945,

foram instaurados por suspeita de infração dos artigos 156, 157 e 158, a antropóloga chegou

à conclusão de que o que se buscou nesses casos foi muito mais identificar e condenar

“feiticeiros” que perseguir e reprimir cultos. Nesse caso, seria uma caça não a religiões,

mas aos que eram considerados praticantes de malefícios por vias ocultas:

Todos os casos estudados revelam essa distinção clara entre magia e culto
dos espíritos. Portanto, o que está em jogo é justamente a crença na magia e
a maneira pela qual esta se relaciona com a religião. Os acusados são
sempre definidos como feiticeiros e sempre se defendem dessa acusação.73

Foi então a identificação do Catimbó como feitiçaria e baixo-espiritismo o principal

ponto de concordância entre folcloristas, intelectuais, religiosos e poder político. E foi sob

essa categoria que ele recebeu o tratamento de todos esses lugares de discurso. Mas se para

autoridades policiais ou médicos essa feitiçaria seria algo a ser extirpado da sociedade,

para Mário de Andrade essa feitiçaria seria justamente um aspecto cultural que estava em

72 Artigo 157 do Código penal de 1980.
73 MAGGIE, Yvonne. Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional, 1992. P. 25.
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vias de desaparecimento e que deveria ser preservado como parte rica do folclore popular.

Segundo Telê Lopez:

Ao longo de suas leituras de obras de Folclore, Mário irá entendendo o
Norte e o Nordeste como ricos repositórios de tradição e cultura popular,
que anseia conhecer diretamente.74

Esse sentimento do modernista com relação ao Norte e, mais particularmente, ao

Nordeste, era partilhado por muitos dos eruditos do começo do século XX no Brasil. De

acordo com o historiador Durval Muniz Júnior o conceito de “Nordeste” como região teria

sido “fabricado” nos anos 10 do século passado, e junto com o conceito de região emergia

também a ideia de uma cultura nordestina:

Uma cultura que seria a expressão de nossas raízes ibéricas e da
mestiçagem cultural entre as contribuições das três raças formadoras de
nossa nacionalidade. Cultura que teria sua melhor expressão nas matérias e
formas de expressão populares, nas manifestações culturais das populações
rurais ou sertanejas, nos rituais, lendas, contos, poesias, danças
manifestações religiosas, festas, tradições, superstições, na literatura oral,
presentes num passado que estava ficando para trás, na sociedade patriarcal
que minha desaparecendo sob o impacto da modernidade, da sociedade
urbana, do mundo da técnica e do dinheiro, da sociedade burguesa e da
economia capitalista.75

Após esses apontamentos iniciais, podemos agora fazer uma leitura mais crítica

sobre os escritos de Mário de Andrade e Câmara Cascudo sobre as práticas do catimbó.

Mesmo que com um olhar já predisposto a encontrar no catimbó aquilo que lhe

identificaria como feitiçaria, tais obras são de fundamental importância para que tenhamos

uma ideia, mesmo que parcial, do que eram essas práticas tão controversas e populares em

vários estados do nordeste do Brasil no começo do século XX. Elas são, portanto, rico

material etnográfico diante da (já comentada) ausência de documentação. Vejamos então

74 LOPEZ, Telê Ancona. “Viagens Etnográficas” de Mário de Andrade, in: ANDRADE, Mário de. O Turista
Aprendiz. Belo Horizonte, Itatiaia: 2002. P. 16.
75 JÚNIOR, Durval Muniz de Albuquerque. A feira dos Mitos: fabricação do folclore e da cultura popular
(Nordeste 1920-1950). São Paulo: Intermeios, 2013. P. 39.
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as motivações particulares que os levou a estudar esses “feiticeiros” e o que cada um dos

intelectuais tem a nos dizer sobre os catimbós.

A Música de Feitiçaria de Mário de Andrade

No que diz respeito ao interesse considerável do polígrafo pelos Catimbós

nordestinos destacam-se principalmente dois fatores. Por um lado, apesar da simplicidade

ritualística dos Catimbós diante dos xangôs recifenses ou dos candomblés baianos, por

exemplo, haveria uma relação indissociável e intensa desses com a música. Essa relação

colocava os Catimbós, na perspectiva de Mário de Andrade, dentro do conjunto das

“feitiçarias musicais”. Sobre essa, disserta o modernista em sua conferência sobre o

assunto:

Ora, eu levava pra Nordeste uma grande curiosidade pela feitiçaria musical,
que no meu Estado já não existe propriamente mais. O povo brasileiro, de
Norte a Sul, é muito supersticioso e dado a práticas feiticeiras, porém neste
mundão de terras várias, as formas baixas de propiciação, louvor ou
exorcismo das forças demoníacas variam bastante (...) De S. Paulo pro Sul
uma superstição mais avassaladoramente europeizada se aplica secamente
às práticas do baixo espiritismo (...) Assim pois, ao chegar em Natal um dos
meus cuidados foi descobrir feiticeiros de Catimbó...76

Tal relação entre feitiçaria e música existiria desde épocas imemoriais e estaria

nessa relação a origem e, portanto, a essência da música. Ora, sendo a música, a mais

primitiva das artes, o estudo da “feitiçaria musical” seria então o estudo das origens e da

essência da arte.77 Por outro lado, diferente também das demais religiões afrodescendentes,

a particularidade do Catimbó estaria em sua característica mestiça, portanto brasileira. E

sendo essa brasilidade mestiça e popular o que tanto atraía o interesse do primitivismo dos

76 ANDRADE, Mário de. Música de feitiçaria no Brasil (Conferência Literária). In: ANDRADE, Mário de.
Música de feitiçaria no Brasil. Belo Horizonte/ Brasília: Itatiaia/Instituto Nacional do Livro: 1983. 2ª edição.
P.23.
77 TRAVASSOS, Elizabeth. Os mandarins milagrosos: arte e etnografia em Mário de Andrade e Béla
Bartók. Rio de janeiro: FUNARTE/Jorge Zahar: 1987. p. 19.
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modernistas, o Catimbó despontava entre essas formas de religiosidade ao ponto de ocupar

a atenção que lhe foi dispensada.

O interesse de Mário pelas melodias do Catimbó nos legou um considerável

repertório de linhas de invocação de diversos mestres imateriais do Catimbó de Natal.

Dentre essas, figura a linha de Mestre Carlos (o Rei dos Mestres, flor da noite) que de

Pernambuco a Natal era uma das mais conhecidas e cantadas pelos catimbozeiros:

Mestre Carlos é bom mestre
Que aprendeu sem se ensiná,
Três dias levou caído
Na raiz do juremá,
Quando êle se levantou
Foi pronto pra trabaiá,
Trunfando na mesa escusa,
Na sua mesa riá!
Ô rei Nãnã! Ô rei Nãnã!  (Bis)78

Para Mário, seriam a música e suas melodias hipnóticas que levariam o “Mestre

Material” a entrar em contato com o “Mestre Desmaterializado” e só a partir desse contato

– que se dá através da incorporação do primeiro sobre o segundo – que seria possível o

desenrolar da sessão que “...é bordada de cânticos cujo caráter se distingue geralmente

muito das cantorias profanas”.79 Por sua vez, esses cânticos possuiriam uma estrutura

básica na qual um verso entoado por um solista era respondido pelos demais participantes

em coro, além da presença, em alguns deles de frases sem significado aparente.80

Podemos observar essa característica em vários cânticos transcritos no Música de

Feitiçaria, a exemplo:

Olha o rio, olha o rio,
Olha o rio, tuí, tuã!
Eu moro no rio Verde,
Perto de Urupanã!

78 ANDRADE, Mário de. (1983) Op. Cit., p. 76.
79 ANDRADE, Mário de. (1983) Op. Cit., p. 33.
80 ANDRADE, Mário de. (1983) Op. Cit., p. 25.
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Sô caboco tuchí,
Ai, tuí, tuí, tuã
Queres saber meu nome?
Eu me chamo Urubatã!81

Uma das grandes contribuições de Mário nos estudos do Catimbó foi, para além da

musicalidade, descrever a relação do Catimbó com elementos ameríndios. A principal delas

é o que ele chama de “fitolatria” da arvore acácia Jurema. Não que a presença dessa

adoração fosse exclusiva no Catimbó, pois, como o próprio descreve, ela estaria presente

também em outros cultos como a Pajelança do Norte e o Candomblé de Caboclo da Bahia,

mas a forma como ela apareceria, indo além da arvore em si:

Com ela se faz uma bebida estimulante. A Jurema ainda é empregada como
estupefaciente ritual de catimbosice, fumada em vez de bebida. E ainda
existe o Reino da Jurema que é uma das grandes regiões maravilhosas dos
ares.82

A “catimbosice” que o autor cita nesse trecho é, provavelmente, utilizado pelo

modernismo para designar a forma de utilização dos cachimbos nos rituais. Nele

misturava-se ervas e soprava-se a fumaça pelo lado contrário para se defumar ambiente,

pessoas e objetos com fins de limpeza espiritual. A relação de similitude dos termos

Catimbó e cachimbo, empregada por Mário, estaria de acordo com o argumento defendido

pelo próprio Câmara Cascudo da relação originaria dos termos: catimbau ou cachimbo

seria a origem do termo Catimbó pela relação que o ultimo possui com o primeiro. Em

outras palavras a utilização do cachimbo e de sua fumaça seria uma característica

fundamental do Catimbó.

Além do cachimbo, o Maracá seria outra peça fundamental no ritual do Catimbó,

utilizado para marcar o ritmo dos cânticos ou como forma de exorcismo através dos sons.

81 ANDRADE, Mário de. (1983) Op. Cit., p. 87.
82 ANDRADE, Mário de. (1983) Op. Cit., p. 30.
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Cachimbo, maracá e jurema seriam características ameríndias que, segundo Mário

estariam presentes fortemente no Catimbó.83

Também Andrade foi o primeiro a mencionar a existência de uma mitologia no

Catimbó em suas crônicas do Turista Aprendiz. Essa mitologia se fundamentava nos

“reinos da Jurema” que consistiam em regiões do “além” de onde vinham os Mestres

desencarnados:

Os santos pairam em reinos espirituais que ficam alguns na própria terra –
que nem o reino do Rio Verde onde moram as meninas da Saia Verde, cinco
irmãs virgens, benfeitoras. Outros reinos são ainda o de Vajucá, o da
Ondina, o da Cidade Santa, o do Vento, o de Umbá, das Florestas Virgens, o
da Cova de Salomão e finalmente o reino de Juremal.84

Apesar de todos esses elementos mitológicos e ritualísticos, para Mário o Catimbó

era muito mais um conjunto de práticas de feitiçaria que um culto bem definido. A

perseguição policial, por sua vez, contribuiria para que esse fato nunca se concretizasse,

mantendo prática em condição de marginalidade.85

Outra característica do Catimbó que o diferenciaria de outras práticas afro-

brasileiras seria sua característica pouco coreográfica. Enquanto candomblés e xangôs

possuíam uma forte ligação com as coreografias durante os cânticos, no Catimbó o próprio

estilo das melodias não propiciaria tal disposição. Pelo contrário, o que ele chama de “ritmo

livre”, característico do Catimbó, levaria o ser a um estado “...indeciso, vago, cismarento” o

que estaria mais de acordo com o estado psíquico propício às manifestações do baixo

espiritismo.”86 O próprio Mário teria se deixado levar por essa musicalidade no Catimbó de

Dona Plastina, no qual fora fechar o corpo:

O ritmo desse refrão, a monotonia das cantigas molengas, o chique-chique
suave do maracá, já propiciavam a me embalar, a música me extasiava. Aos
poucos meu corpo se aquecia numa entorpecedora musicalidade ao mesmo

83 IBID
84 ANDRADE, Mário de. O Turista Aprendiz. Belo Horizonte, Itatiaia: 2002. p. 261.
85 ANDRADE, Mário de. (1983) Op. Cit., p.31
86 ANDRADE, Mário de. (1983) Op. Cit., p.39-40
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tempo que gradativamente me abandonavam as forças de reação
intelectual.87

Nota-se, então, que o Catimbó, e de forma mais específica a experiência da viagem

ao Nordeste e o fechamento de corpo, serviriam como fonte etnográfica sobre a qual o

Mário de Andrade musicólogo pretendeu desenvolver suas teorias sobre a natureza da arte

e da música, cujas bases estariam em sua adesão às concepções primitivistas da arte.

Câmara Cascudo e a descendência europeia do Catimbó

Câmara Cascudo é um caso particular entre os autores que trataram sobre o Catimbó

na época. Nele a percepção do Catimbó como sinônimo de feitiçaria é levada ao máximo.

Essencialmente o Mestre, para ele, não seria o herdeiro do pajé ameríndio, nem a

degeneração do negro banto fazedor dos ebós. Mesmo que tenha absorvido as práticas

desses para somar ao seu repertório mágico, o catimbozeiro seria verdadeiramente o

descendente do feiticeiro europeu. Dos Mistérios greco-romanos à goécia medieval, das

adorações babilônicas à sabedoria hindu, de Hermes a Kardec, conclui categoricamente

Cascudo que oitenta por cento do Catimbó é de origem europeia88. Para tal afirmação não

se utiliza apenas de seu prestigio como folclorista já afamado na metade do século vinte.

Argumenta em sua principal obra sobre o tema, publicada em 1951 – Meleagro – que antes

mesmo de 1928, ano em que levou Mário de Andrade a conhecer os Catimbós potiguares, já

“dava campo”. Para ele “Catimbó é o feitiço e o processo de prepará-lo.”89

Tal qual Mário de Andrade que partiu de suas vivências nas “catimbosices” para

compreender a essência da música, o potiguar encontrou no Catimbó de Natal e em seus

vinte anos de pesquisa elementos suficientes para defender que o "pensamento mágico”, a

despeito do prestígio científico da época, ainda seria parte importante da sociedade

Brasileira. Essa visão de mundo estaria muito bem perceptível na lógica do Catimbó tal

qual na feitiçaria proveniente desde a antiguidade clássica e que herdara. Elementos

87 ANDRADE, Mário de. (1983) Op. Cit., p. 37
88 CASCUDO, Luiz da Câmara. Meleagro: pesquisa do Catimbó e notas da magia branca no Brasil. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Agir, 1978. p. 186.
89 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. Cit., p. 25.
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ameríndios e africanos, apesar de não serem a sua base, haveriam contribuído para o

enriquecimento dessa feitiçaria brasileira.

Do elemento indígena, o cachimbo, a jurema e o maracá seriam sem dúvida as

principais contribuições.  Catimbó, defende após uma prolixo estudo sobre o nome, seria

sinônimo de cachimbo, essa seria a origem mais provável do nome.90 A importância desse

estaria atestada também pela importância de sua fumaça no ritual:

O trabalho para o Bem, tratamento médico, remédios e conselhos,
orientações benéficas, dádivas e amuletos, é a fumaça às direitas. Trabalho
para o Mal, vinganças, dificultar negócios, obstar casamento, enfermar
alguém, conquista de mulher casada, despertar paixão sem ser para bom
fim, é a fumaça às esquerdas.91

No cachimbo estaria a força do catimbozeiro. Mais que isso, seria através da inalação

profunda de sua fumaça e da respiração cadenciada que o Mestre viria ao transe. Demais

fatores ambientais, cantos e bebida contribuiriam ao estado propício:

A atenção fatigada, sugestão oral, saturamento pela sedução ambiental,
estado personalíssimo de morbidez, predisposição, explodem numa soma de
fatores imponderáveis, no fenômeno da possessão.92

A jurema por sua vez, bebida, fumada e mitificada nas cidades do além, já figurava

entre os indígenas como no exemplo, no século XIX, do “adjunto da jurema”:

Adjunto é reunião, sessão, agrupamento. Faziam a bebida com a jurema e
bebiam-na no meio de cerimônias que não deixam rastro. Era remédio,
alegria, desabafo e sublimação. Bebiam, sonhavam, amavam. Pensam todos
que as festas valiam o atrevimento inaudito da realização clandestina.93

90 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. Cit., p. 30
91 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. Cit., p. 41
92 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. Cit., p. 49
93 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. Cit., p. 28
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Mesmo diante da importância desses elementos, a presença em outros ambientes

mágicos como na pajelança do Norte, no candomblé de caboclo da Bahia e na macumba do

Rio os coloca mais como apropriações do feiticeiro nordestino do Catimbó que sua base

propriamente dita.

Já a contribuição dos negros foi vista com menor intensidade por Cascudo. Deles

proviria principalmente a concepção de “linhas” para identificar a procedência do espírito

invocado. A própria invocação de espíritos ancestrais seria uma dessas heranças visto que

os encantados dos índios seriam muito mais ligados a espíritos de animais e seres míticos.

Para além do campo espiritual, teriam sido também os negros senis os principais

catimbozeiros do passado.94

Verificadas as contribuições culturais diversas que formariam o Catimbó, Cascudo

buscou, nos principais rituais e crenças, fundamentar sua tese ao passo que para todos os

elementos encontrou suas “origens” desde a antiguidade clássica até a importação do

bruxedo ibérico durante a colônia. O fechamento de corpo, por exemplo, que por muito

tempo teria figurado como um dos principais motivos catimbozeiros, invocando o Rei

Salomão para fechar o corpo com a Chave do Sacrário, estaria carregado de elementos da

“magia tradicional”.95 Segue o mesmo processo para envultamentos, trabalhos em

encruzilhadas, mau olhado, talismãs, fumigações, utilização de secreções e sopros, entre

outros.

Apesar do método comparativo de Cascudo ser bastante anacrônico, o potiguar não

deixou de perceber na curta duração, nos vinte anos de pesquisa sobre o Catimbó, a

característica maleável que esse possuiria e que o teria habilitado transitar nos vários

contextos mágico-religiosos brasileiros. Nesse sentido destacou a presença do espiritismo

como o principal fator de modificação dos rituais e crenças quando detectou a presença

desse em forma de discurso ou fisicamente nos livros espíritas que passariam a figurar

cada vez mais no repertório da mesa de Catimbó. Também por influencia do espiritismo,

defende, ter-se-ia democratizado a capacidade de incorporar os Mestres de modo que

94 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. Cit., p. 35-36
95 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. Cit., p. 67-71
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aquilo que era de monopólio do Mestre da Mesa no passado, agora se tornaria mais

democrático atingindo fieis ou participantes esporádicos das sessões.96

Em síntese Catimbó, para Cascudo, não era religião, não era culto, mas um conjunto

de práticas de feitiçaria majoritariamente trazida pelo elemento europeu, somada e

adaptada na nova sociedade mestiça. Catimbó não era macumba, nem candomblé, nem

xangô, mas nas mãos dos negros e mulatos que propagou-se e fez fama, longe dos olhos

curiosos, sobreviveu mesmo nos candomblés e xangôs mais tradicionais. A principal

herança dos Mestres sinceros estaria na cura, terreno que a medicina dominava muito bem,

mas que deixava a desejar na antipatia médica que insistia em manter-se distante e

superior do cliente. Muito mais que remédios ou palavras complicadas, o acolhimento e

esperança do catimbozeiro o tornava primeiro e último recurso para o desamparado em

corpo ou espírito.

Considerações Finais

Nesse artigo buscamos traçar breves considerações que tentaram situar o lugar de

produção dos escritos de Mário de Andrade e Câmara Cascudo sobre os catimbós para,

posteriormente, fazer uma leitura rápida desses escritos. A constatação básica foi que,

apesar do trato diferenciado dado por esses intelectuais em relação demais intelectuais da

época, permaneceria a rotulação do catimbó como forma de feitiçaria. Justamente a partir

dessa perspectiva que ambos intelectuais buscariam perceber essa prática popular.

Considero importante salientar, por fim, que a identificação das práticas dos

catimbós com a alcunha de feitiçaria, não nos autorizaria a reproduzir tal argumento.

Como ressalta o historiador Roger Chartier, na medida em que um texto é sempre “...um

sistema construído consoante categorias, esquemas de percepção e de apreciação, regras de

funcionamento, que remetem para as suas próprias condições de produção.”97 Ele deveria

96 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. Cit., p. 149
97 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002. P.
62.
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ser considerado, mais que em sua capacidade de apreender uma realidade, como produtor

dessa. De modo que:

O real assume assim um novo sentido: aquilo que é real, efetivamente, não e
(ou não e apenas) a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como
ele a cria, na historicidade da sua produção e na intencionalidade da sua
escrita.98

A partir dessas constatações, mais que reafirmar a relação entre catimbós e feitiçaria,

caberia a nós observar como os escritos sobre tal prática construídos por  Mário e Cascudo

não só reproduziriam essa mesma ideia, como seriam parte do conjunto discursivo que

concorrem para a construção dessa representação dos catimbós como forma de feitiçaria

brasileira. Mais que simples reprodutores, esses discursos seriam verdadeiras práticas.

Nos dias atuais, a despeito das previsões dos intelectuais do início do século XX, as

práticas mágico-religiosas do catimbó permanecem vivas no cotidiano do nordeste

brasileiro. Ainda é possível nos dias de hoje consultar-se com os mestres das mesas de

catimbó e deles receber conselhos, defumações e limpezas. Mas após décadas de

marginalização somadas às mudanças religiosas, culturais e sociais, os catimbozeiros

também se modificaram. Hoje o mais comum é encontrar esses mestres e mestras como

parte do universo religioso da Jurema Sagrada. Essa, por sua vez, através de seus

juremeiros, luta lado-a-lado com xangozeiros e umbandistas para que sua prática religiosa

seja plenamente reconhecida e respeitada pelo Estado e pelos praticantes das demais

religiões que compõem o complexo religioso Brasileiro.
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FÉ E SANTIDADE: MARIA DAS QUENGAS E A CONSTRUÇÃO DE UMA
DEVOÇÃO POPULAR

Ruan Carlos Mendes99

RESUMO
Segundo a tradição oral, Maria Agostinho dos Santos, também conhecida como Maria das
Quengas, foi assassinada brutalmente numa tentativa de estupro, na zona rural do
município de Russas-CE. Ao morrer defendendo sua honra virginal, Maria transformou-se
numa espécie de Mártir. Esse e outros elementos colaboraram para o surgimento de um
tímido culto à sua memória. Assim, ao longo do século XX, foi sendo construída a santidade
popular atribuída a Maria das Quengas. As práticas devocionais à Maria das Quengas vêm
sendo construídas/reelaboradas ao longo das gerações de devotos através da oralidade.
Cada geração incorpora ao seu culto os anseios e angústias de seu tempo e espaço,
buscando nessa relação com a martirizada Maria das Quengas um contato mais direto com
o sagrado, esperando receber através dela o socorro para os problemas encontrados na
busca pela sobrevivência no sertão Nordestino.

PALAVRAS-CHAVE: Religiosidade popular. Devoção. Santos populares.

ABSTRACT
According to oral tradition, Maria Agostinho dos Santos, also known as Mary of Quengas,
was brutally murdered in an attempted rape, in rural municipality of Russas-CE. When he
died defending his virginal honor, Maria has become a kind of martyr. This and other
elements contributed to the emergence of a shy cult to his memory. Thus, throughout the
twentieth century, it was being built the popular sanctity attributed to Mary of Quengas.
Devotional practices to Mary of Quengas have been built / reworked over the generations
of devotees through orality. Each generation incorporates its worship the aspirations and
anxieties of its time and space, trying in this relationship with the suffering of Maria
Quengas a more direct contact with the sacred, hoping to get through it the bailout to the
problems encountered in the quest for survival in the interior Northeast.

KEY WORDS: Popular Religiosity. Devotion. Popular saints.

99 Graduado em História pela Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos /FAFIDAM. Universidade Estadual
do Ceará /UECE. E-mail: ruan.carlos.mendes@hotmail.com.
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Um crime, muitas versões, um desfecho: a santa alma de Maria

Maria Agostinho dos Santos foi violentamente assassinada na zona rural do

município de Russas-CE, no ano de 1893. O crime que segundo as fontes das quais

dispomos, incluindo os relatos orais dos moradores da localidade de Pitombeira II, chocou a

sociedade da época. Maria Agostinho era, também, conhecida como Maria das Quengas.

Relata a tradição oral, que a alcunha atribuída à Maria Agostinho está relacionada ao fato

de que a mesma costumava carregar, amarradas à cintura, quengas de coco, artefatos

utilizados para esmolar, tomar café e fazer suas refeições. O que indica sua condição de

extrema pobreza.

A história de Maria das Quengas não estava circunscrita apenas aos moradores da

localidade onde ocorreu o crime. No entanto, ganhou ainda mais visibilidade quando o

Advogado e escritor russano Airton Maranhão100 publicou uma crônica no site da TV

Russas. A história da “santa popular” contada por Airton Maranhão ganhou a imensurável

amplitude que o mundo virtual pode dar.

Nessa crônica, o escritor e memorialista russano nos apresenta, baseado em suas

memórias e também nos relatos orais, detalhes de como ocorreu esse crime e da construção

do culto atribuído à Maria das Quengas. Em sua narrativa, Maranhão descreve o crime,

acrescentando a dramaticidade do romancista, associada aos relatos que ouvia desde a

infância.

Por relatos, numa luta corporal, Antônio Meireles golpeou Maria das
Quengas com um machado. Ao relutar para não perder a virgindade, ele a
mutilava viva, arrancando-lhe os olhos, a língua e o nariz com as mãos. E,
sem conseguir cópula nem estrangulação, decapitou-a com uma machadada.
Depois, estuprou-a, cometendo o crime de necrofilia. Maria das Quengas
preferiu morrer virgem a satisfazer as fantasias do monstro russano.

100 Originário de Russas – CE. Formado em Direito pela Universidade de Fortaleza – Unifor, advogado militante da
Comarca de Fortaleza, e romancista. Livros publicados: Deusurubu, Admirável Povo de São Bernardo das Éguas
Ruças. Romances: A Dança da Caipora, Os Mortos Não Querem Volta e O Hóspede das Eras. Membro da ARCA –
Academia Russana de Cultura e Arte.

mailto:mendes@hotmail.com
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Cumpriu sua missão divina de não manchar a honra de santa, pura e
virgem.101

Não sabemos ao certo, quando Maria das Quengas passou a ser identificada como

uma mártir com poderes milagrosos, no entanto é possível perceber que o conjunto de

elementos (virgindade, pobreza, morte trágica), que cercaram sua vida e morte

corroboraram para que o culto a ela seja criado por populares que conhecem sua história.

No entanto, não foram tão somente esses elementos simbólicos que contribuíram

para a construção do culto, mas também os relatos orais posteriores a morte de Maria das

Quengas.

Próximo ao local do crime foi colocada uma cruz na beira da estrada na comunidade

de Pitombeira II, Russas-CE, sendo esta cruz a referência para a devoção popular até hoje.

Assim, no decorrer de todo o século XX, foi sendo construída e atribuída à Maria

das Quengas a identidade de “santa”, especialmente através dos relatos daqueles que vendo

na história da jovem pobre brutamente assassinada, elementos de santidade fizeram votos

com a alma de Maria das Quengas.

Dessa forma, tomaremos como sujeitos de nossa pesquisa, os fiéis que já adotaram

Maria das Quengas como sua intercessora divina, buscando, com ela, estabelecer relações

de fé, ou seja, sujeitos que denominaremos de devotos de Maria das Quengas.

Para a construção desse trabalho foram realizadas entrevistas com esses sujeitos que

se reconhecem como devotos de Maria das Quengas. A oralidade, até pela posição social da

maioria dos devotos de Maria das Quengas, é o canal de comunicação que mais contribui

para a propagação da história da pobre Maria Agostinho. No entanto, como característica

da própria oralidade, a narrativa do sofrimento e morte de Maria das Quengas é acrescida

elementos, versões e ressignificações em torno do episódio que na visão dos devotos foi o

momento de transformação da mendiga Maria das Quengas na milagrosa Maria Agostinho.

101 Crime e milagres de Maria das Quengas. Disponível em: http://tvrussas.com.br/artigo/205/crime-e-milagres-
de-maria-das-quengas/ Acessado em 28/07/2014 15h12mim.

http://tvrussas.com.br/artigo/205/crime-e-milagres-
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As versões para como se deu o assassinato de Maria das Quengas são as mais

variadas possíveis e cada devoto acredita na sua, acrescentando também elementos que

justificam a santidade de Maria das Quengas.

Tomaremos como principais fontes os relatos orais dos fiéis da “santa” popular

Maria das Quengas, dessa maneira a base da pesquisa será a metodologia da fonte oral, que

ao longo dos anos vem conquistando cada vez mais seu espaço nos trabalhos

historiográficos. Como nos afirma Durval Muniz, “as memórias individuais ou coletivas tem

se transformado numa das fontes cada vez de maior importância para o trabalho de

gestação da História” (ALBURQUERQUE JR, 2007, p.199).

No entanto, para trabalharmos com a fonte oral, temos que atentar para as suas

particularidades e problemas. Não podemos durante a pesquisa tomar os relatos orais

como a história pronta e acabada, os relatos são visões, pontos de vista, desses indivíduos.

A memória não é História, a memória é um discurso, cheio da subjetividade do indivíduo,

que quando trabalhada por um Historiador, munido de suas ferramentas teóricas

metodológicas, poderá contribuir para a construção de uma discussão historiográfica.

No trato com a memória, individual ou coletiva, temos que ter clareza de que esta é

seletiva, nela fica o que marcou o sujeito, seja um acontecimento feliz ou triste. Segundo

Durval Muniz,

na memória fica o que significa, na História se ressignifica o que fica, esta é
a violência do historiador que, com seus conceitos, atribui novos
significados ao que ficou guardado nas memórias; recortando-as,
reconstitruindo-as, desmanchando suas telas. Violar memórias faz com que
seja gestada a História que está sempre me busca de um sol para orientá-la
(ALBURQUERQUE JR, 2007, p. 207).

A fonte oral não é entendida somente na fala do entrevistado, todos os gestos do

corpo, emoções que ficam evidenciadas durante o discurso e ritmos na fala do entrevistado,

devem ser analisados pelo pesquisador, pois dizem muito para a pesquisa. No entanto, não

existe uma regra para a interpretação dos elementos que cercam a narrativa, segundo

Portelli,
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diminuição de ritmo pode significar tanto ênfase maior como maior
dificuldade, e a aceleração pode mostrar um desejo de escorregar sobre
certos pontos também como maior familiaridade ou facilidade” (PORTELLI,
1997, p. 28).

Sendo a memória seletiva, como já foi dito anteriormente, o mesmo acontecimento

pode marcar pessoas de formas diferentes, onde cada uma vai expor a sua subjetividade

sobre aquele determinado acontecimento. Surgindo assim, durante a pesquisa, narrativas

que parecem se confrontarem, dando a impressão para o pesquisador de que uma está

“correta” e a outra “errada”. No entanto, Portelli nos fala que,

não há “falsas” fontes orais. Uma vez que tenhamos checado sua
credibilidade factual, que são requeridos por todos os tipos de fontes em
qualquer circunstância, a diversidade da história oral consiste no fato de
que afirmativas “erradas” são ainda psicologicamente “corretas” e que esta
verdade pode ser igualmente tão importante quanto registros factuais
confiáveis (PORTELLI, 1997, p. 32).

Os devotos que foram entrevistados para este trabalho, apresentam algumas versões

para como esse crime ocorreu. As narrativas se assemelham em muitos pontos, mas

também algumas apresentam disparidades, mostrando que a memória é seletiva e que cada

devoto lembra-se do que é importante para ele e atribui aquilo que do seu ponto de vista

fortalece e legitima o culto.

A primeira entrevista foi realizada com dona Francisca Rosa de Lima, que mora ao

lado da cruz de Maria das Quengas, na localidade de Pitombeira II, na cidade de Russas.

Dona Tica, como é conhecida pelos moradores da localidade, é a atual zeladora da cruz que

marca o espaço onde o culto de Maria das Quengas se materializa e só teve conhecimento

da história da “santa” popular quando foi morar ao lado da cruz. As funções de zeladora da

cruz consistem em limpar o espaço, aceder velas e também cuidar das esmolas oferecidas à

“santa popular”.
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Quando indagada sobre como teria ocorrido a morte de Maria das quengas, Dona

Tica narra uma pequena versão para o crime.

A história dela que eu ouvir dizer que ela tinha ido pro mato caçar lenha, ai
quando veio um rapaz e viu ela, ai se agradou dela. Ai ele vinha até da roça,
ai mandou os trabalhador ir simbora na frente. Os trabalhador vei e ele
ficou pra procurar ela. Parece que ela não quis ele. Ai ele foi e matou ela,
agora quem é que eu não sei. Diz que quem matou ela... partiu ela em
quatro parte102.

Na narrativa da entrevistada podemos perceber Maria das Quengas como uma

mulher trabalhadora, típica do sertão cearense, que vai ao mato “caçar” lenha. Como nos

exemplifica Miridan Knox Falci em seu texto Mulheres do Sertão Nordestino:

As mulheres pobres não tinham outra escolha a não ser procurar garantir
seu sustento. Eram, pois, costureira e rendeiras, lavandeiras, fiadeiras ou
roceiras – estas últimas, na enxada, ao lado de irmãos, pais ou
companheiros, faziam todo trabalho considerado masculino: torar paus,
carregar feixes de lenha, cavoucar, semear, limpar a roça do mato e colher.
(FALCI, 2000, p. 250).

O assassino também é apresentado como um trabalhador, pois também vinha do

mato. No entanto, pode-se perceber que não era um homem pobre, já que vinha

acompanhado de trabalhadores. No sertão nordestino é comum o dono da terra, ou então

do “cercado”, colocar trabalhadores para cultivar a terra juntamente com ele.

Maria das Quengas é colocada por Dona Tica como uma mulher que “agradou” ao

seu assassino, ou seja, foi desejada por esse homem. Desse modo, é possível inferir, que

pelo menos nos relatos orais, Maria das Quengas era uma mulher bonita, que despertava

interesse nos homens. E foi essa recusa que levou a esse homem a matar Maria das

Quengas. A entrevistada afirmou não saber quem era o assassino, o que consideramos

natural, já que a entrevistada não é originaria da região.

102 Francisca Rosa de Lima (Tica), 64 anos, entrevista realizada no dia 02/07/2013.
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Falar sobre um crime tão cruel, mesmo depois de vários anos, ainda incomoda as

pessoas da região. Muitos temem falar sobre o assassino, como é o caso da senhora

Francisca Maria Regis Ribeiro.

Disgrave aí, por que eu não sei né? Eu ouvir falar, viu? Por que depois
podem vim perguntar a mim. O pessoal dizia, viu? Que ela era uma moça
solteira. Aí tinha um rapaz que queria gostar dela, aí ela não queria, sabe?
Até chama Maria das Quengas por que ela vivia com uma quenguinha na
mão. Aí foi essa mulher e esse rapaz perseguindo e perseguindo, aí ela
rodando nesse pau, rodando nesse pau até que matou ela103.

No início de sua fala, a senhora Francisca Maria não queria falar sobre o assassino e

pede até para “desgravar” a entrevista, mas resolve narrar o caso, sempre afirmando que

ouviu falar, isso porque a mesma teme um comprometimento, teme que alguém venha

tomar satisfações com ela. Mostrando assim, que um crime de assassinato intimida as

pessoas, mesmo depois de um século.

A narrativa de Dona Francisca Maria, nos apresenta dois novos elementos

importantes. O primeiro elemento é o fato de a entrevistada colocar Maria das Quengas

como uma “moça solteira”, tornando a vítima ainda mais indefesa e injustiçada, pois uma

moça solteira, segundo os costumes da sociedade nordestina da época, não deveria estar no

mato “caçando” lenha sozinha. Desse modo Maria das Quengas não tinha a figura

masculina para zelar pela sua proteção. Sobre a função do masculino no sertão do século

XIX, Antônio Otaviano Vieira Junior nos fala que,

dentre as funções idealizadas para o masculino estava a defesa da honra e
da integridade física das mulheres da família. Essa defesa corroborava para
a idéia de unidade familiar, onde os corpos e comportamentos dos parentes
se uniam numa trama de co-dependência onde a honra de uma mulher
poderia ser estendida a todo o grupo (VIEIRA JR, 2004, p. 269).

Desse modo, Maria das Quengas estava totalmente desamparada dessa proteção

masculina, já que segundo seus devotos a santa popular não tinha família e era solteira.

103 Francisca Maria Regis Ribeiro (Tete), 51 anos, entrevista realizada no dia 09/07/2013.
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Falci nos apresenta um ideal de mulher no sertão: “Ser filha de fazendeiro, bem alva, ser

herdeira de escravos, gado e terras era o ideal de mulher naquele sertão” (FALCI, 2000, p.

242). E se Maria das Quengas ali estava “caçando lenha no mato” era por que era uma

moça pobre, ou seja, não se enquadrava nesse ideal de mulher.

O segundo elemento apresentado por Dona Francisca Maria Regis Ribeiro é referente

ao crime, pois segundo a mesma, a morte aconteceu durante uma perseguição em torno de

um “pau”. Para melhor explicar esse fato, a entrevistada pede a seu pai, o senhor José

Airton Regis, que estava presente no momento da entrevista, que nos conte como foi essa

perseguição:

Ela correndo arredor do tronco de uma oiticica e ele rebolando pedra até
que matou, matou de pedra. Ele queria transar com ela e ela não queria, que
ela era virgem. Aí ficou arrudiando a oiticica, arrudiando a oiticica e num
apareceu ninguém, aí matou104.

Para o senhor José Airton, Maria das Quengas foi morta a pedradas, após rejeitar

esse homem (o assassino). E o crime só aconteceu por que “num apareceu ninguém” para

socorrê-la. Nesse contexto do sertão do século XIX, podemos pensar que esse socorro, ao

qual o entrevistado se referiu, seria um parente do sexo masculino da vítima.

O controle da sexualidade e dos corpos das mulheres, legitimado pela Igreja
e pelo Estado, se coadunava com representações do masculino onde este
figurava enquanto vigilante e defensor das honras de irmãs, filhas, mães,
sobrinhas...ameaçadas por inimigos externos ao grupo familiar (VIEIRA JR,
2004, p. 264).

Maria das Quengas não tinha o controle sexual do parente masculino, mas sim o

controle do corpo legitimado pela Igreja, já que, segundo seus devotos, era uma mulher

extremamente católica. Assim, seu José Airton nos apresenta em sua narrativa que a vítima

não permitiu o ato sexual porque era virgem, ou seja, ela mesma estava defendendo sua

integridade de moça virgem, sua honra. O que reforça mais ainda o imaginário em torno de

sua santidade.

104 José Airton Regis, 79 anos, entrevista realizada no dia 09/072013.



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

142

Nesse período do fim do século XIX, a honra de uma moça era seu bem mais valioso,

“uma época em que a virgindade da moça era vista como condição primeira” (FALCI, 2000,

258). Desse modo, ao defender sua virgindade Maria das Quengas mostrava que era uma

jovem de respeito. A luta para manter a pureza virginal é um dos elementos mais

importantes para a construção do culto em torno dessa santa popular, pois a virgindade

feminina é muito significativa dentro do catolicismo, tendo sua representação maior na

Virgem Maria, mãe de Cristo.

Em relação a idade de Maria das Quengas, é seu Valdir Araújo de Lima, devoto que

mora em frente a cruz, que narra sobre a condição de “moça velha” de Maria Agostinho dos

Santos. Como forma de legitimar sua narrativa, seu Valdir enfatiza que foi uma das

primeiras zeladoras da cruz, dona Quininha, que lhe contou a história de Maria das

Quengas. O devoto nos fala:

ela [Quininha, antiga zeladora da cruz] sempre me contava, eu
pequenininho, eu me lembro muito bem, que essa mulher [Maria das
Quengas] ela pedia esmola numa quenga, era uma moça, moça velha, velha
assim que eu quero dizer no bom sentido, vamos supor que naquela época
ela tivesse de 15 a 18 anos, né? Nessa época, acredito que tinha sido a idade
dela [...] e ela tirava... ela pedia esmola na na... era pobrezinha a família,
toda vida era pobre, ai ela pedia esmola numa quenguinha nas casas que era
muito difícil nessa época, uma casa aqui outra aculá, né?105

O devoto fala que Maria das Quengas era uma moça velha, mas temos que ter claro

que a forma que concebemos uma moça velha nos dias atuais, uma moça que passou da

idade de casar, é muito diferente de uma moça velha nos anos finais do século XIX.

“Moça velha” é uma expressão comum no sertão nordestino para se referir a uma

mulher que nunca casou, e que se mantem virgem. Para os mais antigo, moça é sinônimo

de virgem. Não refere-se necessariamente à idade. Daí a expressão “moça velha”, para

refere-se a mulher virgem, solteira, e que já passou da idade ideal de casar. Tal idade ideal

varia de acordo com a época. Na época de Maria das Quengas a idade ideal de casamento

105 Valdir Araújo de Lima, 58 anos, entrevista realizada no dia 17/07/2013.
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para uma mulher era muto baixa para os padrões atuais, como nos esclarece Miridam Falci,

uma moça do sertão:

casava debaixo de cuidados, observações e recomendações de toda a
sociedade, entre os 15 e 18 anos, pois se passasse dos 25 anos sem se casar
seria considerada “moça velha”, “moça que tinha dado o tiro na macaca”, ou
ainda moça que chegara ao “caritó” (FALCI, 2000, p. 259).

O próprio entrevistado faz essa análise, quando fala que a idade da Maria Agostinho

fosse entre 15 e 18 anos, pois na época em que ela viveu, segundo o entrevistado, era

comum a mulher casar jovem. Dessa maneira, uma jovem com 17, 18 anos já era

considerada uma moça velha.

A sociedade de outrora, assim como a sociedade atual, muitas vezes coloca à margem

essas mulheres que não casam, muitas ficam morando sozinhas, tendo uma velhice

solitária. Por isso que o devoto sente a necessidade de falar que Maria das Quengas era uma

“moça velha” “no bom sentido”. Podemos entender o manter-se pura (moça velha) no

mesmo sentido de desamparada, já que está mulher não casou. Seu Valdir também deixa

clara a condição de pobreza de Maria Agostinho, pois a mesma esmolava nas casas com

uma quenga de coco.

As narrativas, que contam a história de Maria Agostinho, assim como a de seu

Valdir, trazem detalhes que constroem sua santidade. Não é uma farsa, mas sim uma

construção nem sempre consciente. Por isso é tão comum os narradores apresentarem

elementos como a pobreza, virgindade e pureza, já que esses elementos são fundamentais

na construção da santidade.

Alguns devotos atribuem às quengas de coco carregadas por Maria Agostinho outras

utilidades. A devota Alba Maria Bandeira Moreira nos narra que:

ai ela ia pros matos, ia apanhar aqueles cocos secos quando caia  e fazia
aquelas... num sei se você sabe, aqueles buraquinho assim e enfiava um
pauzinho no meio. Pois é, ela fazia aquilo ali pra vender, pra sobreviver, que
nesse tempo num era aposentado, né?106

106 Alba Maria Bandeira Moreira, 65 anos, entrevista realizada no dia 17/07/2013.
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Os utensílios aos quais a devota se refere são conchas artesanais. A concha era feita

com a quenga do coco e um pedaço pequeno de madeira. Segundo a entrevistada, Maria das

Quengas vendia essas conchas de quengas, uma forma de lutar pela sua sobrevivência.

Não obstante, outras devotas apresentam relatos de outros meios de sobrevivência

para Maria das Quengas, falam que a lenha retirada das várzeas por Maria das Quengas era

para ser vendida na cidade. Francisca Maria de Freitas Silva, ex-zeladora da cruz de Maria

das Quengas, fala que:

ela tirava uns feixinhos de lenha no mato aqui do Peixe [comunidade
próxima da Pitombeira II], num sei da onde, ela tirava o feixinho de lenha
pra vender na rua, pra cozinhar, né? Que nesse tempo não tinha Butano,
nem tinha fogão, tinha nada. Ai ela vendia esses feixinhos de lenha pra fazer
alguma coisa.107

Dona Francisca, assim como outros entrevistados , afirma que a lenha que Maria das

Quengas estava tirando no mato quando foi assassinada, era para vender na cidade,

conseguindo assim o seu sustento. Os devotos falam da retirada dos feixes de lenha no

mato, enfatizando o sofrimento que essa mulher passava para sobreviver.

Francisca Marta Gomes, conhecida como Quingar, antiga moradora da localidade de

Pitombeira II, localidade vizinha à Pitombeira I, relata que a atividade de retirar lenha no

mato como uma atividade que fazia parte da rotina de Maria das Quengas, sendo através

dessa atividade que ela conseguia o que comer diariamente.

Ela (Maria das Quengas) foi 3 hora da tarde, todas 3 hora da tarde, ela saia
pro mato cortar um feixe de lenha, um feixe de lenha era 3 tostão, ai ela
comprava alguma coisa pra comer, né? Tava com fome. Toda tarde, e tinha
um criatura que queria ela e ela não queria, e quando foi um dia ele matou.
Pobre já tinha cortado a lenhazinha, tava amarrando o feixe de lenha, já
tava pra sair e ele matou ela. Ele fatiou ela todinha108

107Francisca Maria de Freitas Silva, 47 anos, entrevista realizada no dia 11/07/2013.
108 Francisca Marta Gomes, 89 anos, entrevista realizada no dia 03/08/2013.
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Em seu relato, dona Quingar, reafirma a condição de pobreza de Maria das Quengas,

pois para a entrevistada, o que motivava a jovem ir para o mato tirar lenha era a fome, que

era algo muito presente nessa sociedade sertaneja, castigada pelas secas no sertão. A

narradora fala também que a vítima teria sido “fatiada”.

Ainda sobre o fato de Maria das Quengas retirar lenha do mato para vender no

centro da cidade, dona Maria Ozana de Carvalho nos fala que:

Agora ela [Maria das Quengas] vinha pra casa do meu avô, que era ali
[Pimtobeira I]. Aí ele... por sinal eu nem conhecir meu avô, mas ai minhas
tias contavam que ela ia pra lá, ela ia todo dia no mato pegar uma
lenhazinha pra ir vender, naquela época as coisas muito difícil, né? E agora
eu num sei de que família ela era, mas que quando ela chegava do mato, ela
ia lá pra casa do meu avô e lá tinha muita... que naquela época as famílias
tinha muitos filhos, então ela pedia pra minha avó, ela dizia pra minha avó
que deixasse os pratos que ela lavava e aí a minha avó deixava o comer pra
ela. Aí todo dia ela, ia comer lá, todo dia, todo dia, todo dia. Quando foi
nesse dia que aconteceu esse negócio, né? Ela não foi, aí ficaram
preocupado, que a Maria não tinha vindo, quando foi depois souberam da
história, que esse rapaz tinha... matou ela, né?109

Na fala de dona Ozana temos mais um elemento que possibilita pensar a rotina de

Maria das Quengas. Segundo o relato, todos os dias a pobre moça que cortava lenha no

mato passava na casa do avô da entrevistada para se alimentar e lavar a louça do almoço

como forma de pagamento. A partir desse elemento podemos pensar como se estruturava

essas casas do sertão cearense no final do século XIX. Ao descrever os espaços internos das

moradias do sertão nordestino no século XIX, o historiador Antônio Otaviano Viera Junior

nos permite pensar como seria essa cozinha frequentada por Maria das Quengas:

Quanto à estrutura e localização da cozinha, parece-nos que esta casa
cearense não fugia ao quadro das residências brasileiras até fins do século
XIX. O primeiro ponto que se poderia destacar era o fato da cozinha ser fora
da casa, tendo ao seu pé uma “latada”, ou seja, uma cobertura de palhas que
servia como extensão do espaço da morada. Era uma construção simples,
que além dos possíveis tradicionais aparelhos utilizados para o preparo da

109 Maria Ozana de Carvalho, 77 anos, entrevista realizada no dia 03/08/2013.
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refeição, também tinha uma rede armada e talvez uma esteira sobre o chão
onde mãe e filha se sentavam esperando a carne cozinhar ou o feijão ficar
pronto (VIEIRA JR, 2004, p. 105).

A partir da fala de Viera Jr podemos também vislumbrar como seria as residências

das comunidades de Pitombeira I e II, localizadas no interior da cidade de Russas, durante o

período em que Maria das Quengas viveu. Ressaltamos que durante a pesquisa de campo,

momento da coleta das entrevistas, inúmeros foram os casarões do final século XIX

encontrados espalhados pelas comunidades. Construções que sobreviveram ao tempo,

assim como o imaginário em torno da santidade de Maria das Quengas. Sobre o espaço

interno da cozinha Viera Jr continua:

De maneira geral, no período colonial brasileiro a cozinha se estabelecia
enquanto espaço privilegiado para relações íntimas à família, se
consolidando paulatinamente enquanto área de acesso exclusivo para os
moradores do grupo familiar. Curiosamente, este mesmo espaço situava-se
no final da morada, com frente voltada para o quintal. A construção desse
setor da casa era extremamente simples, geralmente constituindo numa
“puxada” com teto de palha e chão batido. Fogão a lenha e poucos utensílios
para o preparo da comida como panelas de argilas secadas no jirau
completavam o cenário. Esse padrão atravessou residências urbanas e
rurais de diversas regiões brasileiras, incluindo o Ceará. E só sofreu
significativas transformações no final do século XIX, com a abolição da
escravidão, com a imigração europeia e a intensificação da importação de
produtos manufaturados (VIEIRA JR, 2004, p. 104)

A citação foi longa e parece cansativa, mas é de fundamental importância para

compreendermos para além do espaço físico da cozinha. Buscamos também perceber quais

as relações estabelecidas entre Maria das Quengas e os moradores da casa do avô de dona

Ozana. O historiador afirma na citação anterior que o espaço da cozinha era de intimidade

família, restrito ao seio familiar. Não era qualquer visitante que tinha acesso a cozinha. No

entanto, segundo a entrevistada, fazia parte da rotina diária de Maria das Quengas visitar a

cozinha dessa família e consequentemente sua intimidade familiar. Assim, a pobre moça

desamparada recebia alimento em troca de auxílios nos serviços domésticos.
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Até o momento podemos ver que para alguns devotos Maria das Quengas foi

apedrejada, partida em quatro partes ou fatiada, como coloca dona Quingar. Mostrando que

as narrativas em torno desse crime são diversas e ricas de elementos simbólicos. Mas vale

ressaltar que são diversas nos pequenos detalhes, tendo um fio condutor comum: desejo

sexual do assassino, morte dolorosa e mutilação do corpo e defesa da virgindade. Cada

devoto conta a morte de Maria das Quengas com os elementos que são significativos em sua

memória, elementos que tem uma representação em seu grupo social, como a virgindade,

pobreza e morte cruel. A devota Francisca Maria também narra como foi o crime:

ai apareceu um rapaz, ai matou... Num sei se foi pelo dinheiro que ela
ganhava nos feixinhos de lenha, né? Ai num sei, ai matou ela toda
esfarcelada... assim, de foiça, viu? No mato, ai pra trazer pro cemitério
precisou trazer em saca de estopa os pedaços, ai fizeram o enterro e daí
pronto110.

Em sua narrativa a devota coloca que a vítima foi morta a golpes de foice,

ferramenta utilizada para cortar capim. Evidenciando que se tratou de um crime cruel e

quando fala que “pro cemitério precisou trazer em saca de estopa os pedaços” do corpo da

vítima, fica claro que a narradora está tentando enfatizar a crueldade do crime, cuja vítima

sequer teve o direito de ter o corpo inteiro para sepultamento. Buscando legitimar a

construção de santidade em torno de Maria das Quengas.

No entanto, é na fala da devota Francisca Feliciano do Carmo, conhecida como Nilda,

que surge um elemento novo, uma testemunha ocular do crime.

E esse cara, esse rapaz que matou ela também tirava lenha no mato, né? Ele
tava perseguindo ela, né? Quer dizer que ele também tirava, andava até com
um sobrinho, né? Nessas alturas ninguém sabe quanto tempo ele andava
perseguindo ela, via ela só no mato, né? Quando um dia conseguiu pegar e
matar. Ninguém sabe se ele conseguiu estuprar, né? Que nesse tempo, num
existia isso agora para descobrir se tinha sido estupro e tudo, né? E ele
matou ou foi de foice ou foi de facão, num lembro. De foice, de machado, o
caba estraçalhou ela todinha, ela foi apanhada num saco de estopa. O

110 Francisca Maria de Freitas Silva, 47 anos, entrevista realizada no dia 11/07/2013.
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sobrinho dele viu, mas só que ele disse que se o menino descobrisse, matava
o menino, assim a história conta, né?111

Na versão de dona Nilda os trabalhadores do assassino são substituídos por um

sobrinho, mas este não podia contar o que tinha visto, pois tinha sido jurado de morte pelo

tio homicida de Maria das Quengas. O menino ficou aterrorizado com o crime que

presenciou. Em relação a esse rapaz que testemunhou o crime, Alba Maria, conhecida como

Albinha, fala que:

Ai tem um rapaz, né? Um rapaz que... Tem a história do rapaz, né? Que tava
dentro dos matos e viu, mas não podia socorrer, o rapaz ficou perturbado,
né? E o rapaz não conseguia dormir, vendo aquela cena, ai ele foi num
Padre e confessou pro padre, ninguém sabia quem tinha feito aquilo ali com
ela, né? Ai o padre foi, meu filho por que você não dorme? Ai ele foi e disse
que é um segredo, há muitos anos eu vejo aquela cena... aí contou. Aí parece
que se juntaram e deram um dinheiro a esse rapaz, né? Pra ele ir embora,
pra muito longe. Ai foi e veio a tona depois que ele saiu.112

O fato de não ter socorrido a vítima deixou o rapaz angustiado, sem poder dormir, a

narradora não fala se era um sobrinho ou trabalhador do assassino, podemos perceber que

a função da testemunha foi denunciar o assassino e relatar detalhes do crime. Desse modo,

os devotos vão atribuindo novos elementos a oralidade, enriquecendo a narrativa e o

imaginário popular em torno de Maria das Quengas.

Para Albinha foi através de uma confissão ao padre que todos souberam do

assassinato de Maria Agostinho. Não obstante, de acordo com a moradora da região Maria

Ozana de Carvalho·, o menino teria confessado o que viu a sua vó.

Diz que parece que ele queria praticar sexo com ela e ela não quis. Ai ele
com raiva pegou e cortou todinha e ainda andava ele e um menino, que ele
também tinha ido buscar lenha no mato, ai depois que ele matou ela, que
esquartejou, que a roupa ficou toda suja de sangue, ai ele foi cavou um
buraco num pé de pau branqueiro [...] e enterrou a roupa, e o menino lá
subiu assim num pau e viu todo acontecido, ai pronto, ele veio embora e
disse pro menino: “Ói, se você contar o que você viu eu faço do mesmo jeito

111 Francisca Feliciana do Carmo, 60 anos, entrevista realizada no dia 11/07/2013.
112 Alba Maria Bandeira Moreira, 65 anos, entrevista realizada no dia 17/07/2013.
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que eu fiz com ela”. Ai o menino ficou... naquela época o pessoal tinha
medo, hoje em dia também tem medo, né? De morrer. Ai diz que quando o
menino chegou em casa [...], essa criança adoeceu ai a vó dele dizia: “Fulano
o que é que tu tem?”, e ele não dizia, chorando, aí com três dias ele foi e
disse assim: “ Vó se eu lhe contar uma história a senhora não conta a
ninguém?”. Ela disse: “Não”. Ai ele foi contou a história que quem matou a
Maria Agostinho foi fulano, ai contou a história todinha, que a velha não
contou conversa, pegou um pano, butou na cabeça e foi pra rua dizer
pro...nessa época aqui não tinha quartel, tinha era... Delegado, né? Ai foi
dizer ao delegado, ai quando chegou lá contou a história todinha, ai assim o
delegado foi lá onde o menino tinha dito, quando chegou lá que cavou tava a
roupa dele suja de sangue. Ai minha filha o menino se assombrou, ficou
doente, pegou... Veio uma pessoa, naquela época vinha muita gente do
Amazonas, ai veio uma pessoa, o menino foi embora e até hoje não voltou
mais.113

Nesse relato, a testemunha do crime é colocada como um menino, o que choca mais

ainda, pois como fala a entrevistada a criança adoeceu. Pois não tinha estrutura para

guardar um segredo tão grande. Nessa versão o menino não fala a verdade do que viu para

o padre e sim para sua avó que estava preocupada com a saúde do neto. Ao saber do

acontecido a senhora mostra determinação e denuncia para a polícia o crime cometido

contra Maria das Quengas. É relevante nessa narrativa a presença de uma prova concreta

contra o assassino, já que o menino fala onde está a roupa do criminoso suja de sangue.

Referente a quem seria o assassino de Maria das Quengas, a devota Albinha faz uma

colocação interessante, anteriormente já tínhamos falado que o assassino, devido ter

trabalhadores ao seu serviço, devia ser um homem que no espaço e tempo estudado deveria

ter minimamente boas condições financeiras. Reforçando isso, a referida devota fala o

assassino era um coronel da região.

É a história que eu sei, assim né? Que as pessoas mais antigas que conta. E
ai um coronelzão, esses coronéis que passam nesses filmes, que manda
matar e tal. E pediu e ela disse que não, preferia morrer do que se entregar,
ele foi e matou, talvez usou ou num chegou a usar por que Deus num
deixou, ele com a ira, ele matou, estrangulou ela e matou de pedaço e butou
dentro de um saco.114

113 Maria Ozana de Carvalho, 77 anos, entrevista realizada no dia 03/08/2013.
114 Alba Maria Bandeira Moreira, 65 anos, entrevista realizada no dia 17/03/2013.
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Quando a devota coloca o assassino como um coronel, está querendo dizer que este

tinha prestígio, poder e riquezas na região, sendo desse modo respeitado e temido. Mesmo

esse homem tendo tanto poder, Maria das Quengas se recusa a se entregar para ele, pois

escolheu guardar sua virgindade, preferindo a morte. Ainda segundo a devota o coronel

irado com a rejeição acaba matando a pobre moça.

O primeiro entrevistado que falou o nome do assassino foi o senhor Valdir, o nome

do criminoso era segundo ele, Antônio Meireles. Informação também presente na cônica do

advogado Airton Maranhão. Até então, o assassino de Maria das Quengas apareceu nas

falas como uma incógnita, seu nome não era mencionado. Parece que 100 anos depois esse

nome ainda ameaça aqueles que vivem em condições inferiores e só podem confiar na

justiça divina já que a justiça terrena é falha para com os menos abastados.

Após a morte cruel, os relatos que ajudam a construir a imagem de santidade de

Maria das Quengas continuaram a ser elaboradas, agora já com acréscimos de fatos

sobrenaturais à narrativa. É o caso do pai de Antônio Meireles. Poderoso e influente na

região saiu em defesa do filho dando a sua palavra em juramento que seu filho não

cometera tal atrocidade. Com relação a esse juramento a esposa do seu Valdir, dona Nilda,

nos fala que:

ai apareceu, apareceu o sumiço dela, né? O pai dele, o pai desse rapaz diz...
aí começou sair a notícia que tinha sido esse rapaz, o pai dele tinha um
cavalo, diz que bem mansinho o cavalo dele, todo dia ele ia dar banho no
cavalo no rio, que quando surgiu a história que tinha sido o filho dele que
tinha matado a Maria das Quengas, né? Ai ele disse que se tivesse sido meu
filho que tiver matado ela, eu quero que esse cavalo me dê um coice e me
mate, mas.. nem fechou a boca, ele acostumado, o cavalo bem mansinho, ele
acostumado a banhar o cavalo, né? Tudo. E nesse dia quando ele disse isso o
cavalo deu um coice e matou ele, ficou na beira do rio. Ai esse cavalo ficou
doido, disse que do rio pra cá, né? Disse que doidim. Ai quando foram ver o
velho estava morto. Ai acho que prenderam, eu também não sei que tempo
ele foi preso, né? E foi preso... o menino quando a policia, o menino
descobriu que tinha sido ele, né? Pra começar foi descoberto por que o pai
disse isso né? Já teve uma prova, né? E foram atrás dele, né? Foi preso
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ninguém sabe quanto tempo ele passou preso, eu sei que a história que
conta é essa daí.115

Segundo a entrevistada, o pai de Antônio Meireles falou que o seu cavalo poderia lhe

dar um coice se tivesse sido seu filho o assassino de Maria das Quengas. Na tradição oral

esse fato se concretiza e o homem acaba morrendo em decorrência desse coice. Os devotos

interpretam esse acontecimento como a primeira manifestação dos poderes de Maria das

Quengas, que acaba denunciando seu próprio assassino.

A devota não sabe se Antônio Meireles foi preso, e se foi preso quanto tempo passou

na prisão. Mas faz parte do imaginário popular construído em torno de Maria das Quengas,

como ocorreu a morte do assassino, ou dito de outra forma, como a justiça divina alcançou

o algoz de Maria Agostinho. Alguns devotos narraram como foi a morte de Antônio

Meireles, mas é dona Nilda que traz uma narrativa mais rica acerca do destino do assassino

de Maria das Quengas.

Aí depois que ele saiu [Antônio Meireles], talvez da prisão, né? Ele foi
embora pra Fortaleza, foi embora pra Fortaleza. Disse que chegando lá, diz
que ele casou, disse com uma mulher mais bonita que tinha dentro de
Fortaleza, mais bonita. Era mais bonita, e rica. E ele achou que com pouco
tempo ele começou a adoecer e... Morreu assim, o médico... Feito muitas
cirurgias e sem saber, por que é todo retalhado, tá entendendo? Assim,
sendo cortado e os pedaços não descobria qual era a doença dele. Pra
descobrir a doença dele, foi feito muitas cirurgias, né? O pessoal diz que ele
foi retalhado assim, por que abria e o médico não descobria que doença era,
lá fechava, abria de novo, e ele foi morto assim.116

A morte do assassino é narrada pelos devotos como uma justiça divina, pois ele pode

até ter ficado em liberdade, casado e ter riquezas terrenas, mas a justiça de Deus no

imaginário dos devotos é a mais justa e não falha. Sendo assim, o assassino teve uma morte

parecida a de Maria das Quengas, sendo também “retalhado” pelos médicos. Todos esses

elementos são ressignificados e formam o culto atribuído à Maria das Quengas.

115 Francisca Feliciana do Carmo, 60 anos, entrevista realizada no dia 11/07/2013.
116 Francisca Feliciana do Carmo, 60 anos, entrevista realizada no dia 11/07/2013.
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A CIDADE DE NATAL, A PUBLICIDADE DAS VESTIMENTAS NA IMPRENSA 
LOCAL E O IDEAL DO MODERNO (1900-1930) 

 

Clara Maria da Silva1 
Anny Karolinny Souza Barbosa2 

RESUMO 
No início do século XX a cidade do Natal passou por algumas transformações urbanas, tais 
como: a abertura de novas ruas, construção de praças, o bonde elétrico, a iluminação 
pública, as obras de saneamento e pequenas obras de melhoramento do porto, as quais 
contribuíram para aumentar o fluxo de mercadorias. Desta forma, o fluxo de produtos dos 
mais variados aumentou substancialmente, dentre as quais os modelos de vestuário nos 
padrões europeus e norte-americanos, que impulsionaram o mercado da moda na cidade, 

saindo de uma forma uniforme para um sortimento de escolhas, dispostos nas propagandas 
das casas comerciais. Este artigo pretende analisar como as propagandas comerciais, 
relacionadas ao vestuário, fomentaram o ideal de novo e moderno na Natal do início do 
século XX. Para isso, analisaremos os periódicos que circularam na cidade neste período, “A 
República” e a revista Cigarra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Natal. Propaganda. Vestuário. Modernidade. 
 

ABSTRACT 
In the beginning of the twentieth century, the city of Natal went through some urban 
transformations, such as the opening of new streets, construction of squares, the tram, 
public lighting, sanitation works and small works for the port’s improvement, which 

contributed to increase the flow of goods. Thus, the flow of various products increased 
substantially, among which the garment models in European and North American 
standards, which boosted the fashion market in the city, leaving a uniform way to an 
assortment of choices, arranged in advertisements of business houses. This article aims to 
analyze how commercial advertisements relating to clothing, fostered the ideal of new and 
modern in the early twentieth century at the city of Natal. For this, we will analyze the 
journals that circulated in the city at this time, "The Republic" and the Cicada magazine.  
 
KEY WORDS: Natal. Advertising. Clothing. Modernity. 
 

Natal passa por uma série de mudanças ao longo do século XX, dentre elas algumas 

transformações estruturais a fim de tornar a capital do Estado mais moderna. Dentre estas 

mudanças, destacamos as obras de melhoramento do porto, responsáveis por possibilitar a 

                                                        
1
 Graduanda do curso de História da UFRN. E-mail: claramaria_s@hotmail.com. 

2
 Graduanda do curso de História da UFRN. E-mail: akarolinny@yahoo.com.br. 
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entrada de navios de maior calado, em consequência disso mais mercadorias e pessoas 

passariam a circular por Natal, assim como pelo Rio Grande do Norte.  

 Artigos dos mais diversificados e considerados luxuosos começam a fazer parte de 

nosso comércio local. Os modelos de vestuário, por exemplo, ganham destaque nas 

propagandas e reclames publicitários presentes nos jornais e revistas da época na capital 

potiguar. Lojas especializadas em chapéus, roupas femininas e masculinas, que garantiam 

trazer do Rio de Janeiro, da Europa e dos Estados Unidos as últimas tendências da moda, as 

peças mais modernas e chiques da época.  

 Para isso, analisaremos as propagandas, reclames e anúncios presentes no jornal A 

República e na Revista Cigarra, entre os anos de 1900 a 1930, fazendo o levantamento e a 

seleção das publicidades das vestimentas, o que possibilitou a formulação e o 

desenvolvimento de questões discutidas ao longo deste artigo. 

 Esta pesquisa está sendo desenvolvida dentro do grupo de pesquisa Os espaços na 

modernidade, vinculada ao projeto O porto e a cidade: a cidade de Natal e sua inserção na 

economia e nos fluxos do mundo moderno pelas rotas do oceano (1900-1940), coordenado 

pelo professor Dr. Raimundo Arrais . 

 

Transformações urbanas e estruturais do Natal 

 No início do século XX, Natal, em sua condição de capital, ao contrário de outros 

grandes centros, como Recife e Rio de Janeiro, não era subordinada pelas demais cidades 

do Estado. Vários eram os fatores que corroboravam para a permanência desta situação: a 

ligação comercial do interior do estado do Rio Grande do Norte era feita com a praça do 

Recife, devido ao grande porte deste porto o que possibilitava a entrada de mercadorias de 

várias regiões do país, o que privava a capital das vantagens da mediação econômica com a 

riqueza produzida no interior do Estado; as condições físicas da capital dificultavam o seu 

comércio com as demais regiões, segundo relatos de um observador, no final do século XIX, 

“21 morros de areia, que circundavam a capital e que muito embaraçavam o seu comércio” 

(NOBRE, 1971, p.41), sendo então escoada a produção do interior pelo porto de Macaíba, 
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dando a esta cidade uma importância econômica e política bem maior do que a própria 

capital possuía.  

 No entanto, para as elites locais do início do século XX, a dificuldade de comunicação 

da capital do Estado e a pouca influência econômica e política exercida sob o território do 

Rio Grande do Norte influía também na índole de seus moradores, estimulava a indolência. 

Letrados como Henrique Castriciano, eram defensores assíduos da reforma estrutural da 

cidade, inclusive da forma física e do pensamento de homens e mulheres natalenses. 

Parafraseando Márcia Marinho, autora da obra Natal também civiliza-se: 

 

[...] Para Castriciano e seus companheiros de ideias, os velhos padrões de 
organização, em torno de templos, santos e andores, desprendia um odor de 
coisa velha que não servia mais para a cidade. Carecia reformar os 
costumes, reeducar os jovens, estimular formas de associação novas... 
(MARINHO, 2011, p.9) 

  

Em seus discursos, as elites locais buscam não apenas melhorias estruturais, mas algo que 

mudassem de fato as feições da cidade. Podemos pensar em uma reestruturação e 

reutilização desses espaços. Para este grupo, a cidade precisava modernizar-se, e isto só 

seria possível se os usos dos seus espaços correspondessem aos padrões de civilidade 

dignos de uma capital, padrões estes emanados pelos centros irradiadores dessa 

modernidade. 

 Podemos dizer que o Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil republicano, atraiu uma 

grande quantidade de obras modernizadoras, mas o espírito reformista espalhou por todo o 

país, inclusive para a Natal, no século XX. Assim como no Rio de Janeiro, que era a vitrine 

da moda de tudo que era mais moderno, Natal também suprimiu os resquícios de um 

período colonial e impôs valores e comportamentos novos a sociedade, fruto da nova época 

– a República. 

 Para que Natal então assumisse a condição de capital, mudanças deveriam ser feitas 

em todo o território natalense e novos valores deveriam ser empregados aos cidadãos. A 

partir de 1900, no governo de Alberto Maranhão, podemos perceber uma onda de 
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construções e reformas de maneira mais intensa que, pouco a pouco, iam mudando a cara 

da cidade.  

 Ao longo das três primeiras décadas do XX, várias foram as mudanças empreendidas 

pelos representantes políticos da capital: abertura de novas ruas, construção de praças, 

jardins públicos, o bonde elétrico, a iluminação pública, as obras de saneamento e 

pequenas obras de melhoramento do porto. Estas obras não eram apenas de necessidade 

estética, mas fundamentais para a moral e a economia: eles contribuíam para educar os 

cidadãos, forjando novas sociabilidades, e propor estruturas melhores para a entrada e 

saída de mercadorias da capital, possibilitando a comunicação e ligação com diversas 

cidades.  

 Dentre as várias obras realizadas nesta primeira metade do século XX, as obras de 

melhoramento do porto foram importantes para a economia da capital norte-rio-

grandense. Devido à chamada “baixinha” (rochedo que impedia a entrada das embarcações 

que buscavam atracar no porto), havia uma dificuldade de navios de grande porte entrarem 

no Porto de Natal, o que possibilitava em menor quantidade a entrada de mercadorias das 

mais diversificadas. Assim, a execução das obras de melhoramento neste local contribuíram 

para aumentar o fluxo de mercadorias em Natal, movimentando a economia e fazendo com 

que Natal começasse a exercer efetivamente o papel de capital potiguar.  

 A reforma do porto não foi importante apenas para a maior circulação de renda, 

também foi definidora no aumento do consumo de mercadorias importadas, vindas de 

várias regiões do Brasil e do Mundo, trazendo o progresso e a modernidade para Natal. O 

porto também era responsável por uma circulação de ideias, se pensarmos que nele se 

encontravam pessoas de vários lugares, indo e vindo, cada um com seus costumes e 

valores. Assim, a variedade de mercadorias possibilitou a criação de lojas de comércio 

especializadas nos mais variados artigos, que para esta sociedade moderna era de 

fundamental importância. As mercadorias não geravam apenas lucro para os seus 

proprietários, mas também ditavam moda e comportamentos nas pessoas. 
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 A busca pelo moderno 

 Modernizar a cidade, para os intelectuais e políticos do século XX, significava 

compor a cidade de estruturas materiais correspondentes aos padrões tecnológicos 

desenvolvidos no XIX. Para eles, o desenvolvimento das cidades, e das nações, só seria 

possível graças aos utensílios mecânicos.  

 As máquinas foram sem dúvida as responsáveis por tornar real o tão aspirado 

mundo moderno, e o fascínio pela tecnologia. Telégrafos, navios a vapor e estradas de ferro 

diminuíram a distância entre os territórios e expandiram a circulação de ideias numa 

velocidade jamais vista antes. Este processo de modernização foi responsável, direta ou 

indiretamente, por formar uma nova sensibilidade, resultado deste mundo instantâneo, 

transitório, fugidio, o qual alterou as formas tradicionais de viver na cidade, trazendo 

novos valores e ressignificações para o comportamento do cidadão e de tudo que o cercava. 

E neste caso, corroboramos com as ideias de Sandra Pesavendo quando diz que 

 

[...] A modernidade é um fenômeno do domínio da cultura, da expressão do 
pensamento, das sensações, das mentalidades e da ideologia. Sua base 

nascedoura é a transformação burguesa do mundo, que dá margem a um 

novo sentir e agir. (PESAVENTO, 1997, p.41) 

 

 O aperfeiçoamento das máquinas a vapor possibilitaram numerosas transformações 

na vida cotidiana, seja pela chegada, cada vez mais rápida, de produtos luxuosos e/ou 

importados, seja pela intensa circulação de pessoas e ideias. Nunca antes a humanidade 

tinha experimentado tamanha mudança em um espaço de tempo tão pequeno. A indústria 

moderna gerou, neste mundo intenso e instantâneo, concepções específicas sobre dinheiro, 

trabalho e tempo. 

 Para a cidade do Natal, uma das formas de visualizarmos esta mudança e a crescente 

solidificação de uma sociedade de consumo, é através das propagandas presentes nos 

jornais da época, que nos mostram a dimensão da quantidade de lojas e serviços que 

passaram a ser disponíveis na capital norte-rio-grandense no início do século XX.  
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 É valido, no entanto, frisar que as propagandas não eram restritas apenas aos 

jornais. As casas de comércio passaram a investir também em panfletos, catálogos 

ilustrados e placas, novas maneiras de chamar a atenção de seus clientes, transformando 

lentamente o andar calmo e descomprometido dos pedestres.  

 Em Tudo que é sólido desmancha no ar, Marshall Berman também destaca esta 

mudança na forma de andar e viver a cidade moderna. Retratando as mudanças ocorridas 

em Paris, principal referência do ser moderno para o mundo, a construção de bulevares, 

por exemplo, gerou grandes transformações para a cidade e seus moradores. Ela permitiria 

ao tráfico fluir pelo centro da cidade e mover-se em linha reta de uma extremidade a outra; 

eliminariam as habitações “miseráveis” e abririam espaços-livres em meio aos 

congestionamentos das cidades; estimulariam a expansão dos comércios e novas 

construções. Os empreendimentos tidos como modernos destruíram vários edifícios e 

deslocaram um enorme contingente de pessoas, mas para o poder público, ao seu ver, pela 

primeira vez as obras haviam abarcado toda a população. Paris se tornava um espaço físico 

e humano unificado. 

 Para a Natal do início do século XX, várias foram as obras e mudanças feitas a fim de 

buscar este moderno. Devido à chegada de mais navios ao porto de Natal, maior era a 

quantidade de mercadorias especializadas que adentravam a cidade. No século XIX, as 

roupas não eram um artigo de preocupação da população em geral, peças que visassem o 

conforto e a praticidade eram as mais utilizadas. Mas para o século XX, essa realidade 

muda. A partir de agora, a moda se torna um elemento, até certo ponto, fundamental e 

definidor de classes sociais. Busca-se então tecidos mais chics e requintados, roupas mais 

leves e específicas para as atividades, a higiene e o cuidado com o corpo serão qualidades 

fundamentais para o homem do século XX. 

 A fim de atender esta nova demanda do mercado consumidor, observamos nas 

propagandas do jornal A República e na Revista Cigarra, entre e 1900-1930, uma 

quantidade significativa de casas comerciais especializadas em vestuário que garantem as 

últimas tendências da moda de Paris e do Rio de Janeiro, aquilo que há de mais moderno 

nas vitrines do mundo. 
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A publicidade das vestimentas 

 As primeiras décadas do século XX testemunharam o aumento das casas comerciais 

de roupa em Natal. Armazéns e magazines voltados para a venda de tecidos e roupas 

prontas eram cada vez mais vistos no bairro comercial. Este fenômeno demonstra o 

crescimento vertiginoso do consumo de vestuário. Comparada ao século anterior, os 

hábitos de vestimenta passaram a ser fortemente inseridos dentro de um sistema de moda 

em expansão.  

 As referências feitas a Europa, principalmente a Paris, aos Estados Unidos e ao Rio 

de Janeiro, eram predominantes. Essas aparecem associadas à boa qualidade dos produtos 

e ao bom gosto do consumidor. Por esta razão, nas propagandas, os comerciantes não 

medem esforços ao fazer referência a esses lugares como à origem de suas mercadorias. De 

acordo com Hélder Viana, em seu artigo A invenção do viver bem: transformações nos 

hábitos de consumo na cidade do Natal, 1900-1930, “[...] O investimento na compra desses 

artigos, descritos pelos comerciantes nos seus anúncios, procurava dar-lhes um status 

ainda maior ao associá-los ao esforço e à seleção.[...]” (VIANA, 2007, p.9) 

 Uma noção importante difundida pelas propagandas de vestuário foi a ideia de 

“estação”, entendida como um período regular de mudança de vestuário, o que motivava o 

consumidor a uma compra periódica de roupas, não levando mais em consideração o 

desgaste natural das peças, como acontecia no XIX, mas a adequação do vestuário a um 

certo período do ano e as características climáticas do mesmo. 

 Juntamente a isso, a lógica do consumo começa a ficar muito mais evidente. A 

tecnologia dos meios de comunicação e transporte e o imperialismo, são decisivas nessa 

construção e ampliação do mercado consumidor. A imposição, não apenas econômica mais 

também cultural aos países colonizados, transforma a maneira de viver e consumir certos 

produtos. A circulação de modelos europeus e estadunidenses de vestuário demonstra este 

fato. Nas propagandas as referências a roupas destes países eram recorrentes, sempre com 

as peças mais modernas da época.  

Essa lógica do século XX, de uma criação da necessidade está ligada diretamente ao 

aumento dos fluxos das vias de transporte, nesse caso as vias fluviais. Os vapores que 
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chegavam as águas potiguares vinham carregados de um sortimento de mercadorias, esses 

produtos estavam ligados ao mercado de consumo. Dessa forma, o jornal pesquisado A 

República dispunha de uma larga sessão dessas propagandas comerciais. 

 

 
Figura 1: A REPÚBLICA, Natal, 11 set 1907. 

 

Na propaganda acima, observamos logo no enunciado, a preocupação em determinar 

o que se vende, construindo uma imagem de distanciamento com o antigo. Ao descrever 

que este recebeu um sortimento variado de mercadorias, nos permite compreender que 

neste período existe uma gama de produtos, existindo a possiblidade de escolha, levando o 

indivíduo a sair do estado de precariedade que estava atrelado ao antigo. 

 

 
Figura 2: A REPÚBLICA, Natal, 26 set 1907 

 

Dentro desse sortimento de mercadorias explicitado na propaganda, há um outro 

valor destacado que é a procedência dos produtos, vindas neste caso do Rio de Janeiro, tal 

destaque é crucial para evidenciar suas qualidades deixando claro que tais tinham origem 
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em praça tradicionais, passando segurança em suas vendas e consequentemente para os 

clientes. O destaque do corte português das camisetas, ressalta a alfaiataria européia, 

mostrando o quanto essa expansão  atingiu nos molde de fazer roupas, suas costuras e 

cores.  

 

 
Figura 3: CIGARRA, Natal, ano 1, n°2, p.39, dez. 1928 

 

Na propaganda recortada da Revista Cigarra, observamos a procedência das 

mercadorias européias que traziam respaldo na qualidade destes produtos, por virem 

carregadas de sentidos relacionados ao novo que influenciava diretamente o consumidor. 

Tal influência já oriunda desde a abertura dos portos que possibilitou a entrada de novos 

produtos, trazendo um referencial de moda européia. O destaque das palavras: elegância, 

perfeição e ultra moda, trazem este universo europeu de referencial de moda. 

Assim, percebemos uma busca do moderno pela população natalense, não só na 

estrutura da cidade, mas também nas formas de se vestirem. A moda cultua o presente, 
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adotando sempre a novidade, e era esse presente moderno e transformador que os 

consumidores procuravam na hora de comprar suas roupas.  
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LIBERAIS E CONSERVADORES E AS DISPUTAS POLÍTICAS NOS 
ESPAÇOS DA “CIDADE DO JARDIM” 

(JARDIM DO SERIDÓ-RN) NO FINAL DO SÉCULO XIX 

 

Diego Marinho de Gois3 
RESUMO 
A presente comunicação tem por objetivo analisar as disputas políticas entre liberais e 
conservadores no contexto da Cidade do Jardim, nome que se dava ao espaço, onde hoje 
está localizada a cidade de Jardim do Seridó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. 
Visa perceber como a elite política local se encontrava no período de transição do Império 
para a República e como essa elite se comportava nas campanhas eleitorais. Para tanto, 

utilizamos como documentação principal para análise, a fonte jornalística, percebendo que 
as lideranças políticas utilizaram dos jornais, para socializar seus pensamentos e relatar os 
acontecimentos do cotidiano eleitoral. Serão trabalhados dois jornais de destaque no 
estado: O Povo, publicado na vizinha Cidade do Príncipe, hoje Caicó e, Jornal Gazeta de 
Natal, da capital do estado. Esses jornais tinham posições ideologias dispares, sendo um 
liberal, outro conservador; o qual possibilitará perceber informações diversas sobre a 
Cidade do Jardim. As vivências, apropriações, desejos, disputas e interesses das elites 
políticas jardinenses eram narradas de diversas formas, o qual possibilitará analisar de 
ângulos diversos os acontecimentos políticos que marcaram o cotidiano local, bem como 
relacionar com as transformações pela qual passava o país naquele contexto. Uma relação 
entre a história local e a história nacional, o qual possibilita observar outras dimensões 
históricas, além daquelas consolidadas pela historiografia tradicional, que privilegiam os 
espaços das grandes cidades localidades na região sudeste. A presente pesquisa visa trazer 

novos grupos sociais para o enredo histórico, lidando com as diferenças, as multiplicidades 
de comportamentos, o cotidiano de pessoas em um espaço específico, particular, 
delimitado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Disputas eleitorais. Jardim do Seridó. Cotidiano. 
 

Os espaços políticos no contexto do Rio Grande do Norte estavam bastante divididos 

no ano de 1889, resultante da disputa eleitoral que se aproximava. Segundo Muirakytan 

Kennedy de Macêdo, “em meados do século XIX, a política provincial aos poucos se atrelou 

à dinâmica partidária do Império ao delinear oposições já com sotaque partidário”. José 

Antônio Spinelli chama atenção para o fracionamento em que se encontravam os partidos 
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monárquicos. Para esse autor, o Partido Conservador estava fraturado em duas facções: a 

Botica e a Gameleira, enquanto que o Partido Liberal vivenciava uma cisão entre Amaro 

Bezerra e José Bernardo, que dominava politicamente a região do Seridó2. O clima da 

disputa eleitoral no contexto do Rio Grande do Norte é caracterizado por Macêdo como de 

“divergências inconciliáveis”3. O desentendimento político não ficou restrito ao espaço da 

capital, mas foi deslocado também ao interior.  

Na Cidade do Jardim, o clima político estava bastante tenso no ano de 1889, devido a 

campanha eleitoral para Deputado Provincial, que se aproximava. Os conflitos envolvendo 

os dois grupos políticos locais ganhava destaque na imprensa do estado. Os Liberais, Dr. 

Manoel Medeiros4 e José Thomaz5, publicavam suas denúncias no jornal O Povo, da vizinha 

Cidade do Príncipe (hoje Caicó) enquanto que os Conservadores, liderados pelo Felinto 

Elysio de Oliveira Azevêdo6, serviram do jornal Gazeta de Natal para as suas acusações, 

apontando para um contexto de rivalidade entre os moradores daquela cidade. Ameaças 

reciprocas são publicadas nesses noticiários. Uma digladiação de conterrâneos.  

O presente artigo visa, portanto, analisar o cotidiano da Cidade do Jardim, nome que 

se dava ao espaço, onde hoje está localizada a cidade de Jardim do Seridó, no sertão do 

Seridó, no Rio Grande do Norte. Visa perceber os aspectos políticos vivenciados pela 

                                                        
2
 SPINELLI, José Antônio. Coronéis e Oligarquias no Rio Grande do Norte: (Primeira República) e outros 

estudos, p. 34.  
3
 MACÊDO, Muirakytan Kennedy. Op. Cit, p. 129. 

4
 Segundo José Nilton de Azevedo, o “Dr. Manuel Augusto de Medeiros (Dr. Medeiros), nasceu em 30 de abril 

de 1854, no sítio Umari, no Município de Caicó-RN. Filho de Francisco Antônio de Medeiros e de Ana Vieira 

Mimosa [...] Iniciou seus estudos em Caicó, indo posteriormente para um convento em Olinda-PE; daí seguiu 

para a Universidade da Bahia. Ao concluir o seu curso superior (Medicina), em 13 de dezembro de 1884, com 

trinta anos de idade, já havia contraído há dois anos o seu primeiro matrimônio. Assim sendo, depois de 

formado, veio residir em Jardim do Seridó, onde exerceu suas atividades profissionais”. Ver mais: AZEVEDO, 

José Nilton de. Dr. Manoel Augusto. In.: Um Passo a Mais na História de Jardim do Seridó, 1988, p. 123 
5
 O Cel. José Thomáz de Aquino Pereira nasceu no Estado da Paraíba, em 1º de junho de 1839. Casou-se com d. 

Rita Maria Pereira de Jesus [...]. Residiu no sobrado construído pelo mesmo, à Av. Dr. Fernandes nº 40, não 

chegando a construir família. Ver mais: AZEVEDO, José Nilton de. Cel. José Thomaz. In.: Um Passo a Mais na 

História de Jardim do Seridó, 1988, p. 72. 
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 Sobre a biografia do Cel. Felinto Elísio, José Nilton de Azevedo informa que “nasceu na fazenda Sombrio, do 

Município de Jardim do Seridó, aos 29 de novembro de 1852, sendo filho do Tenente-Coronel Manoel 

Ildefonso de Oliveira Azevedo e de d. Tereza Florinda de Jesus”. Foi Capitão (1877) e Coronel da Guarda 

Nacional (1893), Promotor Público da Comarca e exerceu diversos cargos políticos na cidade e no estado, 

chegando a Governador interino do Estado. Ver: AZEVEDO, José Nilton de. Cel. Felinto Elísio. In.: Um Passo a 

Mais na História de Jardim do Seridó, 1988, p. 77. 
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população em seu cotidiano, as ideias que circulavam na cidade, os comportamentos da 

elite política no contexto do final do Império. Importante destacar que o conceito de elite 

aqui utilizado, se aproxima do que Flávio M. Heinz aponta, “não há consenso sobre o que se 

entende por elites, sobre quem são e sobre o que as caracteriza”7. Essa imprecisão no termo 

tem sido objeto de estudo de diversos autores das ciências sociais. Peter Burke, em um 

clássico estudo sobre as elites de Veneza e Amsterdã aponta a contribuição de diversos 

historiadores na pesquisa de grupos sociais específicos, como E. P. Thompson (classe 

operária inglesa), Lawrence Stone (nobreza inglesa), Elinor Barber (burguesia francesa), 

Marc Racff (nobreza da Rússia), Hans Rosenberg (aristocracia e burocratas da Prússia), 

Emanuel Le Roy Ladurie (camponenses de Languedoc)8. Em boa parte desses estudos, as 

elites são definidas pelos critérios: status, poder e riqueza9. Segundo Heinz, o termo é 

utilizado para entender “os ‘dirigentes’, as pessoas ‘influentes’, os ‘abastados’ ou os 

‘privilegiados”10.  

É nesse sentido, que empregaremos o termo nesse artigo, no entanto, a proposta 

busca discutir esses status a partir da sua problematização, como propõe o próprio Peter 

Burke, utilizando o método prosopográfico, que toma como objeto um determinado grupo 

de atores e se ocupa da investigação das características básicas comuns a esse grupo 

através do estudo coletivo de suas vidas11. Embora Burke e muitos autores que se ocupam, 

desse tipo de estudo elejam um número considerável de personagens para observar suas 

características comuns12, na análise específica deste artigo, dada a dimensão do artigo, 

escolhemos trabalhar com um número reduzido de sujeitos, que faziam parte da chamada 

“elite jardinense” do final do século XIX. Objetiva evidenciar o jogo político no qual esses 

personagens se envolveram, no sentido de conquistar espaço na sociedade, cuja visibilidade 
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8
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 DECCA, Edgar Salvadori de. Apresentação. In: BURKE, Peter. Veneza e Amsterdã: um estudo das 

elites do século XVII, p. 8. 
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municipal. In.: HEINZ, Flávio M. Por outra história das elites, p. 179. 
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se construía por meio de batalhas travadas no espaço público e por meio da imprensa 

jornalística.    

Para tanto, utilizaremos como documentação principal para análise, dois jornais de 

circulação no estado, onde alguns jardinenses atuaram como cronistas, escrevendo 

correspondências, dentre eles: o jornal O Povo da Cidade do Príncipe e o Jornal Gazeta de 

Natal. Esses jornais tinham posições ideologias dispares, sendo um Liberal, que também 

vinculava ideias republicanas e outro Conservador; o qual possibilitará perceber 

informações diversas sobre o contexto do Rio Grande do Norte, da região do Seridó e, 

principalmente, da Cidade do Jardim, recorte espacial de análise nesse artigo. 

Estes periódicos compõe o principal corpus documental a ser analisada, não como a 

revelação do que realmente aconteceu, mas como fragmentos de uma memória histórica. 

Para a análise dessas fontes utilizaremos da metodologia apontada por Jacques Le Goff para 

o qual os documentos históricos, são “[...] o resultado de uma montagem, consciente ou 

inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das 

épocas sucessivas durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio”13. 

Como “documentos-monumentos”, esses materiais têm possibilitado perceber os 

enunciados e práticas elaborados pela elite letrada para representar os espaços da Cidade 

do Jardim, bem como, construir uma memória histórica do lugar. 

O trabalho com as fontes consistiu em selecionarmos, recortarmos, isolarmos, 

organizá-los, enfim transformamos estes documentos em monumentos, para, em seguida, 

serem analisados em um itinerário narrativo, pois “[...] em história, tudo começa com o 

gesto de separar, de reunir, de transformar em ‘documentos’ certos objetos distribuídos de 

outra maneira”14.  Nosso método de análise das fontes consiste em efetuar crítica ao lugar 

social, na concepção de Michel de Certeau, para o qual define que é em função desse lugar 

que se “instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os 

documentos e as questões lhes serão propostas, se organizam”15. Os documentos aqui 
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trabalhados são lidos pelos lugares de produção ao qual pertencem, ligados a grupos 

políticos opostos e cujas narrativas fazer reverberar as intencionalidades políticas que 

estão vinculadas. 

Já no mês de maio, a Cidade do Jardim ganhava destaque na imprensa regional 

através de diversos aspectos relacionados ao seu cotidiano, como: a construção da Igreja do 

Coração de Jesus, a seca, o flagelo, a febre e, sobretudo, os conflitos políticos, envolvendo: 

médico, Promotor Público, delegado de polícia, soldados e alguns populares, denunciando 

os interesses pelo poder local e clima de instabilidade, motivada pelo pleito eleitoral. Os 

conflitos, que não eram novos, ganhavam outras configurações por volta das 7 horas da 

noite do dia 4 de maio, em frente ao Quartel de Polícia, quando da prisão da pessoa de 

Manoel Antônio, popularmente conhecido como Manoel da Cega. Para o Dr. Manoel 

Augusto, político de oposição, o “infeliz” Manoel da Cega era um “cidadão pacifico e de 

conducta exemplar!!”. Conhecido por essas qualidades pela população que “attestará que 

elle é incapaz de ameaçar e de provocar a mais desprezível criatura”16.  

No entanto, Manoel Antônio acabou se envolvendo em uma confusão do qual foram 

protagonistas o cabo do destacamento, o delegado de Polícia João Severiano da Silva, e os 

soldados Luiz Ricarte e Manoel Pinto. Os motivos da prisão variam entre as versões 

apresentadas pelo Dr. Medeiros, e as de Felinto Elísio (Promotor Público) e o Delegado. 

Para o Delegado, aliado político do promotor, portanto, ligado aos Conservadores, o mesmo 

autorizou a prisão do indivíduo Manoel da Cega “por ameaças e provocações a elle 

dirigidas, pelo simples facto de haver o referido cabo obstado que aquelle e outro individuo 

continuassem n’uma brincadeira de sôcos e empurrões, que poderia acarrectar algum 

conflito17”. Já para o Dr. Medeiros, a prisão de Manoel Antônio, bem como o seu 

espancamento, era um crime, que deveria ser denunciado e envolvia os interesses do 

destacamento local e do próprio chefe do Partido Conservador, o Promotor Público Felinto 

Elysio. Para ele, “o cabo Juvencio, malogrado em seus intentos libidinosos por indiscripção 
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Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

173 

 

do infeliz Manoel Antonio, jurou vigar-se, e, de commum accordo com S. S., realizou o seu 

dezideratum18”. 

Na noite do acontecido, o Dr. Medeiros, acompanhado do Tenente-Coronel José 

Thomaz, foram até o Quartel de Polícia, tomar satisfação com a guarnição, protestando com 

os soldados de plantão, sobre o que estava acontecendo. A população das proximidades da 

Cadeia Pública começava a se aglomerar, dando início a um tumulto que chamava a atenção 

dos transeuntes. Por volta das 7 horas da noite, já era grande o movimento e o vozerio do 

povo. O próprio Dr. Medeiros fazia questão de gritar para a população o crime de 

espancamento na pessoa do preso Manoel Antônio, por parte dos cabos de destacamento. 

Embora o laudo de corpo de delito, realizado no dia seguinte, apresentava pequenos 

ferimentos, o próprio Promotor Público Felinto Elísio reconheceu em nota enviada ao jornal 

Gazeta do Natal, que “effectivamente os soldados haviam dado algumas pranchadas no 

referido individuo, procedimento de certo condemnavel, que ninguém aprovou e nem 

aprova, como por vezes fiz sentir ao Sr. Dr. Medeiros, assegurando-lhe ao mesmo tempo 

que no dia seguinte a autoridade cumpriria o seu dever19”. 

Visando acalmar a algazarra que se passava no pátio da Cadeia Pública, se dirigem 

ao local o delegado e o Promotor Público, encontrando um volumoso tumulto, que chamava 

a atenção dos populares. Para o delegado, “isto sérvio de pretexto ao Sr. Dr. Medeiros para 

atirar-se furioso contra mim, secundado pelo Sr. Tenente-coronel José Thomaz, em 

satisfação ao rancoroso ódio que me votam, procurando com visível proposito 

desmoralizar-me como autoridade policial perante uma população”20. O Promotor, 

espantado com o número de pessoas reunidas em frente a cadeia, informou a imprensa que 

a população “iam chegando pouco a pouco, attrahidas pelo grande vulcão,  que fizera 

arrebentar o Sr. Dr. Medeiros, que, de chapeo na mão, altercava em altas vozes com o cabo 
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do destacamento, e gritava como um louco contra a autoridade policial, e a situação politica 

dominante!”21. 

O Promotor Felinto Elysio procurava enquadrar as ações do Dr. Medeiros em defesa 

do preso a partir da posição política, como líder do Partido Liberal, que nessa época, estava 

na oposição. Em sua crônica se destaca a crítica realizada pelo Dr. Medeiros em frente a 

Cadeia Publica sobre “a situação política dominante”, o qual fazia parte o Promotor e do 

Delegado, ligados ao Partido Conservador. Tanto para o Promotor quanto para o Delegado, 

o que estava por trás das ações do Dr. Medeiros era a tentativa de desmoralizar os 

representantes do Partido Conservador na cidade. Em termos provocantes e sarcásticos, 

Felinto Elísio publicou nota a imprensa estadual, apontando para os interesses político no 

fatídico episódio. Vejamos:  

 

Eu não tinha que dar satisfações n’aquella occasião ao Sr. Dr. Medeiros, que 
ali apareceu enfurecido (já depois do facto consummado), como quem 
aguardava a primeira opportunidade para aggredir e accusar ao delegado de 
policia, a quem vota hoje grande rancor, esposando calculadamente ódios 
alheios, para ser agradável a alguém, e tornar-se mais tarde um homem 
necessário n’esta desditosa cidade, que suporta resignada todos os 
exploradores, que aqui chegam!22. 

 

O Promotor Público e também chefe do Partido Conservador, qualifica o Dr. 

Medeiros como um sujeito de fora, que foi morar na Cidade do Jardim, para explorar a 

população com as cobranças pelas consultas e que estava a serviço dos liberais, obstruindo 

a tranquilidade pública, que “insultava e gritava com todas as forças de seus pulmões!23”. 

Louco, cínico, enfurecido, rancoroso, odioso, excitador de ações de represália, alucinado, 

insultador, são alguns dos adjetivos pejorativos elencados pelo referido Promotor para 

definir as ações do Dr. Medeiros; esse, não se fazendo de calado, também ocupava as 

colunas da imprensa para destacar o espancamento em Manoel da Cega e outras 

arbitrariedades praticadas na cidade.  

                                                        
21

 AZEVEDO, Felinto Elisio de Oliveira. 
22

 Idem. 
23

 Idem. 
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Com o título de Ligeira Resposta, a edição de número 16 do jornal O Povo, publicado 

no dia 22 de junho de 1889, apresentava aos seus leitores uma robusta crônica, que ocupou 

parte das páginas 03 e 04, elaborada por Dr. Medeiros, em resposta ao Promotor Público. 

Sobre a acusação de “explorador”, o médico informou que vive “modesta e licitamente da 

minha profissão24”. A definição do lugar social como argumento principal para a sua 

atividade clínica foi estratégica para o Dr. Medeiros compor a sua crônica, elegendo como 

crítica contundente ao seu desafeto que exercia o cargo de Promotor de Justiça, por 

nomeação. Para o médico, “seria ainda eu um explorador si, não tendo um titulo eu me 

recommendasse no foro criminal, promovesse a acquisição de um lugar importante na 

administração da justiça, infelizmente isso foi praticado pelo illustre articulista que, 

preterindo direitos alheios, exerceo e continua a exercer aqui, embora por poucos dias, o 

logar de Promotor da Justiça publica25”. 

Com relação ao cerne das denúncias, a prisão e o espancamento de Manoel da Cega, 

o Dr. Medeiros apresenta a sua versão dos acontecimentos, qualificando de crime policial, 

cometido com o apoio do Promotor. Vejamos:  

 

Referindo-se ao triste acontecimento que teve logar nesta Cidade no dia 4 

do mez de Maio, o Sr. Filinto procurou justificar o seu reprovado 
procedimento, limitando-se a dizer que não tinha que me dar satisfações. 
Fecundíssimo em represálias como é o illustre articulista, e querendo 

convencer aos imbeceis de que as suas expressões tinha o cunho de verdade, 
não trepidou em dizer cynica e ousadamente que eu estava em estado de 

loucura, e que esposara calculadamente ódios alheios para ser agradável a 
alguém!! Felizmente o publico desta Cidade me conhece, e conhece também 
ao illustre articulista: ninguém dirá que eu exigi que S.S viesse dar-me 
satisfações com relação a attitude tomada por S.S no crime policial, 
perpetrado na pessoa do infeliz Manoel Antônio (vulgo Manoel da Cega) 

residente nesta Cidade. Era ao publico eu tinha S.S de dar satisfações do seu 
procedimento, faltando, como faltou, ao cumprimento do seu dever, 
negando-se distribuir justiça no caracter de auctoridade26.  

   

                                                        
24

 MEDEIROS, Dr. Manoel Augusto de. Ligeira Resposta. In.: O Povo. Cidade do Principe, 22 de jun. 1889, p. 3.  
25

 Idem. 
26

 Idem. 
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Nesse fragmento da crônica, é visível a tentativa de desqualificar a atuação do 

Promotor de Justiça, envolvendo questões políticas. O autor conclamava ao representante 

da justiça a prestar esclarecimento a população acerca das pancadas proferidas pelos 

soldados de polícia contra a pessoa de Manoel da Cega, pois desde a hora em que foi preso, 

o médico procurava explicações. Para a felicidade de Dr. Medeiros, bem como dos demais 

membros do Partido Liberal, os dias de atuação do Promotor e do Delegado estava 

contados.   

Tanto que, no dia 16 de junho, os liberais da Cidade do Jardim comemoraram o fim 

do governo conservador e a chegada do Partido Liberal ao poder na Província do Rio 

Grande do Norte. A noite, liderados pelo Cel. José Thomaz, promoveram baile, “depois 

d´uma passeiata nas ruas desta Cidade em rigosijo d’assenção do partido liberal, na qual 

erguerão enthusiasticos vivas ao eminente Estadista – Visconde de Ouro-Preto à seus 

companheiros e aos chefes liberaes27”. O baile aconteceu no sobrado do anfitrião dos 

liberais e durou até 1 hora da madrugada. Conforme matéria do citado jornal, “foi uma 

festa de prazeres e harmonia entre todos, tendo o bello sexo exhibido-se com toda 

elegância. Houve grande concurrrencia, notando eu entre os presentes conhecidos, 

conservadores d’hontem!!28”. A festa foi organizada para comemorar a saída do Presidente 

da Província Dr. José Marcelino da Rosa e Silva, visto pelos liberais como o “governo dos 

loyos”, ou seja “Ignorante, basbaque, leigo em qualquer assunto”, sobretudo, relacionada 

aos socorros públicos diante da seca, pelo olhar dos liberais. O cronista do jornal O Povo, 

não perdendo a oportunidade de fazer críticas a oposição, faz questão de registrar a 

presença dos “conservadores d’hontem”, apontando para o número de adeptos e 

contribuindo para o acirramento da disputa política que se concretizava na cidade.  

Os liberais jardinenses estavam em festa com a elevação do seu partido ao comando 

da Província, enquanto os conservadores amargavam a derrota. Alegrias e tristezas 

caracterizam as mudanças políticas entre os chefes dos partidos na cidade. Publica um 

cronista:   

                                                        
27

 NIMROD, Correspondências, In.: O Povo, Cidade do Principe, 14 de jul. de 1889, p. 03. 
28

 Idem.  
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Por cá tem havido alegrões e tristezas, isto é, figuras que subiram, outras 
que desceram; nada, bem disse um avizado: “como um dia atraz do outro”. 
Consta já haver gente arrumando a trouxa, bem disse o Cap.m Felinto – 
“quem solta ventos, colhe tempestades!!”29.   

 

Os liberais comemoravam a saída dos conservadores do poder, pois significa a 

possibilidade de demissões dos seus desafetos e nomeação dos seus aliados nos cargos 

públicos existentes na cidade. E essas demissões não tardaram em ser publicadas. Já na 

edição de 20 de julho de 1889 do jornal Gazeta do Natal, dava notícia da exoneração de 

Felinto Elísio de Oliveira Azevedo do cargo de Promotor de Justiça da Comarca da Cidade 

do Jardim e nomeação de Manoel Dantas, como substituto. Porém, prossegue a matéria, “o 

tenente coronel José Thomaz, donatário do Jardim, revoltando-se contra esse acto, montou 

a cavallo, veio à capital e impóz a demissão do sr. Manoel Dantas, fazendo-o substituir pelo 

velho bacharel Aprigio Brandão30”. Importante percebe que o ato que levou o líder dos 

liberais a capital, não foi a demissão do seu desafeto, mas a não nomeação de um promotor 

de seu círculo de amizade. O governo do vice-presidente Antônio Basilio iniciava com 

movimentação na Cidade do Jardim, “figuras que subiram, outras que desceram”, 

ganhando força a atuação dos liberais, nomeando seus aliados nos cargos públicos, 

motivando rivalidade dos conservadores, agora na oposição. 

Essas rivalidades marcaram o tom da campanha eleitoral de 09 de novembro, 

concretizando uma disputa acirrada de votos entre os jardinenses. Tratava-se das eleições 

gerais, tendo como candidato Dr. Miguel de Castro, pelo Partido Conversador e Dr. Amaro 

Bezerra, do Liberal. Pela impressa a troca de acusação, denúncias de compra de voto, 

desvio de socorros públicos, marcou o processo político.    

Na edição do sábado, dia 24 de agosto, o jornal O Povo apresentava, com o título de 

“Miseria”, uma denúncia contra os representantes do Partido Conservador na Cidade do 

Jardim, que tinha como lideranças o capitão Felinto Elísio e José Barbosa Cordeiro. Sem 

apresentar autoria, mas se colocando como jornalista, a crônica iniciava afirmando ter o 

                                                        
29

 Idem. 
30

 GAZETA do Natal, 20 de jul. de 1889, p. 01. 
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“direito e o dever de condenar o vicio, de combater o mal, de fustigal-o e fazel-o 

envergonhar-se”. Após essa apresentação de idoneidade, o cronista começa a disparar a 

denúncia,      

 

Os conservadores do Jardim em sua maioria, senão totalidade, pozeram em 
leilão seus votos, o que equivale a dizer tentaram mercadejar suas cônscias, 
sua dignidade, sua liberdade, sua honra, sua probidade, sua vida emfim, que 
personifica todas essas qualidades que constituem moralmente o homem. 
[...] agora ouçam, pasmem e não escandalizem-se: os conservadores do 
Jardim representados na pessoas de um de seus chefes oferecceram a 

votação de que dispõem ao Sr. Dr. Amaro Bizerra a troca de dinheiro ou 
farinha!31. 

 

 

São denúncias extremamente graves, que chegavam ao público leitor, em plena 

efervescência do processo eleitoral, dando conta da troca de votos por farinha ou dinheiro. 

A falta de prova da alarmante denúncia levou o jornal O Povo a “Retificação” da 

informação, na edição de 21 de setembro, “hoje, porém, depois de termos syndicado o 

procedimento dos conservadores da cidade do Jardim, chegamos ao conhecimento de que 

nada de verdadeiro havia na informação que nos foi dada32”.   

O clima político na região do Seridó era bastante elevado; o próprio jornal O Povo, 

de forma jocosa publicava algumas sátiras nesse sentido. Com o título de “O Tempo”, os 

autores do jornal comparavam a climatologia com o calor da campanha política, 

informando que “o thermometro cent. Marcou à sombra, durante esta semana, a seguinte 

temperatura: 28º, 3. É de esperar que, com esse baixamento de temperatura entre nós, 

diminua a exaltação dos que pretendem perturbar o pleito eleitoral que se vae travar33”. 

Mas, o clima de disputa continua ganhando destaque na imprensa. Os líderes políticos 

locais procuram encontrar espaço para as suas denúncias, que se tornavam corriqueiras, no 

processo eleitoral. 

 

 

                                                        
31

 O Povo, Principe, 24 de ago. 1889, p. 03.  
32

 O Povo, Principe, 21 de set. 1889, p. 01. 
33

 O TEMPO. In.: O Povo, Cidade do Principe, 14 de jul. 1889, p. 3. 
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Conto de réis – ainda não nos disseram cousa alguma sobre o conto de réis 
que denunciamos ter a commissão de soccorros desta Cidade remettido para 
a eleição de 9 do passado para a Cidade do Jardim. 
Esperamos, como representantes do povo, que a comissão prove o contrario 
do que dissemos. 
Ao contrario daremos provas em que firmarmos a nossa denuncia34. 

 

Se essas denúncias procediam, não temos como afirmar, mas contribuía para agitar 

o processo eleitoral e despertando a efervescência das paixões políticas. O resultado do 

escrutínio foi bastante concorrido no colégio eleitoral da Cidade do Jardim, sendo 88 votos 

para Dr. Miguel e 83 para Dr. Amaro. Esses números possibilitam perceber uma campanha 

bastante equilibrada, em termos de conquista de votos entre os liberais e os conservadores, 

diferente do que aconteceu em outras cidades, que apresentam diferenças numéricas 

consideráveis. Nas vizinhas cidades de Acary e Principe, por exemplo, a disparidade foi 

bastante expressiva, sendo 92 e 113 para Dr. Miguel e 24 e 20 para Dr. Amaro, 

respectivamente nas duas cidades. Mas, o número de eleitores que comparecem para 

sufragar os votos é bastante inexpressivo, o que demonstra pouca participação política da 

população naquele contexto. A própria legislação limitava a participação popular nas 

campanhas eleitorais. José Murilo de Carvalho informa que em 1881, a Câmara dos 

Deputados aprovou uma lei que modificava o sistema eleitoral. Para esse autor “a lei 

passava para 200 mil-réis a exigência de renda, proibia o voto dos analfabetos e tornava o 

voto facultativo. A lei foi aprovada por uma Câmara unanimemente liberal, em que não 

havia um só deputado conservador35”.  

Segundo José Murilo de Carvalho, ao analisar o contexto da transição do Império 

para a República no Rio de Janeiro, observa que a apatia dos cidadãos em relação a vida 

política do país, “trata-se da concepção e da prática da cidadania entre nós, em especial 

entre o povo. Trata-se do problema do relacionamento entre o cidadão e o Estado, o 

cidadão e o sistema político e a própria atividade política”36. Se na capital do Império era 

essa a situação dos cidadãos diante da política, quanto mais no resto do país. No entanto, 
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 CONTO de reis. In.: O Povo, Principe, 23 de nov. 1889, p. 2. 
35

 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo Caminho, p. 38. 
36

 CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi, p. 10. 
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esse autor aponta que estes “cidadãos inativos” revelavam-se de grande iniciativas e 

decisão em outras ocasiões como as “organizações e festas de natureza não-política37”, em 

especial as de natureza sócio religiosa, mobilizando inúmeras pessoas.  

Guardando as devidas diferenças espaciais e populacionais, o ano de 1889 na Cidade 

do Jardim ainda apresentou outros acontecimentos que serviram de notícia para a 

imprensa jornalística. Passado o processo eleitoral e ainda permanecendo as cicatrizes da 

disputa, era hora de celebrar a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, no mês de 

dezembro. O Padre Pinto, organizou os festejos, contando com uma grade de programação. 

 

Funccionaram na festividade, três illustres cidadãos levitas – Rafael, 
Salvino, “pesando juntos seus 129 janeiros, ambo florentes octatibus”, e o 
jovem Silva Pinta, commissario da Freguesia; cabendo-lhes em partilha – ao 
1º cantar as missas solenes; ao 2º idem, as epistolas, e ao 3º idem, os 
Evangelhos com acumulação dos sermos. 

Satisfactoriamente executaram-se os nobres mandatos, ferindo cada um 
com afinada audição os signos da musica desde o DO maior ao RE menor38! 

 

As festividades duraram vários dias, finalizando no dia 8 de dezembro, sempre com 

programação religiosa na Igreja Matriz e social na praça pública. Segundo um cronista a 

festa foi marcada de êxito, “que, confrontada com a crise opressora, impõe a história 

contemporanea o dever de se registrar”39.  

Em meio as festividades religiosas, “foi annunciada uma reunião popular na sala das 

audiências publicas compareceram todas as autoridades, pessoas de todas as classes e a 

força policial”40. Essa reunião tinha como propósito a Proclamação da República na Cidade 

do Jardim, em 1º de dezembro, isto é, 15 dias depois. Os senhores vereadores, “eleitos” no 

período Imperial, aderiram ao movimento que estava acontecendo no país, quando, em 

sessão extraordinária, o presidente Remígio Álvares da Nóbrega, convocou os demais 

vereadores com: 
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 CARVALHO, José Murilo de. Op. Cit., p. 141. 
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 Correspondência. In.: O Povo, Príncipe, 21 de dez. 1889, p. 3. 
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 Correspondência. In.: O Povo, Príncipe, 21 de dez. 1889, p. 3. 
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O fim de communicar a transformação publica por que passou o paiz, no dia 

15 de Novembro passado e que parecendo-lhe que o Município participava 
dos sentimentos de que se achava possoido elle Presidente, propunha que na 
presente acta se declarasse que o Município adheria a forma de Governo 
Republicano41.  

 

Constituída pelos senhores vereadores: Remígio Álvares da Nóbrega, presidente do 

legislativo, José Barbosa Teixeira, José Isaias de Medeiros, Manoel Francisco de Azevedo, 

Manoel Francisco dos Santos e Antônio Manoel do Nascimento, a Câmara de Vereadores, às 

3 horas da tarde, recebeu em seu “Paço”, local onde eram realizadas as sessões, também 

chamada de Casa de Câmara e Cadeia Pública, o senhor juiz de direito da Comarca Dr. 

Manoel José Fernandes, 

 

O q.l exibindo um telegrama datado de 17 de Novembro próximo passado, 
disse que havia recebido communicado de haver cido organizado um 
Governo provisório da Republica do Estado do Rio Grande do Norte, na 
pessoa do Ex.mo presidente Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, e que 
portanto communicava esse acontecimento ao qual adheria, digo adheria a 
nova forma de Governo e proclamava o Governo Republicano, depois do que 
disse algumas palavras congratulatorias concluído por dois vivas a 
República do que foi entusiasticamente applaudido42. 

 

A República foi proclamada na cidade de Jardim do Seridó quinze dias depois dos 

acontecimentos na capital federal, em sessão promovida pelos vereadores, contando com a 

presença de mais 29 cidadãos jardinenses, que compareceram ao ato público, assinando a 

ata da sessão extraordinária. Podemos observar, pelo número de participantes que a 

grande maioria da população não participava das questões políticas que culminaram com a 

proclamação da República. Esse fenômeno é possível de ser observado seja em nível da 

capital federal, como aponta José Murilo de Carvalho e mais ainda nas cidades do interior.  

                                                        
41

 Acta da Sessão Extraordinária de 1º de dezembro de 1889. Livro de Actas da Câmara Municipal de Jardim 

do Seridó. 1889, p. 81v. 
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 Acta da Sessão Extraordinária de 1º de dezembro de 1889. Livro de Actas da Câmara Municipal de Jardim do 

Seridó - 1889, p. 81v. 
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Apesar da apatia dos cidadãos jardinenses no envolvimento republicano, a elite local 

estava ativamente acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, que embora 

“entusiasticamente” aplaudiu e festejou com passeata ao som da Banda de Música e 

foguetões, mas ressentida de suas consequências. O juiz municipal aproveitou a ocasião da 

solenidade e “em palavras expressivas aconselhou a todos os esquecimentos dos ódios e 

desgostos particulares e harmonia para bem servir a republica”43. O que demostra que a 

República foi saudada de maneira diferente entre os habitantes da Cidade do Jardim. 

Alguns cidadãos deixaram passar despercebido os festejos da elite política, certamente 

pensando que, os fogos e a banda tocando, seriam em homenagem a padroeira, cuja festa 

estava sendo comemorada. Outros, sobretudo políticos, comemoraram, pois era a 

oportunidade de conseguir benefícios com o novo governo. Outros, ficaram desgostosos, 

pois não compatibilizavam com as ideias republicanas, preferindo a política imperial. O 

novo governo trouxe mudanças e transformações que afetaram a vida cotidiana da 

população. Mas essa é uma outra história.  

 

*** 

 

Nesse artigo, foi possível acompanhar a trajetória de alguns personagens que 

tiveram participação no cenário político da Cidade do Jardim do final do século XIX, como 

membros de partidos políticos opostos: liberais e conservadores. Percebemos que as 

atuações desses personagens nas campanhas eleitorais se faziam por meio de intensas 

batalhas travadas, ganhando destaque a participação da imprensa jornalísticas, onde os 

líderes políticos travaram disputas, ao mesmo tempo em que se construíam como 

representantes da população. O processo de construção desses personagens como membros 

da “elite” jardinense se faziam através da negação e desqualificação dos seus concorrentes. 

Adentrando ao cotidiano da cidade, foi possível observar uma certa empatia do povo nas 

manifestações políticas, inclusive que culminou com instalação da República na cidade, ao 

mesmo tempo em que participava das atividades religiosas, enquanto que os chamados 
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membros da “elite” acompanhava atenta aos processos, na tentativa de conquistar espaço, 

nomeando pessoas de seus interesses para ocuparem os cargos públicos e se construírem 

como líderes políticos de destaque no espaço local. 
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MORADAS DE MEDO E ESPERANÇA:  
VIOLÊNCIA URBANA, MEDO, MÍDIA E ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO DOS 

MORADORES DE CONDOMÍNIOS EM CAMPINA GRANDE 
 

Gláucia Santos de Maria4 
RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida entre os anos de 2013 
e 2014, financiada pelo PIBIC/CNPq sobre as percepções da violência urbana por parte de 
moradores de condomínios residenciais em Campina Grande-PB. Nesse sentido, 
procuramos compreender os comportamentos dos indivíduos e dos grupos, em virtude da 
violência e do medo que tem se manifestado principalmente com relação ao espaço público 

campinense. Assim, nosso objetivo é estudar a relação das percepções por parte de 
moradores de condomínios residenciais privados e a influência na escolha dos locais e tipos 
de moradia em Campina Grande. Tentamos compreender como tal relação ajuda a (re) 
significar e (re) configurar o espaço urbano da referida cidade. A escolha por moradia em 
condomínio se configura como expressão de enfrentamento e de busca de soluções para o 
problema da violência urbana nas cidades médias. As observações in lócus revelam que os 
condomínios têm imprimido no céu da cidade suas mais variadas cores e formas 
arquitetônicas. A metodologia foi de caráter qualitativo, buscamos analisar diferentes 
discursos, como o da mídia que ajuda a difundir o medo; o da publicidade (folders e 
encartes) que procura construir imagens de que viver em condomínios constitui uma forma 
de se sentir seguro. Entrevistamos 08 moradores de condomínios residenciais de Campina 
Grande.  Concluímos que o aumento significativo da percepção de insegurança e a atração 
por condomínios têm contribuído para fragmentar o espaço urbano e ajudado a espalhar 

desconfianças, estigmas sobre aqueles que não fazem parte do seu convívio social, 
produzindo novas formas de interação social entre os moradores desses enclaves e os 
demais. Além disso, a violência se apresenta como uma categoria acusatória, que reforça a 

todo instante que o perigo vem sempre do outro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência. Condomínios residenciais. Discursos. 
 

ABSTRACT 
This paper presents the results of a research carried out between the years 2013 and 2014, 
funded by PIBIC / CNPq on the perceptions of urban violence by residents of condominiums 
in Campina Grande-PB. In this sense, we try to understand the behavior of individuals and 
groups, because of the violence and fear that has manifested itself mainly in relation to 

campinense public space. So our objective is to study the relationship of perceptions by 
residents of private residential condominiums and influence in the choice of locations and 
types of housing in Campina Grande. We try to understand how this relationship helps to 
                                                        
4
 Mestranda em Antropologia- PPGA/UFPE. Bolsista CAPES/DS. Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: 

glauciavince@gmail.com. 
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(re) define and (re) set the urban area of that city. The choice for housing condominium is 
configured as coping expression and seeking solutions to the problem of urban violence in 
medium-sized cities. Observations in locus show that condos have printed in the sky of the 
city its various colors and architectural forms. The methodology was qualitative, we 
analyze different discourses, such as the media helps to spread fear; the advertising 
(brochures and booklets) that seeks to build images that live in condominiums is a way to 
feel safe. We interviewed 08 residents of condominiums of Campina Grande. We conclude 
that the significant increase in the perception of insecurity and the appeal of 
condominiums have contributed to fragment urban space and helped spread distrust, 
stigma on those who are not part of their social life, producing new forms of social 
interaction among the residents of these enclaves and others. In addition, violence is 
presented as an accusatory category that reinforces every moment that danger is always on 

the other. 
 
KEY WORDS: Violence. Residential condominiums. Speeches. 
 

Introdução 

Destaque nos jornais, no discurso político, nas múltiplas vozes da população 

mundial, sobretudo na brasileira, a violência urbana tem se constituído enquanto um 

fenômeno social que tem sido um dos protagonistas principais no cotidiano, nos fóruns de 

debate, em pesquisas acadêmicas, nas mídias sociais em virtude dos seus impactos para 

cidades grandes, médias e pequenas. Muitos autores5 já afirmavam que a violência de um 

modo geral, sempre existiu entre os grupos sociais de diferentes sociedades. Todavia, o 

modo pelo qual ela se manifesta dependerá do contexto em que ela for produzida, e talvez o 

nosso desafio seja de tentar compreendê-la em suas múltiplas facetas. Nesse sentido, 

considerando a violência nas suas mais expressivas formas de manifestação- a exemplo dos 

pequenos furtos, assaltos a bancos, sequestros, homicídios, entre outros- e pensando o 

espaço da cidade, temos percebido que nos últimos tempos as pessoas têm circulado com 

menor frequência em áreas públicas, a exemplo das praças, calçadas, determinadas ruas, 

                                                        
5
 Para Weber (1963) a violência é o meio pelo qual o Estado exerce seu poder legítimo do uso da força física. 

Marx (1989) já dizia que a violência é a parteira da história, na medida em que a revolução social seria um 

ato de caráter violento e do que ele chamou de ditadura do proletariado exerceria a violência a favor dos 

interesses coletivos. Já as reflexões de Hannah Arendt (1994, p.40-41) dão conta de que a violência seria um 

instrumento dependente da orientação e da justificação pelo fim almejado. 

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

186 

 

modificando assim suas práticas de sociabilidade6 no espaço público devido aos 

sentimentos de medo e insegurança atribuídos a esses locais. Desse modo (BARBOSA, 2015) 

aponta que: 

 

O esvaziamento do espaço público e do mundo comum (ARENDT, 2010), na 
sociedade individualista capitalista, somado ao discurso de lucro e prazer 
imediatos como compensador da desigualdade social, atitude típica do 
homem blasé (SIMMEL, 1967), fragmentam o espaço societal urbano, 
gerando um imaginário de medos e violência cujas consequências são a 
cultura do medo (10% do PIB brasileiro se destina ao consumo da indústria 

de segurança privada), a estigmatização dos bairros populares e a 
fragilização institucional dos espaços de decisão coletiva e de vida comunal 
(KOURY e LIMA, 2010). 

  

 Destarte se nos dias atuais determinadas classes sociais têm evitado o espaço público 

com medo da violência, por outro lado, as pessoas têm circulado com maior frequência em 

espaços7 privados ou semi-públicos (os shoppings centers, os bancos etc.) com a suposta 

ideia de que neles encontrarão “maior segurança” para se sociabilizar, interagir e exercer 

suas atividades.  

 No que concerne às formas de residir, um novo padrão de moradia tem modificado o 

espaço das cidades e contribuído para a modificação na morfologia urbana a partir de 

“processos de seleção, distribuição e regulação que afetam a vida social e o espaço público” 

(IVO, 2012, p.132) marcado pela presença dos condomínios residenciais fechados.  

 

                                                        
6
 Sobre questões relativas a sociabilidade ver: SIMMEL, Georg. A sociabilidade (Exemplo de sociologia pura 

ou formal). In: Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Tradução, Pedro Caldas. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
7
 Tereza Caldeira (2003, p.11-12) chama esses espaços privados de “enclaves fortificados” definidos enquanto 

“[...] 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 do espaço público. Na 

verdade, criam um espaço que contradiz diretamente os ideais de heterogeneidade, acessibilidade e igualdade 

que ajudaram a organizar tanto o espaço público moderno quanto as modernas democracias”. 
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 Dessa forma, ao lado do crescente aumento dos casos de violência8, um processo 

interessante que tem marcado nossa época é o investimento da indústria civil e imobiliária 

em grandes metrópoles, bem como em cidades médias a exemplo do nosso lócus de análise, 

a cidade do interior do estado da Paraíba, Campina Grande9. No espaço urbano da cidade 

campinense, na última década, houve um boom no setor imobiliário, principalmente na 

construção de casas e apartamentos em conjuntos habitacionais financiadas pelo governo 

do estado, municipal e federal, bem como projetos e construções de condomínios 

residenciais fechados10. Sobre o contexto de Campina Grande (SILVA, 2013, p.7) afirma 

que: 

 

Campina Grande tem sido um canteiro de obras nos últimos anos, no qual os 
condomínios horizontais e verticais, marcados pela promessa de uma vida 
tranquila e segura para os seus moradores, ajudam a redesenhar os campos e 
o céu da cidade. Obviamente, os condomínios residenciais não se destinam 
exclusivamente às chamadas classes médias. 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 uma forte apelação para a questão do controle 
e da segurança: muros altos, cercas elétricas, portões eletrônicos, guaritas 
elevadas, vigilância 24 horas etc.  

 

                                                        
8
 De acordo com a pesquisa realizada pela Business Insider (2013)  entre as cidades mais violentas do mundo, 

Campina Grande ficou na 25ª posição com 46 homicídios  100.000/habitantes. Disponível em: 

http://www.businessinsider.com/themostviolentcitiesintheworld201411? Acesso em: 11 de nov. 2015 
9
 Algumas discussões que trago no presente artigo são parte de uma pesquisa de iniciação científica e fruto 

também da minha monografia (entre os anos de 2013-2014). Em termos de esclarecimento metodológico, tais 

pesquisas foram de caráter quali-quantitava, a partir da identificação de empreendimentos “enclaves” em 

diversos bairros de Campina Grande e a realização de entrevistas com 8 (oito) moradores de 6 (seis) desses 

condomínios, buscando apreender suas percepções sobre violência e estratégia de proteção a partir das 

formas de residência e práticas de lazer. Foi realizada também uma análise do conteúdo e dos discursos 

presentes nos folders e encartes sobre a venda de apartamentos e casas em condomínios. Tais pesquisas 

buscaram também entender e analisar a (re) significação do espaço urbano da referida cidade entre os anos 

de 2004 e 2013. 
10

 Os condomínios presentes na cidade paraibana seguem o modelo dos condomínios existentes no Brasil: são 

murados, com acesso controlado. Os tipos mais comuns são os prédios constituídos de apartamentos, situados 

na zona urbana. Existe ainda os que se encontram situados nas zonas fronteiriças da zona urbana, a exemplo 

do Nações Residence Privê. 
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Nesse sentido o autor ainda reforça que nos últimos anos, principalmente na última 

década, a cidade em tela passou por um crescimento estimulado pela carência de 

habitações e uma tendência “de migração para as cidades médias, em razão das mesmas 

apresentarem novas oportunidades econômicas e de trabalho, como também uma estrutura 

razoável de serviços e lazer” (Idem, 2013, p.8). 

 Dessa forma, a adoção de um estilo de vida em condomínios11 tem sido justificada 

pelo medo da violência, e por isso, tem-se a impressão de que habitar esses “enclaves 

fortificados”, constitui a melhor maneira de se sentir seguro, principalmente pela presença 

de muros altos12, cercas eletrificadas, câmeras eletrônicas, guaritas e todo um aparato de 

segurança particular13.  

 Diante dessa percepção de que nossas cidades têm sido marcadas por violência e que 

por isso, no discurso cotidiano se coloca em questão a eficiência da segurança pública 

através das autoridades “em controlar o mal é que as pessoas intensificam suas próprias 

medidas de encerramento e controle14, de separação e construção de barreiras, tanto 

simbólicas (como preconceito e estigmatização de alguns grupos) como materiais (muros, 

cercas e toda parafernália eletrônica de segurança)” (CALDEIRA, 2000).  

 Dessa forma, traremos como lócus a cidade de Campina Grande-PB15, refletindo 

essas questões a partir da lógica da apropriação do discurso da violência materializada nas 

                                                        
11

 Sobre o tema condomínios, violência e insegurança dialogo com três trabalhos: CALDEIRA, Tereza do Rio.  

Cidade de Muros. Crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Edusp/Editora 34, 2000. SOUZA, 

Marcelo Lopes de. Fobópole. O medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2008 e SPOSITO, Maria da Encarnação Beltrão; GÓES, Eda Maria. Espaços fechados e 

cidades. Insegurança urbana e fragmentação socioespacial. 1 ed. São Paulo: Editora Unesp, 2013. 
12

 Sobre a arquitetura dos muros será interessante atentar para a discussão feita por ZARANKIN, Andrés. 

Corpos congelados: uma leitura metafórica de paredes e muros em Belo Horizonte, MG. In: Jackeline de 

Macedo, Rubens de Andrade, Carlos Terra. (Org.). Arqueologia na paisagem. Novos valores, dilemas e 

instrumentais. 1ed. Rio de Janeiro: Rio Books, 2012, v. 1, p. 18-33. 
13

 Todos esses elementos constituem, em certa medida, a materialização da segurança e proteção difundida 

por aquilo que mencionei anteriormente. 
14

 Conferir: FOUCAULT, Michel.Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 

Petrópolis, Vozes, 1987. 288p. 
15

 É importante também ressaltar que tal discussão reflete sobre as peculiaridades e particularidades do 

crescimento dos casos de violência (Silva, 2015) e o da indústria da construção civil em uma cidade de porte 

médio com um pouco mais de 400 mil habitantes (de acordo com o IBGE, 2014). Nesse sentido o texto de 

Silva (2015, p.255) Exclusão e violência letal: interiorização da violência homicida no Brasil expressa a 

preocupante realidade da violência no Brasil e no interior da Paraíba, principalmente no que diz respeito aos 
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formas do consumo de equipamentos de proteção destinadas às residências16 em 

condomínios no interior do estado da Paraíba. Destarte, refletiremos sobre os diferentes 

discursos que se articulam em torno da (in) segurança e violência urbana, a saber, a mídia 

televisiva, a publicidade veiculada a venda de casas e apartamentos, e também as 

estratégias utilizadas pelos moradores de condomínios residenciais em torno da busca por 

proteção por meio de suas residências condominiais privadas contra a sensação de medo e 

insegurança no espaço urbano campinense.  

 

“Alô, alô minha Campina Grande quem te viu e quem te vê não te conhece mais”: o 

discurso da mídia, da publicidade e das empresas de segurança na produção do medo 

social 

 

A mídia televisiva em caráter policial: veiculação e difusão do medo 

 Bauman (2008) já refletia em “Confiança e medo na cidade” que o medo é um 

sentimento conhecido por todos os seres vivos- humanos ou animais. Todavia, entre os 

seres humanos existe uma espécie de medo de "segundo grau": social e culturalmente 

“reciclado” que orienta nossos comportamentos quando nos sentimos supostamente 

ameaçados por algo concreto ou pela percepção de que seremos atingidos por algo ou 

alguém que nos causará algum tipo de dano (BAUMAN, 2008, p.9). Tal medo pode ser 

descrito através de um sentimento sujeito ao perigo, à vulnerabilidade e à sensação de 

insegurança. Tal sensação é refletida através da ideia de que o mundo social está permeado 

de perigos que podem atingir os indivíduos a qualquer momento, sem que estes sejam 

avisados (BAUMAN, 2008, p.8).  

                                                                                                                                                                                        
casos de homicídio, mas que nos ajudam a pensar outras facetas da violência (roubos, assaltos, sequestros, 

etc) como parte de um “conjunto das transformações econômicas e sociais que aumentaram o acirramento e o 

acesso da população ao consumo, aos serviços e a bens legais e ilegais”. 
16

 As reflexões feitas por Miller (2007) sobre cultura material e as discussões do autor em Casa: Teoria da 

Acomodação (Miller, 2013) sobre a relação entre as pessoas e suas casas a partir da apropriação, objetificação 

(agência e materialidade) nos ajuda a pensar sobre o uso e consumo desses equipamentos em Campina 

Grande a partir da necessidade de proteção, bem como refletem uma forma de distinção entre as classes 

médias e altas da cidade de Campina Grande. 
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 Corrêa (2008) descreve que o medo foi se transformando ao longo do tempo e 

tomando novos significados ao longo da história das diversas sociedades em diferentes 

épocas. Na Idade Moderna, por exemplo, o medo advinha da peste, da cólera, da miséria, da 

fome. Na Era Moderna, os avanços tecnológicos se desenvolveram em torno de um domínio 

dos medos de outrora. Desse modo, se o medo em determinada época era oriundo dos 

ataques da natureza, com o passar do tempo, ele foi se constituindo através das relações 

entre os indivíduos em sociedade, a exemplo das Guerras Mundiais do século XX que 

levaram muitas vítimas a óbito. Hoje em dia as intempéries, as doenças ainda atacam os 

seres humanos, mas podem ser controlados. Mas o medo de viver em sociedade tem sido 

um dos desafios enfrentados por diferentes grupos e sociedades na contemporaneidade. 

 Em outro estudo desenvolvido por Bauman (2009) o autor argumenta que nos 

últimos anos, principalmente na Europa, há uma forte tendência a sentir medo, e, além 

disso, há também uma obsessão por segurança. Ele acrescenta que tal sentimento é um 

tanto contraditório, tendo em vista que os países ditos avançados são as sociedades mais 

seguras que já existiram em outras épocas. Assim a insegurança presente em nossos dias, 

nas suas mais variadas formas de expressão é caracterizada pelo medo da criminalidade e 

de quem os pratica. Nesse sentido é importante que estejamos atentos para compreender 

os discursos produzidos em torno dos sentimentos de insegurança e medo de se viver nas 

cidades brasileiras, sobretudo a mídia que cumpre o papel de informar as notícias do 

cotidiano, mas ao mesmo tempo contribui para difundir o medo, expressos principalmente 

em jornais policiais. 

 Nesse sentido, a mídia17, sobretudo a policialesca, tem exercido um papel importante 

na difusão do medo, na medida em que a violência é representada como um fator constante 

e presente no dia a dia dos indivíduos. Paralelamente, as notícias veiculadas sobre 

violência, sob o aspecto da criminalidade, têm rendido boas manchetes, uma ampla 

audiência e gerado bons negócios.  

                                                        
17

 Sobre a mídia é interessante atentar para as discussões de CORRÊA, Felipe Botelho. Imaginários do medo: 

imprensa e violência urbana. 2008 e também CANCLIN, Néstor. Cidades e cidadãos imaginados pelos 

meios de comunicação. OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, Vol. VIII, no1, 2002, pp.40-53. 
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 No Brasil, os jornais de caráter policialesco ou o jornalismo policial tem ganhado 

espaço como veículo de comunicação na televisão brasileira desde a década de 1970. Nos 

últimos anos, temos percebido que este tipo de programa18 tem ocupado espaço cotidiano 

em algumas emissoras, a exemplo do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Rede Record e 

Band, juntamente com suas afiliadas em diversas regiões do país. Esses programas tratam 

em sua maioria de casos do dia a dia que envolvem questões relativas à segurança pública e 

violência nas cidades, e o seu tom característico está voltado para o chamado jornalismo 

sensacionalista (NÓBREGA, 2014). O jornalismo de caráter policialesco se enquadra na 

categoria de telejornal, que tem como características: 

 

[...] a prestação de serviço, a abordagem de temas de interesse público, a 
produção e veiculação de notícias diárias, o uso do ao vivo, a maneira como 
abordam os fatos, a forma como articulam a linguagem televisiva 
empregada na apresentação de notícias, a utilização de repórteres, o horário 
na grade de exibição, a atualidade e a periodicidade em seus conteúdos, 
dentre outras marcas socialmente conhecidas. (OLIVEIRA, 2008, p.2, apud 
NÓBREGA, 2014, p. 9). 

 

 Outra marca característica desse tipo de programa é no que diz respeito à 

linguagem. A linguagem utilizada é aquela que se aproxima do telespectador, que procura 

despertar sensações neste a partir da dramatização do repórter ou do apresentador que 

utilizam de gírias e jargões populares. 

 Na Paraíba, o Programa Correio Verdade da TV Correio, afiliada da Rede Record 

trabalha com esse tipo de telejornal que dramatiza as notícias, emitem emoções de 

indignação frente aos casos noticiados, raiva dos suspeitos de cometer determinados 

crimes, de modo que tais recursos procuram aproximar o público com os casos noticiados 

(NÓBREGA, 2014, p.14). Vale lembrar que o referido programa é veiculado semanalmente 

(de segunda a sábado) pela TV Correio (localizada na capital do estado, João Pessoa), e 

difundido em todo o estado da Paraíba. O programa em questão é considerado um dos de 

                                                        
18

 Vale salientar que até mesmo os telejornais não policiais têm um espaço reservado para as notícias sobre 

violência, como o caso do JPB 1ª e 2ª edições, transmitidos pela TV Paraíba, afiliada da Rede Globo, em 

Campina Grande e cidades circunvizinhas. 
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maior audiência no território paraibano durante o horário o qual é exibido, entre 12:10h e 

13:30h. 

 De modo resumido, podemos observar que através das falas dos repórteres, de 

policiais militares que são entrevistados em algumas edições, do apresentador no Programa 

Correio Verdade, podemos perceber certos elementos que valem ser salientados. Em 

algumas situações em que uma pessoa é apreendida suspeita de estar envolvida com o 

tráfico de drogas, assaltar determinado estabelecimento (loja, agência bancária, ônibus, por 

exemplo), suspeita de prática de homicídio etc., o indivíduo é qualificado por nomes 

pejorativos a exemplo de “meliante, “môfí”, “cara de quizila”, “Infitético”, “infeliz das costa 

oca” (sic); “Abscesso de um canalha”, “cabra” “filho do capeta”, “safado”, “elemento”, 

jargões esses utilizados pela maioria da população. Esses elementos classificatórios 

reforçam estigmas e preconceitos contra aqueles suspeitos de cometer algum crime. Além 

disso, é importante observar a  postura do repórter frente ao suspeito, colocado sob o 

julgamento moral de ser “acusado”, antes mesmo de ser interrogado. Em alguns casos, o 

repórter de forma cômica, com a intenção de “puxar assunto” com o suspeito, em alguns 

casos, tenta invadir a privacidade deste com perguntas que nada tem a ver com o suposto 

crime que ele cometeu. Um desses casos pode ser destacado quando o repórter entrevista 

um rapaz, e diz “Tu não me engana ‘môfí’ que tu tava sendo filmado; Por que tu tá rindo? 

[E o suspeito responde:] E eu vou chorar? Dá um alô aí pra galera da okadia19. Quando 

mataram minha mãe, não tiveram pena. É daquele modelo, pipoco na cara” (sic). 

 Assim, a mídia age com base em preconceitos e estereótipos, facilmente 

reconhecíveis pelos mesmos telespectadores, porque condizentes com as suas 

representações sociais, já que reforçam a estratégia, que não é nova, de identificar o perigo 

                                                        
19

 A Okadia é uma “facção criminosa” que tem atuado na Paraíba, principalmente em João Pessoa e se 

difundindo em várias cidades, inclusive em Campina Grande em alguns casos de tráficos de drogas, disputas 

por territórios e práticas de homicídios contra outra gangue rival conhecida por Estados Unidos, esta última 

ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Sobre isso ver (CAMPOS, 2014) “Medo e violência na cidade: 

imagens, discursos e sociabilidades nas praças de João Pessoa-PB”.  A referência da Okadia facção é atribuída 

a Al –Qaeda considerada uma organização com base islâmica e fundamentalista, que consiste em células 

colaborativas e independentes que procuram reduzir a influência não-islâmica dos assuntos islâmicos. 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/al-qaeda.htm>  Acesso em: 26 de abr. 2014.  
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no outro, personificado no aidético, no negro, no favelado, no homossexual ou no 

imigrante, ampliando-se a tendência de identificação de bodes expiatórios para os 

problemas sociais (CHAUÍ, 1998 apud SPOSITO E GÓES, 2013, p.174). 

 

As imagens da publicidade sobre os condomínios residenciais: “a melhor forma 

de viver bem e seguro” 

 Na esteira desse processo, os discursos publicitários20 em certa medida se 

“alimentam” dos noticiários diários veiculados pela mídia sobre a violência na cidade e 

procuram construir imagens de que os condomínios residenciais fechados21 são a melhor 

forma de viver “melhor e mais seguro”, longe dos problemas que “assolam” o restante da 

cidade. Em outras palavras, as propagandas cumprem o papel de seduzir e estimular o 

desejo e a busca de parcelas da sociedade campinense por seus “enclaves fortificados”. Por 

conseguinte, tais discursos influenciam na percepção daqueles que desejam habitar esses 

espaços ideais, já que um dos principais motivos que levaram muitas pessoas das quais 

entrevistei a optar por residir em condomínios é suposta imagem de segurança desses 

espaços. Caldeira (2000, p.272) já afirmava que esse “novo conceito de moradia”, já 

expressava “a imagem de um mundo exclusivo, isolado, disciplinado, fortificado, 

homogêneo e autossuficiente, que parece sintetizar a noção de um estilo de vida alternativo 

personificando o que a elite paulista dos anos 90 chama de liberdade”. 

Destarte, o surgimento de diferentes formas de morar ajuda a expandir as 

contradições existentes no espaço conhecido como urbano. Nesse sentido, a intensificação 

de novas formas de morar é observada pela construção dos condomínios verticais e 

horizontais. Em muitas cidades brasileiras e no caso específico de Campina Grande, esse 

                                                        
20

 O artigo de Hanna Lima da C.F de Melo, A habitação como objeto de consumo à luz da publicidade dos 

residenciais Alphaville - São Paulo, será importante para a reflexão dessa temática. 
21

 De acordo com Tereza Caldeira os condomínios dos anos 70 eram basicamente prédios de apartamentos, 

nos anos 90 eles podem ser de dois tipos: vertical ou horizontal. Os primeiros são geralmente uma série de 

edifícios em grandes áreas com vários equipamentos de uso coletivo, e são o tipo predominante em São Paulo. 

Os condomínios, em geral, possuem barreiras físicas, que servem para impedir ou dificultar o acesso de 

pessoas consideradas “estranhas”, controlar a entrada de visitantes. Tais barreiras físicas podem ser 

exemplificadas pela presença de cercas elétricas, muros altos, guaritas nas portarias, portões eletrônicos, 

grades, câmeras eletrônicas que vigiam 24 horas. 
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tipo de empreendimento tem contribuído também para modificar a organização do espaço 

urbano. 

 Nesse sentido, o mercado imobiliário usa de diversas estratégias com a finalidade de 

atrair compradores, expressando a ideia da moradia enquanto um objeto de consumo. Uma 

delas é explorar elementos visuais, simbólicos e frases de efeitos que ajudam a criar uma 

imagem positiva em relação ao empreendimento que está sendo vendido, na busca de 

valorizar os imóveis como um bem a ser possuído. Assim, o produto que está à venda se 

coloca em primeiro plano, depois vem à propaganda, já que o produto, o imóvel, é 

desenvolvido a partir de pesquisas e necessidades demandadas no mercado (BARBOSA, 

2012, p. 52).  

 Nesse sentido, os anúncios publicitários do mercado imobiliário procuram construir 

um mundo ideal na busca de remover os defeitos do mundo real (TUAN22, 1980, p.286 apud 

DACANAL & GUIMARÃES, p.8, 2005). E ao insistir na divulgação desse tipo de imagem, de 

que se viver em um condomínio é uma forma de viver bem, consiste em um meio 

facilitador de vendas desse tipo de empreendimento por esse tipo de mercado. Pois a 

imagem que é passada pela propaganda é incorporada antes mesmo do indivíduo morar no 

condomínio. Nesse sentido, as propagandas cumprem o papel de seduzir o consumidor, a 

partir de “um repertório de imagens e valores que fala à sensibilidade e fantasia das 

pessoas a fim de atingir seus desejos. [...] Portanto, anúncios imobiliários constituem uma 

boa fonte de informação sobre os estilos de vida e os valores das pessoas cujos desejos eles 

elabora e ajudam a moldar” (CALDEIRA, 2000, p. 262).  

Assim a construção dessa imagem de um lugar ideal de se viver através de figuras 

ilustrativas, frases de efeito colaboram por gerar expectativas nos futuros moradores dos 

condomínios (DACANAL & GUIMARÃES, 2005). Por isso analisar os principais elementos 

utilizados nas propagandas sob a forma de folders, encartes ou livretos são importantes na 

medida em que eles são usados para dar visibilidade às moradias dos condomínios como 

lugares desejáveis de se viver.  

                                                        
22

 TUAN, Y. F. Espaço e lugar. São Paulo: DIFEL, 1983. 
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 Um primeiro ponto que podemos destacar no conteúdo dos folders que analisamos é 

a ênfase dada à localização dos empreendimentos, bem como as qualidades do entorno, 

serviços e vantagens desta. Alguns desses casos podem ser exemplificados a seguir: 

 

“A Prata é um nobre e clássico bairro de Campina Grande, que chama a 
atenção pelo belo urbanismo e arborização. Charmoso desde seu 
surgimento, o bairro evoluiu juntamente com a cidade. Na Prata, você 
encontra centros médicos de referência, escolas de idiomas, restaurantes, 
delicatessens, academias e centros comerciais. Tudo gerando harmonia 
entre passado, presente e futuro. Um lugar para você morar, passear e ser 

feliz com sua família.” (Folder do condomínio Austro França Premiun 
Residence-Prata). 
“Localização privilegiada, próximo à academia Korpus, entre a UFCG e área 
clínica da cidade” (Folder do Condomínio Prata Oeste-Prata). 

“Praticidade e comodidade em uma excelente localização”. (Folder Pinheiros 
Residence-Prata). 
“Excelente localização. Próximo ao Shopping Boulevard23. Esquina da Rua 
Otacílio Nepomuceno com a rua Ascindino Moura, Catolé”. (Folder do 
Coliseum Residence- Catolé) 
“O bairro do Catolé é sem dúvidas um dos mais valorizados de Campina 
Grande. O Lux Residence Club está localizado no coração desse bairro, 
proporcionando aos seus moradores os melhores acessos aos principais 
pontos da cidade como shoppings, supermercados, restaurantes, 
lanchonetes entre outros”.  (Folder do Lux Residence Club) 

 

 Percebemos que a destacada nobreza, localização privilegiada do bairro da Prata 

por parte da propaganda dos empreendimentos citados e a sua evolução são atributos 

persuasivos para atrair a atenção do futuro morador, bem como o empreendimento estar 

localizado nele ou no Catolé é usufruir do privilégio, da praticidade, comodidade e 

valorização do bairro, com o acesso a serviços médicos, compras e lazer. Similarmente, ao 

entrevistar a moradora do Residencial São Patrício a mesma enfatiza que um dos pontos 

positivos de se morar no bairro da Prata é que o condomínio é “próximo de tudo”, da feira, 

de mercados, de clínicas médicas e da Igreja do Rosário onde ela frequenta as missas aos 

domingos com o filho. 

                                                        
23

 Hoje em dia Shopping Partage. 
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 Outros atributos como sonho e família são bastante enfatizados. O sonho de “viver 

bem com a família”, de morar bem, onde “os sonhos se transformarão em realidade” ou a 

possibilidade de “ter seu sonho sob medida”. As imagens recorrentes de famílias 

constituídas por casais, geralmente jovens e com uma criança pequena ao lado, uma família 

supostamente feliz com a aquisição da casa. Imagens padronizadas, com a presença 

constante de pessoas brancas, sorridentes, heterossexuais. Possivelmente o reforço dessas 

imagens ajuda a construir a identificação daqueles que se sentem atraídos pelo imóvel para 

adquiri-lo.  

 Associações com a natureza e práticas esportivas e de lazer também são muito 

recorrentes. Podemos começar pelos nomes de alguns empreendimentos que foram 

inspirados no ambiente “natural” para serem produzidos: Flamboyant Life Club, Alto da 

Serra, Atmosphera Eco Residence, Atmosphera Green Residence, Jardim Botânico 

Residencial Park 1, Jardim das Orquídeas Residence, Pinheiros Residence, Porto das Águas, 

etc. Menções e ilustrações de piscinas, quadras esportivas, pistas de corrida, academia, 

playground são bastante enfatizadas, num reforço de que as pessoas não precisam ir muito 

longe para encontrar e usufruir desses recursos. 

A combinação de cores foi bastante frequente em nossa análise. Nesse sentido, a 

presença do verde, azul e branco foi frequente. O verde tem um sentido versátil, demonstra 

simpatia e renovação; expressa equilíbrio, reduz a tensão, por isso elas estão presentes 

quando os adultos correm na pista de caminhada, quando as crianças brincam no 

playground e expressam alegria, simpatia em conjunto com o frescor, representado pela 

propaganda, que a natureza proporciona. Além disso, o azul inspira a tranquilidade, a 

serenidade quando os indivíduos são colocados mergulhando na piscina, ou quando se 

contrasta com o céu. Por outro lado, o branco reflete a pureza, sinceridade, paz 

principalmente dentro do ambiente do lar. Nesse sentido, o reforço dessas cores estimula a 

simpatia, oferece sensação de paz ao folhear o conteúdo dos folders, trazendo segurança e 

estabilidade que estes se destinam a transmitir. 

 Mas um elemento importante de toda essa gama de associações é no que diz respeito 

à representação de que se viver em um condomínio é uma forma de se sentir seguro. Por 
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isso que o elemento segurança esteve presente em muitos dos folders que analisamos. 

Expressões como “seguro em todos os sentidos”, “segurança e tranquilidade”, “brincar com 

segurança” aliada à presença de guarita (mas não qualquer guarita, ela é inteligente!), sala 

de controle e monitoramento, portões eletrônicos vigilância 24 horas, enfatizam a 

representação de um “lugar ideal” de se viver a partir da remoção dos defeitos do mundo 

real. Já que esta seria uma possibilidade se proteger dos perigos que rondam a cidade. 

 Quanto a essa questão da segurança, não podemos esquecer o papel da segurança 

privada24 que está presente nesses empreendimentos. Esta, em condições da segurança de 

condomínios exerce a função de vigiar um bem patrimonial. Dessa forma, essa vigilância é 

exercida dentro dos limites de tais estabelecimentos, sejam eles urbanos ou rurais, públicos 

ou privados, com a finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade 

do patrimônio no local, ou nos eventos sociais. Nesse sentido, o fator segurança dentro 

desta perspectiva é o ato ou efeito de dar sensação de segurança ou de as pessoas se 

sentirem seguros. Nesse sentido (IVO, 2012) afirma que: 

 

essas estruturas possibilitam o controle dos transeuntes, a seleção de quem 
transita e dos que podem ter acesso, transformando-se em uma rede 

elitizada de controle que nega e produz a “não vivência” da cidade plural, 

diversificada, e a utopia de “fazer sociedade”, no dizer de Donzelot (1999). 
Para os segmentos usuários desses vetores, é possível mover-se, circular, ir 
e vir, sem o risco das ruas. Por consequência, a cidade real torna-se o lugar 
dos “excluídos” e da exclusão, lócus das vidas humanas não incorporadas às 

novas formas produtivas ou de consumo urbano contemporâneo. 
 

 Atrelado a essa questão, devemos enfatizar que o marketing imobiliário ‘‘se 

aproveita’’ dos noticiários sobre violência e criminalidade que são veiculados 

cotidianamente pela mídia, e isso ajuda a aumentar esses territórios fortificados, que são 

percebidos pelos indivíduos como lugares nos quais eles podem se sentir protegidos contra 

os perigos que rondam a cidade.  

                                                        
24

 Essas informações foram retiradas de uma apostila de um Curso de Reciclagem da Formação de Vigilante- 

CRFV (2011) de um centro de formação que atua em Campina Grande, a Centro de Formação Shot Advanced 

Training LTDA, concedida por um vigilante particular da cidade. 
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As estratégias de proteção dos moradores de condomínios residenciais fechados 

 Ao projetarmos nosso olhar para compreender as percepções da violência e do medo 

por parte de moradores de condomínios residenciais privados, estivemos atentos para 

mergulhar no modo como estes sujeitos interpretam o mundo em que vivem e a forma 

como lidam estrategicamente na busca de solução para os problemas da violência urbana. 

 De acordo com (CALDEIRA, 2000, p. 275) “o ideal do condomínio fechado é a criação 

de uma ordem privada na qual os moradores possam evitar muitos dos problemas da 

cidade e desfrutar um estilo de vida alternativo com pessoas do mesmo grupo social”. 

Nesse sentido, os moradores que entrevistei relataram sobre os aspectos que consideravam 

positivos e que facilitaram na decisão por optarem por condomínios para residir. Um dos 

primeiros elementos que estiveram presentes em suas falas e que expressam essa 

positividade presente nos condomínios é no que diz respeito aos espaços de lazer e serviços 

disponíveis. Por isso foi frequente a menção de quadras poliesportivas, academia, jardins, 

pista de caminhada, playground, salão de festas, salão de jogos, além dos serviços de 

limpeza e jardinagem realizados por funcionários dos próprios condomínios. E isso pode 

ser relacionado ao forte apelo às figuras ilustrativas e frases de efeito contidas nas 

publicidades que analisamos e, que reforçam que esses elementos são vantajosos para os 

moradores. 

 Mas um aspecto bastante interessante que encontramos tanto nas falas dos 

moradores, quanto nas propagandas é a questão relativa à segurança. Tal discurso também 

esteve presente na discussão que fizemos sobre a mídia policialesca. Desse modo, quando 

foi questionado sobre os principais motivos que levaram os moradores a decidirem por 

morarem em condomínios fechados, todos eles confirmaram que o fator segurança foi o 

que os influenciou mais nessa escolha. Desse modo, eles reforçavam que tal decisão era 

uma forma de tentar solucionar problemas de se viver na cidade. 

 Em alguns casos, pudemos perceber que os moradores procuravam estabelecer uma 

relação de antes e depois de se mudarem para os condomínios. Alguns afirmavam que nas 

antigas residências que moraram haviam grades, cercas eletrificadas, câmeras de 
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segurança e até a presença de cachorro, entretanto eles não se sentiam seguros, já que uma 

das principais dificuldades que tinham era de que seus antigos vizinhos não costumavam 

ficar nas calçadas, o que dificultava, segundo eles, a comunicação entre si, o que tornava as 

ruas esquisitas, pela falta de movimentação de pessoas. Desse modo, a empresária, 

moradora do São Patrício revelou que “vivia trancada” em sua antiga moradia, “porque a 

violência é grande e ninguém fica mais na porta hoje, conversando com ninguém [...] é 

uma insegurança muito grande”. Já o professor universitário afirma que se mudar para o 

Residencial Nações foi: 

 

[...] sair de um lugar que eu vivia assustado, minha casa foi assaltada 
também no Mirante. Minha sogra estava sozinha, então isso... Ela tava, ela 
veio do, da cidade dela passar uns dias conosco e coincidiu de sairmos e ela 
ser assaltada. Então isso causa, isso causou assim, muito constrangimento e 
medo também. (Professor universitário, Nações Residence Privê). 

  

O professor revelou ainda que seu principal interesse, segundo seus termos, foi “sair de 

uma zona que ele achava perigosa”, já que pelo fato de na rua onde havia morado só tinha 

apenas três casas, e isso aumentava ainda mais a sua insegurança, principalmente quando 

ele voltava para sua casa em determinados horários. Dessa forma, concordamos com 

Bauman (2008, p.8) quando ele demonstra que: 

 

O medo derivado é uma estrutura mental estável que pode ser mais bem 

descrita como o sentimento de ser suscetível ao perigo; uma sensação de 
insegurança (o mundo está cheio de perigos que podem abater sobre nós a 
qualquer momento com algum ou nenhum aviso) e vulnerabilidade [...]. 

 
 Nesse sentido, podemos perceber que sair e chegar em casa em certos horários 

constituiu uma das principais preocupações dos entrevistados, devido a um sentimento de 

insegurança de que, possivelmente, alguém poderia estar os aguardando para cometer 

algum delito. No caso da empresária, mesmo que em outro momento da entrevista ela 

tenha me revelado que nunca havia sido assaltada, a sensação de insegurança que ela tinha 

se dava em virtude dela ter informações sobre casos de violência, principalmente 
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relacionadas a assaltos, e que a fazia se sentir insegura. No caso do professor universitário, 

ele associa o medo e a insegurança ao fato de sua sogra ter sido assaltada na casa dele 

quando o mesmo estava ausente. 

 O estagiário de direito, por sua vez revelou que: 

 

Hoje, morar em residência fica mais complicado [...]. Entre sair e chegar na 

sua residência, você hoje se sente mais inseguro. [Por quê?] Os 
“delinquentes” hoje, eles visam muito à chegada e a saída do morador, e 
isso num condomínio você tem mais tranquilidade. (Estagiário de Direito, 
Major Veneziano II). 

 

 Nesse caso, o estagiário também havia relatado que nunca tinha sido vítima de 

algum tipo de violência, mas ao mesmo tempo, ele se sente inseguro em ter que chegar ou 

sair de casa, já que o medo sendo difuso, parece se espalhar por todos os cantos, e o que 

nos chama a atenção é que ao se referir a assaltantes “virtuais”, ele usa o termo 

“delinquente”, terminologia essa bastante utilizada em programas de caráter policialesco 

de cunho sensacionalista que discutimos em páginas anteriores. Tal termo é utilizado para 

classificar e construir a imagem de pessoas tidas como “criminosas”. Entretanto, mesmo 

que alguns deles não tivessem mencionado que acompanhavam assiduamente programas 

cujo foco principal é casos de violência e criminalidade, a exemplo do Programa Correio 

Verdade anteriormente discutido, alguns de seus familiares e conhecidos que passavam 

mais tempo em casa, a exemplo de donas de casa, aposentados, por exemplo, repassavam 

essas informações. Por isso que foi comum ouvir dos entrevistados:  

 

[...] a gente tá vivendo em um mundo de muita tensão” (Empresária, 
moradora do Residencial São Patrício). 
[...] eu me sinto totalmente inseguro em Campina Grande, porque a 
qualquer hora a gente tá, a gente assiste cenas de violência durante o dia, 
durante a noite; antes era só mais à noite, hoje não. (Professor 

universitário, morador do Residencial Nações Residence Privê) 
[...] eu acho que a violência que nós estamos vivendo hoje foi [...] meio que, 
eu não sei se foi se estabelecendo de forma mais intensa. (Professora 
universitária, moradora do Residencial Augusto dos Anjos). 
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[...] as pessoas que convivem comigo sempre me alertam [...] diz que é 
perigoso [andar em certos locais]. (Eletricista, estudante de Matemática, 
morador do Residencial Dona Lindu III). 

 
 Dessa forma, podemos afirmar que a violência percebida pelos moradores, 

geralmente esteve associada a possíveis assaltos, do medo de andar nas ruas em certas 

horas e lugares, que são assuntos comentados por seus familiares e pessoas conhecidas e 

que são bastante divulgados através das mídias de comunicação de modo que tais 

informações circulam constantemente, aumentando a sensação de que o mundo lá fora está 

cada dia mais perigoso. 

 Diante do exposto podemos questionar: o que os condomínios têm de diferente que 

as antigas moradias dos entrevistados não dispunham? Acreditamos que os condomínios 

oferecem uma leve sensação de segurança, mas ao mesmo tempo contribui para 

intensificar as percepções desses moradores em relação aos de dentro e os de fora, sendo 

esses últimos associados ao perigo a ser evitado diariamente. Só para se ter um ideia, 

alguns dos entrevistados relataram que qualquer encomenda realizada por eles ao chegar 

ao condomínio, o entregador deveria deixar na portaria, já que em alguns casos não era 

permitido que este deixasse o produto diretamente no apartamento. Para ilustrar, podemos 

observar esses dois exemplos: 

 

Antes a pessoa podia ir até o apartamento. Mas os moradores começaram a 

reclamar. Porque de repente surgiram pessoas diferentes que você não 
conhecida no condomínio. Aí hoje é assim: fazendo qualquer pedido, aí fica 

na portaria, aí a pessoa da portaria liga pro apartamento e informa, aí 
desce, vai lá e pega. Não entra diretamente no apartamento, a não ser que o 
próprio morador libere. Mas aí vai ficar responsável se acontecer alguma 
coisa. Então a sugestão é que ele vai lá e pegue a mercadoria, o produto, 
seja lá o que for. (Professora universitária, moradora do Residencial 

Augusto dos Anjos, Catolé). 
[...] você não recebe encomenda de estranhos, você tem que sair. Por 
exemplo. Se eu pedir um pastel, se eu pedir uma janta, eu tenho que descer 

pra portaria pra pegar. Eles não permitem que a pessoa entre (Comerciante, 
morador do Residencial Cipresa, Jardim Paulistano). 
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A regra da não permissão de pessoas “estranhas” ao convívio social desses 

condomínios representa uma forma estratégica dos moradores se “protegerem” daqueles 

que não fazem parte desses mundos. Seus parentes, amigos podem até adentrar nos 

condomínios, desde que sejam autorizados. O porteiro interpela o visitante, interfona para 

o morador e sendo devidamente autorizado, o visitante pode entrar. 

 Dessa forma, a questão segurança também é um dos principais temas discutidos nas 

reuniões de condomínio. Segundo o morador do Residencial Cipresa, em uma das reuniões 

que participou o síndico exibiu para os condôminos uma reportagem sobre um assalto 

praticado dentro de um condomínio localizado na capital João Pessoa. Para ele, a exibição 

de tal reportagem foi importante para que eles ficassem atentos quanto às medidas 

preventivas de proteção dos moradores. Assim, podemos afirmar que os condomínios 

parecem não oferecer a proteção que as propagandas divulgam ou que os moradores 

acreditam ter, mas essas barreiras físicas e simbólicas contribuem para reafirmar o medo e 

reforçar que o perigo vem de fora, que o perigo vem dos outros. 

 Os aparatos de segurança, a presença de guaritas nas portarias, os sistemas de 

segurança, as câmeras localizadas em diferentes pontos dos condomínios, a figura do 

porteiro ou de vigilantes que circulam no interior dos condomínios e etc. são fatores 

considerados importantes para os moradores, para essa sensação de segurança. Isso pode 

ser exemplificado a seguir: 

 

Eu acho que o fato de você ter, por exemplo, uma portaria. Aí você tem uma 

pessoa circulando no condomínio [...] um vigilante que tá ali; o pessoal da 
limpeza que tá a todo instante circulando, fazendo a limpeza ali. [...] É uma 
sensação de segurança. [...] Porque a criança brinca ali, mas ela tá sendo 

vista pelas câmeras de segurança que estão ali a todo instante. Aí teve um 
menino que disse, faça isso que a câmera tá vendo, tá filmando. Então, eles 

mesmos, já têm noção de que a câmera tá lá e que tá registrando tudo. (sic.) 
(Professora universitária, moradora do Residencial Augusto dos Anjos).  

 

 Destarte, podemos perceber que na fala da moradora, até as crianças já são 

socializadas desde cedo com a presença das câmeras que registram todos os movimentos 

dentro do condomínio, de modo que a privacidade se torna limitada, de forma que eles, em 
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certa medida, abdicam desta privacidade em favor de uma “sensação ilusória de segurança” 

(SOUZA, 2008, p. 86). 

  

Considerações finais 

 Uma das consequências desse novo padrão de moradia é que este novo estilo de vida 

em condomínios tem estimulado e fortalecido práticas de violência simbólica, na medida 

em que todos os “estranhos” são suspeitos. Já que a homogeneidade de relações que são 

estabelecidas dentro dos condomínios fechados, impedem em certa medida o contato entre 

as diferentes classes, transformando as relações entre os diferentes grupos no espaço 

urbano, já que “a cidade sempre foi um lugar de encontro, de diferença e de interação 

criativa” (HARVEY, 2013)25.   

 Ao lado disso, a mídia policialesca selecionada as matérias que geralmente dão 

maior repercussão e que vendem mais, apelando por uma próxima do telespectador, mas 

que ao mesmo tempo é “escandalosa com meta de impactar o leitor” ou o telespectador 

(SOUZA A.C.B, 2002). Nesse sentido, ela procura ampliar e retroalimentar o medo, pois as 

notícias relativas à criminalidade rendem boas manchetes. Ao lado da mídia, a segurança 

privada fazem parte de uma “indústria do medo” e constituem como  um poder simbólico: 

“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” (BOURDIEU, 1999). 

 Ao mesmo tempo, a publicidade procura convencer seus consumidores que adquirir 

casas ou apartamentos em condomínios é uma “fuga” da violência na cidade e do caos 

urbano. Assim, morar em condomínio com seus equipamentos e serviços é uma maneira de 

usufruir de suas vantagens, viver entre “iguais” e com mais calma e tranquilidade.  

 Entretanto, o fechamento nos enclaves tem contribuído para fortalecer a segregação 

                                                        
25

  HARVEY, David. A liberdade da cidade. In: Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que 

tomaram as ruas do Brasil. /Ermínia Maricato ... [et al.]. - 1. ed. - São Paulo : 1. ed. - São Paulo: Boitempo : 

Carta Maior, 2013. Disponível em: 

<http://ujceara.files.wordpress.com/2014/01/cidadesrebeldespasselivreeasmanifestac3a7c3b5esquetomaram

asruasdobrasil.pdf> Acesso em: 25 fev. 2014. p. 47-71. 

http://ujceara.files.wordpress.com/2014/01/cidadesrebeldespasselivreeasmanifestac3a7c3b5esquetomaramasruasdobrasil.pdf
http://ujceara.files.wordpress.com/2014/01/cidadesrebeldespasselivreeasmanifestac3a7c3b5esquetomaramasruasdobrasil.pdf
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social e espacial diferente daquele tipo em que muitos são obrigados a uma separação 

radical, no caso dos condomínios, tal segregação “é um processo que é expressão da 

vontade daqueles que decidem se separar do restante da cidade” (SPOSITO E GÓES, 2013, 

p. 281). E a autossegregação aprofunda as desigualdades, além de que esses 

empreendimentos contribuem para uma cidade cada vez mais fragmentada, e ameaçam o 

fortalecimento de valores de solidariedade e do empobrecimento da experiência do contato 

com o “outro”, reforçando preconceitos e estigmas (SOUZA, 2008), pois “os muros e as 

grades nos protegem de nosso próprio mal”.  

 Os condomínios, nesse sentido, cumprem a função de regular o âmbito privado 

através da reestruturação das relações e normas sociais do convívio coletivo. Além disso, 

eles têm constituído enquanto o lugar desejado para moradia em virtude da imagem da 

segurança expressa nos discursos da mídia, da publicidade, da população e das próprias 

empresas de segurança que enfatizam a venda de equipamentos que “prometem proteger 

os moradores, empresas, instituições, etc”. 

Destarte, as estratégias dos moradores de condomínios e de tantos outros enclaves 

em “abandonar” o espaço público enquanto um espaço relacional cotidiano produz certa 

sensação de segurança e de proteção em relação aos perigos tão propagados como estando 

do outro lado dos muros. Contudo, as estratégias ao mesmo tempo em que produzem 

alento, estimulam e (re) criam o medo dos perigos que os rondam de maneira permanente, 

especialmente em seus temores. E, paradoxalmente, o fechamento nos enclaves fortificados 

acaba por estimular e fortalecer aquilo que se desejava evitar, práticas de violência, que 

neste caso, se mostram através da segregação (SILVA, 2013, p.9). 

 Em muitos casos, a violência esteve associada à pobreza, à “falta de educação das 

pessoas”, ao “descompromisso” da esfera pública, de famílias “desestruturadas”, mas de 

forma alguma mencionam a desigualdade social promovida pela construção de mecanismos 

de defesa, fomentando o isolamento, o controle e a separação (CALDEIRA, 2010, p. 98). 

Reforçam ainda que é preciso a presença da polícia nas ruas para inibir a ação de 

“criminosos” ou para intimidá-los, mas que os policiais sejam pessoas qualificadas. Outros 

sugerem a redução da maioridade penal para 16 anos; prisão perpétua; um código penal 
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mais “efetivo” dentre outras “soluções”. Acontece que a luta pelo direito de uma cidade 

mais inclusiva a todos é colocada de lado, priorizando medidas “individualistas” de 

proteção que funcionam como uma fuga de problemas coletivos, contribuindo para uma 

cidade dividida, fragmentada, segregada onde o medo e a insegurança são constantes.  

Por fim, “acreditamos que, enquanto vivermos assim, fomentaremos cada vez mais 

confrontos, intolerâncias, medos, inseguranças. Enquanto não assumirmos que o problema 

é coletivo, continuaremos cercando nossas cidades e construindo nossos muros, com a falsa 

ilusão de que estamos seguros, fingindo que estamos protegidos de um perigo que nós 

mesmos produzimos” (DE MARIA, 2014, p. 64). 
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A HISTÓRIA E AS SENSIBILIDADES URBANAS: TECENDO PROXIMIDADES 
ENTRE WALTER BENJAMIN, JOÃO DO RIO E CRISTINO PIMENTEL 

 

João Paulo França26 
 
RESUMO 
A História está presente nas ruas, nos espaços de sociabilidade e onde possa haver o 
contato humano. Em autores consagrados como Walter Benjamin, com seus estudos sobre 
Baudelaire, observamos que o cotidiano das ruas muito nos levou ao pensar histórico. 
Como um flâneur que emerge nas ruas para compreender melhor a dinâmica do cotidiano e 
suas sensibilidades, este artigo procura elementos capazes de tecer aproximações entre 
Walter Benjamin, João do Rio e o campinense Cristino Pimentel. Esta proximidade entre 

diferentes pensadores é através das ruas e dos encontros e desencontros no mundo urbano 
em transformação do início do século XX. Não há melhor expoente de compreensão deste 
mundo do que a já consagrada obra de Walter Benjamin, em termos de um autor clássico, 
que de certo modo nos remete a também enxergar as singularidades de pensadores do 
cotidiano nacional, a exemplo de João do Rio, e local, como Cristino Pimentel. São estas 
proximidades e pontes que teceremos nesta reflexão acerca da história e as sensibilidades 
urbanas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História. Ruas. Sensibilidade.  
 

ABSTRACT 
History is present at the streets, in social areas and where human contact happens. In 

notable authors such as Walter Benjamin, in his studies about Baudelaire, it is seen that the 
daily life at the streets took us straightly towards the historical thinking. Like a flâneur 
emerging on the streets to understand better the dynamics of everyday life and its 
sensibilities, this article seeks elements capable of weaving similarities between Walter 
Benjamin, João do Rio and Cristino Pimentel from Campina Grande. This closeness between 
different thinkers happens through the streets and agreements and disagreements in the 
urban changing world of the early 20th century. There is no better exponent of the 
understanding of this world than the already established work of Walter Benjamin, in 
terms of a classical author, which in a way leads us to also see the singularities of the 
thinkers of the Brazilian daily life, as João do Rio, and localy, as Cristino Pimentel. These 
are nearby and bridges that will weave this reflection on the history and urban sensitivity. 
 

KEY WORDS: History. Streets. Sensitivity.  
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Introdução 

Tecer proximidades entre autores de diferentes temporalidades e espaços: eis o 

desafio que lançamos nas breves reflexões que apresentamos no presente artigo. Todavia, 

não necessariamente percorrendo um caminho inédito, procuramos encontrar as 

proximidades entre Walter Benjamin, João do Rio e Cristino Pimentel no mundo urbano e 

no olhar especial que tais autores voltaram para suas diferentes experiências no espaço 

sensível das cidades. 

Walter Benjamin foi um importante pensador alemão que, entre outras 

investigações, lançou seu olhar para o cotidiano e nos legou diversas imagens do mundo a 

sua volta. Na obra “Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo” nos define 

aspectos do que é a modernidade e como o flâneur emerge das ruas para trazer uma visão 

melhor das vivências no “turbilhão” das cidades. 

Estudar Walter Benjamin a partir de um viés histórico, partindo de sua visão acerca 

do flâneur e seu agir nas ruas. Este é o caminho inicial que empreendemos neste artigo 

para em seguida procurarmos aspectos de certa singularidade do seu pensamento em 

autores, como o carioca João do Rio e o campinense Cristino Pimentel.  

Encontramos desde o século XIX e início do século XX a pena de escritores como João 

do Rio, ou mesmo Machado de Assis e Lima Barreto que vivenciaram as transformações 

cotidianas do Rio de Janeiro no início da República e dedicaram inúmeras obras a descrição 

e compreensão de “tipos nacionais”, “lugares”, “costumes”, “vivências” e “sensibilidades” 

que vão além da mera descrição literária, poética ou sociológica. Há nestes autores, 

respeitadas as suas singularidades, uma busca pela compreensão do mundo a sua volta, por 

isto nos legaram importantes descrições do pensamento de sua época. Para este estudo 

específico enfocamos João do Rio e sua obra “A alma encantadora das ruas”. 

Com relação à Cristino Pimentel, podemos situá-lo em outro contexto, provinciano, 

longe dos grandes centros urbanos, na Campina Grande de meados do século XX, que de 

seu comércio -“A fruteira”- lançava suas “pitombadas” e fazia seus reclames entre seu 

círculo de amizades e nos diferentes jornais de época, além dos livros de crônicas que 

publicou, procurando, entre outros aspectos, apresentar suas “coisas da cidade”. Para este 
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estudo específico enfocamos suas crônicas e memórias escritas sobre as ruas de Campina 

Grande, em especial nas obras “Abrindo o livro do passado”, “Pedaços da história de 

Campina Grande” e “Mais um mergulho na história campinense”. Cristino trabalha 

diferentes temáticas, contudo demos maior ênfase às crônicas sobre ruas.  

 Cada memória tem sua especificidade, mas pode-se afirmar que no geral elas traçam 

um panorama bastante significativo do cotidiano das ruas sobre as quais o autor lança seu 

olhar. Encontramos em Cristino descrições mais detalhadas das especificidades de cada 

Rua, com seus personagens, suas vizinhanças, seu burburinho cotidiano. Encontramos 

neste autor expressões de uma Campina viva, dinâmica, podendo-se perceber também suas 

transformações. Em várias passagens encontramos o autor saudando o “progresso” e a 

“civilização”. Contudo, não perde o olhar nostálgico e critica o “progresso material” por ser 

“desesperado”. Percebe-se assim, sua posição dúbia em relação ás transformações pelas 

quais passa a cidade. Talvez por isto escreva tanto, tentando compreender estas mudanças.  

Esta proximidade entre diferentes pensadores é através das ruas e dos encontros e 

desencontros no mundo urbano em mutação no século XX. Não há melhor expoente de 

compreensão do que a consagrada obra de Walter Benjamin, que de certo modo nos remete 

a também enxergar as singularidades nas obras de João do Rio e Cristino Pimentel. São 

estas reflexões e pontes que passamos a apresentar. 

 

 A História que emerge das ruas 

Procuramos tecer proximidades entre as obras de Walter Benjamin, João do Rio e 

Cristino Pimentel, observando em especial às percepções das realidades do mundo 

moderno. O “fio condutor” de nossa narrativa é a Rua e suas “sensibilidades”27. 

A temática acerca do ambiente urbano tem espaço e possibilidades para 

investigações sobre o cotidiano, as vivências e as territorialidades que são criadas a partir 

das experiências modernizantes pelas quais passaram as cidades em fins do século XIX e 

início do século XX, que acabaram por trazer novas sensibilidades aos indivíduos. 

                                                        
27

 A noção de “sensibilidade” que usamos neste artigo é a partir de PESAVENTO, 2008, p. 56. 
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Assim como caminhar pelas ruas das cidades modernas não é fácil nos dias atuais, 

também investigar as mudanças do espaço urbano e as implicações destas transformações 

na vida dos citadinos não é tarefa simples para a investigação histórica. Em cada esquina, a 

cada cruzamento, nas praças e jardins da cidade, múltiplas vivências e encontros se dão 

cotidianamente entre indivíduos que, com suas particularidades resignificam os ambientes 

e criam territórios para si e para seus grupos28.  

Neste contexto, voltamos inicialmente nosso olhar para um pensador, que viveu sua 

plenitude intelectual no século XX e viu a fragmentação do mundo moderno e a ascensão do 

totalitarismo na Europa. Walter Benjamin tem sua singularidade e pensou de maneira 

bastante peculiar o mundo a sua volta. Crítico literário, filósofo e sociólogo, nasceu em 15 

de julho de 1892 em Berlim, Alemanha, suicidando-se em 27 de setembro de 1940 na 

fronteira entre França e Espanha29.  

Benjamin se afastou do pensamento histórico-positivista do século XIX, período em 

que por anos o enfoque foi político, com a consagração de uma sequência de dados, datas e 

nomes que faziam com que a historia fosse mero instrumento de consolidação de uma 

memória dominante que consagrava os grandes feitos de heróis, desprovendo toda uma 

rede de indivíduos que acabavam sendo silenciados e, com o tempo, esquecidos. 

 Walter Benjamin estudou o mundo da cidade moderna, destacando suas 

particularidades, em especial o flâneur, personagem que, da Rua a vê como lugar 

privilegiado para as experiências urbanas. Neste sentido é importante destacar os estudos 

de Benjamin acerca de Baudelaire, poeta e literário que viveu entre 1821 e 1867. Ou seja, 

autor francês que assistiu de perto o “bota abaixo” do Barão de Haussmann em Paris, no 

período de 1853 a 187030.  

A vida urbana também encantou autores nacionais, a exemplo de João do Rio. Este 

era o pseudônimo de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, jornalista, 

                                                        
28

 O conceito de “território” que utilizaremos neste trabalho é baseada em ROLNIK, 1992. 
29

 Informações constantes em nota do editor de BENJAMIN, 1989, p. 272.  
30

 SCHILLING, Voltaire. A Paris de Haussmann, o artista da destruição. Disponível em 

http://noticias.terra.com.br/educacao/historia/a-paris-de-haussmann-o-artista-da-destruicao.html. Acesso 

em 01 de dezembro de 2015. 
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cronista, tradutor e teatrólogo carioca que nasceu em 05 de agosto de 1881 e faleceu em 23 

de junho de 1921, no Rio de Janeiro31. O mesmo viveu metade de sua vida no século XIX e 

outra metade no século XX, o que certamente influenciou bastante sua visão de mundo.  

Desta forma, João do Rio foi contemporâneo do “bota abaixo” de Pereira Passos no 

Rio de Janeiro, entre 1903 e 190632. Ou seja, o mesmo presenciou como repórter todo o 

processo de remodelação do centro da cidade e certamente foi bastante influenciado a 

partir das transformações urbanas nas ruas cariocas. 

Seguindo, tecendo proximidades, encontramos o campinense Cristino Pimentel, 

escritor, comerciante e memorialista que nasceu em 22 de julho de 1897 e faleceu em 31 de 

dezembro de 197133. Assim, o mesmo tem sua visão de mundo na Campina Grande que 

estava a se desenvolver ao longo do século XX e que também assistiu seu “bota abaixo” 

particular, entre os anos de 1942 e 1945, durante o período do Estado Novo, na 

administração do preifeito Vergneaud Wanderley.  

Cristino Pimentel foi contemporâneo da derrubada de mais de 200 imóveis no 

centro de Campina Grande, o que certamente muito influenciou sua escrita e lutas por meio 

da pena de seus artigos nos jornais locais, a exemplo do “O Rebate”, “A Razão”, “Voz da 

Borborema” e outros. Assim, ao escrever seus livros anos mais tarde, as crônicas de 

Cristino muito se reportam as ruas de Campina Grande e suas alterações arquitetônicas. 

Apesar dos diferentes espaços e temporalidades, Walter Benjamin, João do Rio e 

Cristino Pimentel são testemunhas, em seus escritos, das transformações culturais que 

emergem das mudanças urbanas do mundo moderno. Desta forma, a “paixão” pelo urbano 

aproxima indivíduos com experiências tão distintas. Seus olhares sobre as diferentes 

reformas da urbe são importantes portas de entradas para a compreensão das 

proximidades que estamos a tecer neste artigo.  

 A Rua é uma experiência concreta de compreensão do urbano. Mergulhar neste 

espaço, através da visão destes pensadores é algo interessante que nos leva a construir um 

                                                        
31

 Informações constantes em nota do editor de RIO, 2007, p. 230-231.  
32

 Informações de nota do editor de RIO, 2007, p. 229.  
33

 Ver nota do editor de PIMENTEL, 2001, p. 11.  
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olhar diferenciado acerca do passado vivido. Neste sentido, a seguir passamos a observar as 

incursões do flâneur nas ruas e como este personagem se transforma em uma ponte entre o 

presente e o passado com sua visão do contexto que está inserido. 

 

 As ruas e o flâneur 

Para compreendermos o mundo urbano, devemos voltar nossa atenção para as ruas, 

pois é nas mesmas que temos os encontros e desencontros das transformações do início do 

século XX. Pensadores da modernidade, a exemplo de Walter Benjamin nos possibilitam 

observar as mudanças que ocorrem no espaço das ruas da cidade e também como os 

indivíduos se apropriam e redimensionavam o seu cotidiano34. 

Com tantas singularidades as ruas passam a cena central de nossa investigação. 

Neste aspecto é importante perceber a compreensão do mundo moderno a partir de Walter 

Benjamin, pois precisamos adentrar este espaço onde o flâneur se sente a vontade. 

Observemos a seguinte conceituação de Rua feita por Walter Benjamin: 

 

Para ser compreendida, a “rua” deve se desembaraçar da noção mais antiga 
de “caminho”. [...] O caminho leva em si os terrores da errância, que 

aureolam os chefes das tribos nômades. [...] Já aquele que toma uma rua 

não tem, aparentemente, necessidade de uma mão que o aconselhe e o guie. 
Na rua, o homem não se entrega a errância; ao contrário, ali ele sucumbe ao 
fascínio da faixa de asfalto que se desenrola frente a ele monótona. 
(BENJAMIN Apud BRESCIANI, 1998, p. 237-258). 

 

Observamos assim a sensibilidade que Walter Benjamin tem ao apresentar como 

surge a Rua e como os indivíduos se entregam a mesma. O crescimento das cidades, de 

certo modo, obrigou os transeuntes a se adaptarem ao novo estilo de vida. Diferenciando-se 

da errância do caminho, sem placas e guias, a Rua serve como sinal de segurança para os 

viajantes que após longas caminhadas avistam uma localidade. Assim, 

 

a rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, 
sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para 

                                                        
34

 Sobre os conceitos de “representação” e “apropriação” ver CHARTIER, 1990. 
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ele, os letreiros esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede 
tão bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês; muros são 
escrivaninha onde apoia o bloco de apontamentos; bancas de jornais são 
suas bibliotecas, e os terraços de cafés, as sacadas de onde, após o trabalho, 
observa o ambiente. (BENJAMIN, 1989, p. 35).  

 
A Rua, para o flâneur se torna este ambiente amistoso, próximo, nas palavras de 

Benjamin, sua “moradia”, onde o mesmo se sente a vontade para explorá-la e procurar 

captar os sentidos, as vivências e todas as formas de interação que se constroem neste 

espaço de convivência humana. Não só o presente está a passar diante dos olhos do 

observador atento das ruas: 

 

A rua conduz o flanador a um tempo desaparecido. Para ele, todas são 
íngremes. Conduzem para baixo, senão para as mães, para um passado que 
pode ser tanto mais enfeitiçante na medida em que não é o seu próprio, o 

particular. Contudo, este permanece sempre o tempo de uma infância. Mas 
por que o de sua vida vivida? No asfalto sobre o qual caminha, seus passos 
despertam uma surpreendente ressonância. (BENJAMIN, 1989, p. 185-186). 

 
 

É visível esta sensibilidade de Walter Benjamin em ir além do que se passa de 

concreto a sua vista. A Rua conduz para o passado, para a origem, para “as mães”. Tecendo 

proximidades e refletindo sobre a origem das ruas e o esforço humano implícito neste 

ambiente, passemos a palavra a João do Rio: 

 
A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na 
argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço 

exaustivo de muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao 
erguer as pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma 
melopeia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos 

nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais 
socialista, a mais niveladora das obras humanas. (...) Sem o consentimento 

da rua não passam os sábios, e os charlatões, que a lisonjeiam e lhe 
resumem a banalidade, são da primeira ocasião desfeitos e soprados como 
bolas de sabão. A rua é a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes, 
desvaria à noite, treme com as febres dos delírios, para ela como para as 
crianças a aurora é sempre formosa, para ela não há o despertar triste, 
quando o sol desponta e ela abre os olhos esquecida das próprias ações, é, 
no encanto da vida renovada, no chilrear do passaredo, no embalo 
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nostálgico dos pregões – tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece 
papaguear com o céu e com os anjos. (RIO, 2007, p. 27). 

 
É visível como João do Rio lança seu olhar para o espaço da Rua e capta toda uma 

sensibilidade em sua “origem humana”, traçando a seguir um paralelo com ideias que 

remetem a um pensar diferente. Uma Rua não é apenas uma criação humana de um espaço 

vazio, ladeado de construções. Desde o trabalho de origem, “a rua sente nos nervos essa 

miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das 

obras humanas”. Assim, não é de estranhar que João do Rio enxergue “a alma encantadora 

das ruas”: 

 

Oh! Sim, as ruas têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, 

ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem 
história, ruas tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade 

inteira, ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, spleenéticas, snobs, ruas 
aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes, que ficam sem pinga de 
sangue (RIO, 2007, p. 30). 

 

A Rua não só tem “alma”, como esta é “encantadora” e uma só Rua às vezes é 

suficiente para contar a “evolução de uma cidade inteira”. Tecendo as proximidades que 

nos dispomos, encontramos a seguir uma passagem da obra de Cristino Pimentel que não 

nos deixa dúvidas de sua aproximação aos autores que enxergam a Rua para além de seu 

espaço de concreto. Observemos: 

 
As ruas, como as criaturas, como tudo na vida, tem também sua crônica, seu 
destino, uma história pra ser contada. Os homens, como os seres pensantes, 
como fonte de energia ativa e de seus pecados, não são logo esquecidos: 

passam como as caravanas, porém deixando exemplos, obras que os tornam 
inesquecíveis, que a qualquer momento podem ser citadas para estímulos de 
outros. As ruas, pelo contrário, se transformam através dos séculos ou dos 
anos, sem deixar traços do que foram e os dramas que viveram, como a que 
estudamos agora, através dessa coisa maravilhosa que é a recordação. Ruas 

inteiras são arrasadas, como aconteceu com a do Progresso, para a 
continuação da Avenida Marechal Floriano. Quarteirões inteiros, pedras, 
muros, morros, árvores, matas, sítios desaparecem com a ação impiedosa 
do avanço humano, tudo imposto pela necessidade de melhorar e evoluir. 
Ruas e mais ruas são sacrificadas. (PIMENTEL, 2011, p. 104). 
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Neste trecho da crônica acerca da Rua Venâncio Neiva em Campina Grande – PB, o 

autor se mostra bastante atento as transformações e marcas que a passagem do tempo 

deixa nas ruas. O mesmo não deixa de transparecer que “a ação impiedosa do avanço 

humano, tudo imposto pela necessidade de melhorar e evoluir” acaba por cobrar um preço, 

que é justamente o “sacrifício” das ruas, como por exemplo, a Rua do “Progresso”, que foi 

totalmente “arrasada” em Campina Grande para dar lugar a passagem da maior Avenida da 

cidade atualmente, que é a Marechal Floriano Peixoto. Assim, como as “criaturas”, as ruas 

também tem “seu destino”, sua História: 

 

As ruas mudam de aspecto, como os homens, de resolução. Como estes, elas 
têm suas chagas de coração. Não há uma só rua em Campina Grande que 

não tenha mudado de roupagem com o surto do progresso que a vem 
transformando desde 1939, época de seu saneamento. (...)  
A Rua Maciel Pinheiro, que trago para esta página de saudade, salta à nossa 

vista como um rasgão de fogo divino em noite de inverno forte. Toda 
assobradada, embora com iluminação insuficiente e mal disposta, nela a 
reforma foi total, pouco ou quase nada restando de seu aspecto primitivo. 
Sempre foi a preferida para os divertimentos da população, agora com mais 
razão depois que o progresso lhe tirou o roupão de brim ordinário e vestiu-
lhe um rico jaquetão de linho bem talhado” (PIMENTEL, 2011, p. 25)  

 
 Se João do Rio observava que há ruas “que ficam sem pinga de sangue” (RIO, 2007, p. 

30), Cristino não deixa por menos em observar que “elas têm suas chagas de coração” e que 

o passar do tempo, o “progresso”, acaba lhe dando um novo aspecto, uma nova roupa, 

como no caso da Rua Maciel Pinheiro, em que “o progresso lhe tirou o roupão de brim 

ordinário e vestiu-lhe um rico jaquetão de linho bem talhado”. Se obervarmos nos dias 

atuais, poderíamos lançar nosso olhar para o mesmo espaço e observar que certamente 

outras “roupas” e “sentimentos” vestem a Rua preferida das compras na Campina Grande 

do início do século XXI.  

 Observar a passagem do tempo e imergir no espaço das ruas se torna para a nossa 

reflexão algo fundamental para as proximidades que estamos a propor para o estudo 

histórico. Não só observar as mudanças arquitetônicas, mas, principalmente, as 
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sensibilidades entorno de tais modificações é um interessante exercício de compreensão do 

passado vivido.  

Prosseguindo a nossa disposição de tecer aproximações, procuremos analisar a 

figura do “Flâneur”. No ambiente da Rua encontramos este personagem ser descrito por 

Walter Benjamin e seus estudos sobre Baudelaire, bem como João do Rio. Cristino, apesar 

de não usar esta expressão não deixa de transparecer sua inclinação à arte de “flanar”, de 

ser “observador” das “coisas da cidade”. As ruas têm “alma” e de certo modo esta é captada 

pelo flâneur. 

 

O observador – diz Baudelaire – é um príncipe que, por toda a parte, faz uso 
de seu incógnito. Desse modo, se o flâneur se torna sem querer detetive, 
socialmente a transformação lhe assenta muito bem, pois justifica a sua 
ociosidade. Sua indolência é apenas aparente. Nela se esconde a vigilância 
de um observador que não perde de vista o malfeitor. Assim, o detetive vê 

abrirem-se à sua auto-estima vastos domínios. Desenvolve formas de reagir 
convenientes ao ritmo da cidade grande. Capta coisas em pleno vôo, 
podendo assim imaginar-se próximo ao artista (BENJAMIN, 1989. p. 38). 

 

 A arte de flanar é algo interessante para “captar coisas em pleno voo”, ou seja, o 

mundo vivido certamente é mais bem compreendido por este personagem da cidade. O 

cotidiano, que aparentemente não traz as rupturas que estão dispostas nos anais históricos, 

está sendo captado pela sensibilidade do flâneur. O mundo das ruas esconde-o, em virtude 

das condições históricas que o mesmo surge. Como nos aponta Walter Benjamin: 

 
O flâneur como tipo o criou Paris. (...). Pois não foram os forasteiros, mas 
eles, os próprios parisienses, que fizeram de Paris a terra prometida do 

flâneur, “a paisagem construída puramente de vida”, como a chamou certa 
vez Hofmanntahl. Paisagem – eis no que se transforma a cidade para o 

flâneur. Melhor ainda, para ele, a cidade se cinde em seus pólos dialéticos. 
Abre-se para ele como paisagem e, como quarto, cinge-o. (BENJAMIN, 1989, 
p. 186).  

 
 Muitas outras experiências urbanas existiram na história antes da Paris do século 

XIX, como nos adverte Benjamin, todavia, este “tipo” especial de cidadão surge na cidade 

que faz da vida urbana seu estilo de vida. O mesmo enxerga na cidade a “paisagem 
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humana”, a vida que pulsa cotidianamente e, é esta vida que desperta seu fascínio, seu 

desejo de imersão. O flâneur vive “a fazer botânica no asfalto” (BENJAMIN, 1989, p. 34). 

Em outra experiência urbana, João do Rio não deixa por menos. Como jornalista sai 

do conforto do gabinete e passa a imergir na cidade, a procurar nas comunidades que 

surgem, nos corsos carnavalescos, nas construções, enfim, nas ruas, o espírito do cotidiano 

vivido pelo carioca. Sobre esta arte, o mesmo nos explica:  

 

Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as delícias como 

se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, 

cheio de curiosidades malsâs e os nervos com um perpétuo desejo 
incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos flâneur e praticar o 

mais interessante dos esportes – a arte de flanar. É fatigante o exercício? 
(...) Que significa flanar? Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, 
meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da gaitinha ali à esquina, 
seguir com os garotos o lutador do cassino vestido de turco (...); é ver os 
bonecos pintados a giz nos muros das casas, após ter acompanhado um 
pintor afamado até a sua grande tela paga pelo Estado; (...) É 
vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com 
inteligência. Nada como o inútil para ser artístico. Daí o desocupado flâneur 
ter sempre na mente dez mil coisas necessárias, imprescindíveis, que podem 
ficar eternamente adiadas. (RIO, 2007, p. 27-28).  

 

Certamente esta experiência de deixar-se levar pelo espírito “vagabundo” de 

observar a cidade e sua vida que pulsa, como bem observou Benjamin e ratificou João do 

Rio, é um exercício típico dos grandes centros urbanos, o que de certo modo afasta tal 

experiência de Cristino Pimentel, que de seu empreendimento comercial, “A fruteira”, 

observava os passos lentos do cotidiano de Campina Grande, cidade do interior da Paraíba, 

que contava com uma população diminuta na primeira metade do século XX, se 

compararmos as demais experiências urbanas vividas por Benjamin e João do Rio. 

Esta constatação não afasta Cristino Pimentel das proximidades que estamos a tecer. 

Significativa contribuição aos estudos das experiências urbanas do norte brasileiro 

podemos encontrar no autor Gervácio Batista Aranha35. Segundo este, a principal marca do 

mundo moderno seria o “turbilhão” da pressa cotidiana em cidades como Londres e Paris 

                                                        
35

 ARANHA, 2001, p. 249-317.  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

219 

 

no século XIX. Contudo, voltando o olhar para as cidades brasileiras do mesmo período, 

este turbilhão não é perceptível. Isto não significa que as cidades brasileiras não sejam 

também decantadas como tendo um maior ou menor grau de civilidade por parte dos 

cronistas, letrados e elite. Equacionando o problema, Gervácio Aranha propõe que nas 

experiências urbanas brasileiras há um “limite físico” e, apesar deste limite, estas cidades 

não deixam de ter contato com um ou outro símbolo moderno. Portanto, os símbolos ou 

equipamentos modernos são as referências para os letrados contemporâneos do grau de 

civilidade das nossas cidades36. 

Exemplo desta afirmativa podemos encontrar nas memórias e crônicas de Cristino 

Pimentel sobre a “Rua do Açude Novo”. O mesmo deixa transparecer seus sentimentos bem 

distintos em relação ao progresso. Vejamos: 

 

Campina de minha infância! 
Como eras boa, 
sem calçamento. 
Sem eletricidade, 
sem saneamento,  
sem praças, 
mas inocente...”   
Campina, como me encantavas!... 

Agora crescestes, 
estás forte, robusta, 
mas sem aquela inocência 

que te fazia humana... 
Ah! Caminho do Açude novo 

Como te transformaste!... 
(PIMENTEL, 2011, p. 60-61). 

 
Apesar de todos os equipamentos do conforto, o saudosismo do tempo de infância 

fala mais alto nesta memória de Cristino Pimentel. Contudo, o mesmo também vê que o 

progresso e a civilização têm sua importância. Mais à frente em outra memória o mesmo 

mostra que “bom é o progresso, boa é a civilização. Estúpida é a ignorância, que não vê a 

necessidade de mudanças das coisas”. (PIMENTEL, 1956, p.67). 

                                                        
36

 ARANHA, 2001, p. 249-317. 
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Percebe-se que a eletricidade, o calçamento, o saneamento, enfim, os diferentes 

símbolos do progresso material da cidade estão presentes na obra de Cristino Pimentel, e o 

mesmo não deixa de refletir sobre as mudanças que tais símbolos trazem para o cotidiano 

vivido. Apesar do tom saudosista, o autor não deixa de expressar em diversas passagens de 

sua obra como era um atento “observador” das “cousas da cidade”37.      

 

O enterro do carroceiro Zé 14, no dia 20 de agosto de 1948, constituiu, em 

Campina Grande, um exemplo dignificante do quanto é capaz a 
solidariedade humana entre os humildes da vida, que não contam com um 
lugar certo para cair vivos. (PIMENTEL, 2011, p. 95). 

 

Percebe-se que, assim como o flâneur, Cristino Pimentel emerge nas ruas da cidade, 

seja por meio de sua memória, seja de forma física, para acompanhar as vivências e as 

histórias que estavam a acontecer no mundo urbano da provinciana Campina Grande de 

meados do século XX. 

Percebe-se, assim, o exercício que estamos a propor nesta nossa contribuição para o 

estudo da cidade moderna. Assumindo a postura do flâneur, compreendemos um pouco da 

dinâmica das Ruas. Seguimos desta forma, os passos de Walter Benjamin e seus estudos 

sobre Baudelaire, cronistas como João do Rio, que com sua caderneta e lápis na algibeira 

saía às Ruas e subúrbios do Rio de Janeiro para captar esta espécie de pulsação da cidade e, 

também Cristino Pimentel, que de sua “A fruteira”, não deixava de também lançar seu 

olhar para as transformações urbanas vivenciadas. 

Por fim, após compreendermos esta história que emerge das ruas, bem como 

analisarmos a postura do flâneur e suas diferentes possibilidades de apreensão do mundo 

                                                        
37

 Praticamente todas as crônicas de Cristino Pimentel foram publicadas na coluna “Cousas da cidade” (em 

alguns jornais há denominação “Coisas da cidade”). Nesta coluna Cristino mandava suas “pitombadas”, 

assumia suas posições, marcava território e se envolvia em muitas polêmicas. Assim, podemos vislumbrar 

este autor envolvido em diferentes lutas, com diferentes personagens, desde prefeitos (independentemente da 

cor partidária), autoridades estaduais, empresas, comerciantes locais, etc. A maioria das crônicas fizeram 

parte de jornais do período, como A Batalha, A Razão, A Ordem, A Imprensa, O Rebate, etc. Contudo, nem em 

todas as crônicas podemos precisar em qual jornal foi publicada, nem a data da publicação. O que se percebe 

é que algumas são datadas da década de 1930, principalmente sua segunda metade, e a década de 1940.  
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urbano, passamos a observar a relação entre este estudo e as sensibilidades históricas 

possíveis. 

 

As ruas e as sensibilidades 

 Analisando o comportamento e as vivências do ser humano nas ruas das cidades 

modernas podemos perceber importantes sensibilidades que se formam. A rotina de sair de 

casa para as atividades diárias, ou mesmo aqueles que já vivem a perambular pelas ruas, 

tem suas tarefas cotidianas para conseguir ganhar a alimentação de um dia, que lhe dará 

um mínimo de energia para que recomece a mesma busca no dia seguinte. O mito de Sísifo 

representa bem esta tarefa diária de “viver”: 

 

Sísifo, cuja tarefa consistia em rolar uma enorme pedra até o alto de um 
morro, mas quando já se encontrava bem avançado na encosta, a pedra, 

impelida por uma força repentina, rolava de novo para a superfície. Sísifo a 
empurrava de novo morro acima, coberto de suor, mas em vão (BULFINCH, 
2006, p. 260). 

 
 Diariamente, assim, como Sísifo, temos que “rolar” uma enorme pedra, “coberto de 

suor”, que é o nosso próprio viver em busca das condições materiais de sobrevivência 

externa ao nosso corpo, como a alimentação, por exemplo. Desta forma, os indivíduos se 

encontram, se acotovelam nas ruas, cada um “rolando sua própria pedra” e isto gera uma 

nova sensibilidade, característica do mundo urbano moderno. Os nossos olhos se cruzam, 

mas repentinamente se afastam, assim como os corpos em direções diversas nas ruas: uns 

a trabalho, outros a passeio, outros a vagar, mas para captar esta sensibilidade é necessário 

“flanar”, a exemplo de Baudelaire. 

Nas ruas, vidas se cruzam, porém se distanciam a cada instante, deixando o vazio e a 

sensação de busca por parte dos indivíduos. Por exemplo, temos Charles Baudelaire, em As 

flores do Mal, o soneto A uma passante: “não mais hei de te ver senão na eternidade? Longe 
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daqui! Tarde demais! Nunca talvez! Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, tu que eu teria 

amado, ó tu que bem o viste!”38.  

Diante deste quadro, podemos perceber que o historiador tem um trabalho árduo, 

contudo, muito importante, no sentido de tentar captar esta multiplicidade de sentidos e 

formas da cidade moderna e de seus habitantes, tornando possível aos contemporâneos 

compreender um pouco destas lógicas urbanas. 

 Ao rolar nossas “pedras” diárias pelas ruas, construímos nossas sensibilidades. João 

do Rio capta estes sentimentos e não tem dúvidas que as ruas têm uma “alma 

encantadora”, que um “poeta filósofo” vai sempre à busca. A “multiplicidade de seres” gera 

uma multiplicidade de vivencias e, por conseguinte, de sensibilidades, que estão 

intimamente imbricados nos seres humanos e nos espaços vividos. Passemos a palavra a 

João do Rio para melhor expressar esta ideia: 

 

Se as ruas são entes vivos, as ruas pensam, têm ideias, filosofia e religião. 
Há ruas inteiramente católicas, ruas protestantes, ruas livre-pensadoras e 

até ruas sem religião. (...) A Rua Benjamin Constant está neste caso, é entre 
nós um tremendo caso de confusão religiosa. Solene, grave, guarda três 
templos (...). (RIO, 2007, p. 34).    

 

 As ruas não só tem “almas”, como expõe João do Rio, mas também rola “sua pedra” 

diária, pois a cada amanhecer “quando o sol desponta e ela abre os olhos esquecida das 

próprias ações”, a mesma passa a iniciar as novas sensibilidades do novo dia. A Rua tem 

sua “alma encantadora”, mas também tem suas mutações, construídas simbolicamente com 

o passar dos dias e dos anos. A memória impregnada nas fachadas se materializa nas ações 

cotidianas dos indivíduos.  

Em Campina Grande, Cristino Pimentel narra tais mudanças no espaço da Rua 

“Venâncio Neiva”. Segundo Cristino: 

 

                                                        
38

 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo (Obras escolhidas; v 3), 3ª Ed. 

Tradução: BAPTISTA, Hemerson Alves; BARBOSA, José Martins. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 42. 
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Passaram as “almas”, como passaram os sítios, as cercas de varas, o riacho 
que corria na rua, a “casa Rossbach”, a “caixa de fósforo”, a pontezinha do 
riacho, a rua Jose Precipício, as casinhas baixas de seu Tito, onde também 
moravam as “almas”, para darem lugar a rica artéria de hoje, que se chama 
Venâncio Neiva (...) no tempo que Werniaud Wanderley foi prefeito” 
(PIMENTEL, 1956, p. 228). 

 

 Quando transcrevemos literalmente as palavras de Cristino é justamente para 

mostrar como era o espaço de vivencia que esta Rua já apresentou e como a ação humana 

transformou estes espaços, em uma necessidade incessante de “melhorar e evoluir”, nas 

palavras do próprio Cristino. Pelo que se percebe a Rua Venâncio Neiva em seus primórdios 

não possuía, por exemplo, a pompa da Rua “Maciel Pinheiro” ou a vida comercial da Rua 

“Monsenhor Sales”, mas era formada por sítios e vazantes de capim, que com o passar dos 

anos foram sendo substituídas e “engolidas” pelo avanço territorial da cidade. 

Procurar compreender estas sensibilidades, com o ato de flanar, é um importante 

caminho para estudo, por isto, Walter Benjamin, João do Rio e Cristino Pimentel são 

importantes portas de acesso, cada um a seu modo, para nos apresentar as transformações 

e o agir dos indivíduos no espaço das ruas das cidades. 

Esta sensibilidade pode-se ser notada na observação atenta dos paradoxos apontados 

por João do Rio e Cristino Pimentel na exposição de curiosidades de determinadas ruas e 

suas nomeações. 

 

Sempre recordarei um tocador de violão a cantar com lágrimas na voz como 
diante do inexorável destino: 
Vista alegre é rua morta 
A formosa é feia e brava 
A Rua Direita é torta 

A do Sabão não se lava...  
Toda a psicologia das construções e do alinhamento em quatro versos! (RIO, 
2007, p.42) 

 

Interessante observar que apesar da distância física e sem necessariamente 

elementos concretos que indiquem o conhecimento de Cristino Pimentel acerca da obra de 
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João do Rio, observamos o mesmo ter sensibilidade semelhante ao fazer crônica de uma 

viagem sua a cidade de Manaus: 

 

Manaus, capital do Amazonas, é uma cidade pitoresca e, como todas as 

cidades velhas do Brasil, cheia de contrastes. Possui uma rua, a dos 
Remédios, que não tem uma farmácia; outra, a Plana, situada numa ladeira; 
outra mais, a das Flores, não possui nenhum jardim. E tantas outras que 
não me ficaram na lembrança. (PIMENTEL, 2001, p.50) 

 

 Percebe-se desta forma que, apesar de distantes espacialmente, os autores que tem 

sua sensibilidade voltada para o mundo urbano não deixam ter proximidades e um olhar 

voltado para a compreensão da urbe em transformação ao longo do século XX. Tecer tais 

aproximações foi um importante desafio que traçamos neste artigo. 

 

Considerações Finais 

Podemos traçar diferentes percursos pelo espaço urbano. E ao caminhar por tais 

ambientes presenciamos não só construções físicas, edifícios, ruas e praças, mas passamos 

a conhecer territórios construídos. O estudo das ruas é um meio de compreender as 

transformações que a cidade passa ao longo do tempo, ou seja, uma porta de entrada para 

sua análise histórica.  

Ao longo deste artigo, procuramos estudar as vivências e territorialidades na cidade 

moderna tendo a Rua como lócus para o estudo das experiências modernizantes no 

cotidiano dos moradores, a partir do flâneur de Walter Benjamin e das observações 

particulares de João do Rio acerca da “alma encantadora das ruas”. O flâneur, em Benjamin 

se mostra como este indivíduo, que está no espaço da Rua, mas não está apenas se 

deixando levar pelas vitrines, pelo fetiche da mercadoria, mas está a participar ativamente 

deste mundo, se apropriando, refletindo, enfim, “flanando”... 

  A partir de Walter Benjamin adentramos o espaço da Rua, como forma de se 

aproximar dos comportamentos dos habitantes, observando sua relação com a cidade e 

suas as práticas individuais, procurando compreender o agir intrínseco a estas relações e 

sensibilidades decorrentes. 
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 Todavia, não só Walter Benjamin contribuiu para a nossa análise. Procuramos 

também apresentar uma singularidade do pensamento nacional a partir de autores como 

João do Rio e Cristino Pimentel, que também se entregaram a procura de características 

próprias da vida urbana no meio das ruas das cidades. Neste sentido, a história urbana 

emerge das ruas e de suas sensibilidades apreendidas pelos mencionados autores de fins do 

século XIX e inicio do século XX.  
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ROMPENDO FRONTEIRAS ESPACIAIS 
E CONSTRUINDO GEOGRAFIAS IMAGINADAS:  

O PORTO DE NATAL NA CONFERÊNCIA DE MANUEL DANTAS (1909) 
 

Khalil Jobim39 
Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho40 

 
RESUMO 
Em 1909, Manuel Dantas, uma das principais figuras intelectuais norte-rio-grandenses do 
começo do século XX, realizou no palácio do governo sua famosa conferência Natal daqui a 
cinquenta anos, publicada posteriormente pela tipografia do jornal A República. Nesta 

conferência, Manuel Dantas idealizou a cidade de Natal no futuro, visualizando uma série 
de melhoramentos na capital. Nosso objetivo neste trabalho é problematizar as 
representações produzidas por Manuel Dantas nessa conferência em relação a um espaço 
especifico da cidade de Natal: o porto. Buscamos compreender o papel do porto nessa Natal 
imaginada exposta por Dantas e como essas representações sobre o porto da cidade se 
relacionaram com as transformações urbanas desenvolvidas na capital potiguar no começo 
do século XX. Nesse sentido, analisaremos como o porto de Natal foi representado como um 
espaço-fronteira-ponte entre Natal e o mundo moderno almejado pelos grupos dirigentes 
locais, mostrando como o autor, Manuel Dantas, procurou por meio da imaginação romper 
as fronteiras espaciais entre Natal e os centros urbanos (Rio de Janeiro e Paris) 
irradiadores dos ideais de modernidade e civilidade, atribuindo um papel importante ao 
porto nesse processo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Porto. Natal. Urbano. Imaginação. 
 
ABSTRACT 

In 1909, Manoel Dantas, one of the leading intellectual figures from Rio Grande do Norte, 
in the early twentieth century, held at the Government Palace's his famous conference 
Natal, here from fifty years version published later by the typography of the A República 
newspaper. At this conference, Manuel Dantas envisioned the city of Natal in the future by 
viewing a series of improvements in the capital. Our aim in this paper is to discuss the 
representations produced by Manuel Dantas in this conference in relation to a specific area 

of Natal: the harbor. We seek to understand the role of the harbor in this Natal, imagined 
and exposed by Dantas and how these representations of the city's harbor were related to 
urban transformations developed in Natal during early twentieth century. In this sense, we 
will analyze how Natal’s harbor was represented as a space-border-bridge between Natal 

and the modern world desired by the local ruling classes, showing how the author, Manuel 
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Dantas, searched through the imagination to break the spatial boundaries between Natal 
and urban centers (Rio de Janeiro and Paris), radiators of the modernity and civility ideals, 
as the important role of the harbor over this process. 
 
KEY WORDS: Harbor. Natal. Urban. Imagination 

 

Introdução 

No dia 21 de janeiro de 1904, o jornal A República publicou uma matéria intitulada 

“crônica geográfica”. Nela, o autor, que assinava como Euricelius, afirmava logo de início 

que “decididamente o mundo é pequeno e temos a sensação de sentirmos nele como que 

aprisionados.”41 Ao longo da matéria, o autor argumenta como os avanços da navegação 

permitiram encurtar as viagens. Se a volta ao mundo, no século anterior, poderia ser feita 

em oitenta dias, tal como relatado no livro do famoso escritor francês Júlio Verne, na época 

em que o periódico publicava esta crônica, segundo Euricelius, em até sessenta dias poderia 

ser feita tal proeza. No começo do século XX, o desejo de encurtar as distâncias, de romper 

as fronteiras espaciais, tão presente nos discursos entusiásticos de administradores, 

reformadores e literatos europeus sobre os meios de transporte e os avanços da ciência, 

chegaria à cidade de Natal.  

Nas páginas do jornal A República, principal periódico da capital, diversas matérias 

foram publicadas referentes a esse desejo. Colunas como “geografia política”, dedicadas a 

passar para os leitores do jornal informações sobre a cultura e a política dos países do 

velho mundo, representavam este esforço dos intelectuais natalenses em aproximar parte 

dos habitantes da cidade, ainda que a parte mais abastada, a esse mundo moderno sonhado 

e idealizado pelas elites locais.  

Nosso objetivo neste trabalho é analisar o esforço de um intelectual especifico na 

cidade, Manuel Dantas, em romper essas fronteiras espaciais por meio da imaginação. 

Buscaremos analisar as representações produzidas por Manuel Dantas sobre um espaço da 

cidade fundamental para esse esforço em ligar Natal ao mundo: o porto. Nesse sentido nos 

voltaremos para analise de sua famosa conferência “Natal daqui a cinquenta anos”, 
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publicada pela tipografia do jornal A República. A conferência foi realizada por Manuel 

Dantas no palácio do governo, em 1909. Nela o autor propõe para os expectadores o esforço 

de imaginar como seria a capital daqui a cinquenta anos, enfatizando os melhoramentos 

urbanos que a cidade apresentaria no futuro. 

 Entendemos que essa conferência representa um esforço importante no intuito de 

transpor as fronteiras espaciais entre Natal e o mundo moderno sonhado pelas elites locais 

pela imaginação. Problematizaremos as representações produzidas na conferência sobre o 

porto de Natal e discutiremos sobre o papel dessas representações dentro desse objetivo de 

aproximar uma parte dos natalenses das ideias, valores e códigos cultivados nos grandes 

centros urbanos mundiais tidos como referencia dos ideais de modernidade e civilidade 

para as elites locais natalenses.  

 

Ligando Natal ao “velho mundo” 

Natural de Caicó, formado na famosa faculdade de direito em Recife, Manuel Dantas 

foi uma das principais figuras de destaque no Estado no inicio do século que, por meio de 

sua escrita, buscou defender as transformações geradas pelo novo regime político 

instaurado em 1889. Redator do jornal A República, Dantas publicaria em várias colunas, 

como a coisas da terra, artigos defendendo os benefícios trazidos pelo governo republicano. 

Além disso, Dantas também fora um entusiástico das transformações dirigidas a capital no 

intuito de alterar sua paisagem, de modo a lhe conferir feições modernas.  

Para Dantas, o progresso estaria sendo anunciado, na capital norte-rio-grandense, 

por meio das intervenções promovidas sobre o espaço urbano pelo Estado. Esse progresso 

revelaria para o autor, a emergência em Natal de um novo estilo de vida, que autores como 

Guidens e Marshan Berman denominam como modernidade. Em 1908, na coluna coisas da 

terra, o autor publica o seguinte artigo: 

 

Sexta feira passada, deveres de amizade levaram-me ao caes "Augusto Lyra" 
para os votos de boa viagem a dois distinctos moços, dignos representantes 
dessa geração, nova e cheia de fé que o Rio Grande do Norte, dentro do meio 
social que personificamos, vai formando para um dia confiar-lhe seus 
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destinos. Tive então uma impressão de contentamento profundo ao 
espectaculo que offereciam as aguas do Potengy, em cuja tranquilidade 
como que havia uma exhaustão de vida. O sol faiscava sobre a lisura do 
espelho cristallino, naquella tarde de verão. As collinas cobertas de verdura 
eram uma moldura côr de esperança na fita prateada do rio. Escalerea e 
canôas, pejados de gente e mercadorias, iam e vinham de terra para o 
"Orator", o "Bragança", o "Planeta", o "Cabral", o "Alagoas", cinco vapores 

que affirmavam a vida do nosso porto e a prosperidade do nosso 
commercio.42 

 

Manoel Dantas enfatiza o “espetáculo” que as águas do Potengi lhe proporcionam, 

com os navios circulando pelo porto, trazendo mercadorias e pessoas.  A impressão que o 

porto despertou neste intelectual foi, para ele, uma das provas de que o progresso havia 

chegado às terras potiguares. Segundo o autor, “se isto não é progresso, e se não é 

expansão de uma terra que promete, então é que mudou-se a noção de todas as ideias que 

concebemos sobre a grandeza dos povos.”43 

Essa ideia defendida por Dantas estava em consonância com as ações promovidas 

pelo Estado no espaço urbano natalense, e que representavam o desejo de alterar a capital 

no intuito de transforma-la em uma cidade moderna e civilizada. Dentro dessas ações 

destacavam-se as obras de melhoramento do porto de Natal. O porto era um espaço 

fundamental dentro desse projeto de modernização mobilizado pelas classes dirigentes 

para Natal, representado nas várias intervenções dirigidas sobre a cidade no começo do 

século XX.  

Durante grande parte do século XIX, as limitações do porto preocupavam  os 

administradores locais norte-rio-grandenses. Os vários recifes espalhados ao longo do 

litoral e as dunas que cercavam a cidade, dificultavam a entrada de navios no porto, fato 

que trazia grande obstáculos para o escoamento da produção que vinha do interior da 

província. Tais dificuldades provocadas pelo porto suscitariam, inclusive, o debate na 

década de 1870 em relação à possibilidade de transferir a posição de capital de Natal pata 

outras localidades na província. 
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Em 1890 fora aprovado pelo governo federal o crédito para financiar as obras de 

melhoramento do porto de Natal. As obras se tornariam no discurso dos grupos políticos 

republicanos, que acabavam de ascender ao porto no Rio Grande do Norte, como uma das 

principais promessas para trazer o progresso ao Estado.  

Esse termo progresso, bastante utilizado por intelectuais e administradores na 

cidade no começo do século XX, acumularia vários sentidos. Em parte, ele poderia se referir 

ao desejo de melhorar a economia da capital a partir da superação das limitações do porto, 

que inclusive havia no século XIX, ameaçado a própria posição de centralidade da capital. 

Por outro lado, esse progresso também se referia a uma noção de história, marcada pela 

ideia de evolução, onde as sociedades deveriam atingir em sua escala evolutiva o estágio da 

civilização. 

Esse estágio, apresentado por Augusto Conte, era referenciado constantemente pelas 

classes dirigentes locais, nos valores e ideais cultivados nos grandes centros urbanos 

mundiais da época, como Paris e Londres. Natal deveria atingir esse estágio da civilização, 

já atingido por esses centros. Nesse sentido, as obras do porto permitiriam que os 

natalenses entrassem em contato com esse mundo moderno, por meio da circulação de 

navios, mercadorias e pessoas no porto, encurtando as distancias que separavam a pequena 

Natal daquele estilo de vida almejado pelas elites locais no velho continente. As obras do 

porto também eram importantes para “ligar Natal ao mundo”.  

 

A conferência e o porto 

Na conferencia realizada no palácio da prefeitura, e depois publicada como panfleto 

pela tipografia do jornal A República, podemos perceber como o porto adquire um papel 

fundamental como elemento articulador dessa Natal do futuro, preconizada por Manuel 

Dantas. Nesse ponto, destacamos que entendemos que essas representações produzidas por 

este autor na conferencia frente a cidade, não se referiam apenas a uma Natal do futuro. A 

Cidade idealizada por Manuel Dantas na conferencia era a mesma cidade buscada pelas 

classes dirigentes norte rio-grandenses no começo do século XX nas várias intervenções 

promovidas sobre o espaço urbano. Por isso, analisar a conferencia e seu foco no porto nos 
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ajuda a compreender sobre o papel do espaço portuário e sua relação com a cidade  no 

começo do século XX.  

A conferência apresenta, na Natal do futuro, grande navios desembarcando no porto. 

O transatlântico Cidade do Natal, de 40.000 toneladas, é apresentado como uma das 

grandes embarcações que atracam no porto. Esse ponto, o da entrada de navios de maior 

porte no espaço portuário natalense  representa este anseio de receber no porto navios de 

grandes companhias de navegação, que pelas limitações apresentadas pelo porto de Natal, 

decidiam não incluir a capital em suas escalas de viagem. Devido ao medo de naufragar, 

pelo encontro com os diversos arrecifes espalhados ao longo do litoral, os navios de maior 

porte que viam para Natal, prefeririam não entrar na barra, exigindo que pequenas 

embarcações fossem lançadas ao rio para buscar as mercadorias ou passageiros que viam 

neles.  

Em 1902 atracaria no porto o primeiro navio da grande companhia Lloyd Brasileiro, 

uma das principais companhias de navegação da época no país. Desde o começo do referido 

ano, o governador Alberto Maranhão, vinha estabelecendo negociações com o diretor da 

companhia para que os navios do Lloyd passagem por águas potiguares. 44As limitações do 

porto, principalmente a entrada da barra, que assustava as embarcações, na iminência de 

se chocarem com o rochedo denominado de baixinha, era apontado como umas das 

principais causas para que as embarcações da Lloyd, de maior porte se comparadas as de 

outras companhias, como a pernambucana, atracassem no porto da capital. 

Um segundo aspecto importante destacado pela conferencia é a relação do porto com 

a cidade. Manuel Dantas construiu em sua conferência a imagem de grandes navios 

desembarcando no porto, trazendo milhares de pessoas e mercadorias. O porto integrou o 

“bairro das dunas, bairro que concentraria as atividades do porto, exibindo sua população 

cosmopolita”.  

    
O bairro das dunas, cingido graciosamente pela avenida beira-mar, 
concentra a atividade do porto e formigueja de uma população cosmopolita; 
marinheiros, caixeiros viajantes, agentes de negocio, bufarinheiros, 
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vagabundos, operários, gentes de todas as raças. Docas, armazéns de 
depósitos, estaleiros, cais providos de guindastes elétricos, restaurantes, 
cafés-concerto, vares, bazares, dão-lhe o aspecto de pandemônio onde se 
ostentassem os esplendores e as misérias da civilização. 45 

  
 O bairro das dunas representaria o desejo dos grupos dirigentes locais de o porto de 

Natal possibilitar para cidade a circulação de pessoas, mercadorias e o estabelecimento de 

grandes lojas, incorporando na capital o que estes compreendiam ser o mundo cosmopolita, 

industrial.  A estrutura do porto referenciada por Manuel Dantas, de um espaço contendo 

as docas, armazéns, estaleiros, cais providos de guindastes elétricos, era buscada nos 

modelos fornecidos por centros urbanos como Londres e Paris, onde seus portos 

proporcionavam as cidades esse aspecto cosmopolita.  

 O cosmopolitismo como valor, como nos lembra Heloísa Barbuy, era o desejo das 

elites brasileiras, que depositavam nos processo de remodelação urbana de suas principais 

capitais, reproduzir este estilo de vida. Essa Natal cosmopolita para Dantas seria possível 

pelo porto, com sua estrutura moderna, que estimularia um cenário de “pandemônio”, 

como ele afirmava, onde fosse possível visualizar os “esplendores e as misérias da 

civilização”. É interessante notar, na narrativa futurística de Manoel Dantas, que até as 

contradições e conflitos deste mundo cosmopolita, civilizado, denunciado por literatos 

como Baudelaire, era sonhado para Natal. 

 A avenida beira-mar, destacada por Dantas, que concentraria as atividades do porto, 

poderia representar o projeto de construção da avenida do porto, pensado em 1908, que 

almejava tornar o porto a sala de espera da cidade. 

 Podemos perceber também na narrativa de Dantas como o porto estaria integrado à 

outra via de comunicação importante para cidade: a estrada de ferro. Segundo o autor, “o 

ramal de la paz até Natal”, da estrada de ferro pan-americana, traria a multidão 

cosmopolita que os negócios e o esnobismo levam a percorrer os sertões da América. 

 

O ponto de atracação,conforto de toda essa gente são os morros e as dunas 
alvas, a espaços cobertos de verduras, onde a vaga vem espraiar-se de 
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mansinho com uma carícia vouluptusosa de amante saciada. Os poestas do 
mundo inteiro tem cantado o efeito mágico desses luares que derramam 
sobre a terra e sobre o mar a luz branca de uma suavidade diáfana, que 
penetra as almas, sem cansar e sem ferir.46 

  

 É interessante analisar como o autor representa na conferência um dos grandes 

anseios dos administradores norte-rio-grandenses em relação às vias de transporte da 

capital na primeira década do século XX: a integração do porto a estrada de ferro. No 

século XIX, o transporte fluvial não foi pensado pelos grupos dirigentes locais para estar 

integrado aos chamados “caminhos de ferro”. 

 O desejo de implementar os caminhos de ferro, pelos grupos dirigentes locais norte-

rio-grandenses, suplantou os investimentos direcionados a área portuária da capital. Como 

nos lembra Wagner do Nascimento, as obras das estradas de ferro foram pensadas para 

concorrer com o transporte realizado pelos portos, e não para estarem interligados, tal 

como nos grandes centros urbanos mundiais.  

Segundo o autor, um dos motivos para explicar esta concorrência seriam os 

interesses dos comerciantes locais com as obras das estradas de ferro, que haviam gerado 

uma forte especulação financeira. Já no começo do século XX, esta lógica referente à gestão 

dos meios de transporte mudaria.  

As obras de melhoramento do porto de Natal passariam a ser pensadas para estar 

integradas as obras da estrada de ferro central do Rio Grande do Norte. “Os caminhos de 

água”, que no século XIX eram vistos pelos grupos dirigentes locais como concorrentes aos 

“caminhos de ferro” passariam a ser articulados pelos administradores locais.47 Esta 

percepção sobre a integração destas vias fazia parte de um momento no país, onde o 

Governo Federal buscava aproximar as capitais portuárias do interior. O fenômeno da seca, 

agravado em 1904, havia fomentado esta preocupação do Governo Federal em aproximar 

as capitais litorâneas do interior, facilitando o transporte dos socorros pedidos em relação 

aos flagelados da seca. 
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 Pelo porto e as estradas ferro, este mundo “cosmopolita” chegaria a Natal do futuro 

de Dantas. Para reprodução desta atmosfera vivenciada nos centros europeus, Dantas 

mostraria a existência na cidade de espaços de sociabilidades adequados para a introdução 

de novas práticas consideradas como modernas. Entre eles Dantas destacaria os hotéis, os 

cassinos, e principalmente o Teatro, que exercia para ele um papel fundamental para 

disseminação da civilização na capital.  

 Nos discursos e intervenções promovidos sobre o porto no começo do século XX, 

podemos notar como este espaço adquiriu uma função significativa para incorporação de 

códigos e valores próprios deste mundo “cosmopolita”. O porto adquiriu uma função 

pedagógica, engendrando novos saberes sobre os indivíduos e novos tipos de subjetividade.  

Apesar de terem sido rodeadas por atrasos e denúncias referentes ao desvio de 

recursos importantes destinados aos serviços de melhoramento, ponto já discutido em 

nosso primeiro capítulo, as intervenções promovidas pelo Estado sobre o porto permitiram 

na primeira década do século XX, o acesso de navios de maior porte na região portuária.  

Em 1870, segundo o relatório do presidente de província da época78 embarcações 

haviam conseguido desembarcar em Natal. Em 1900, no governo de Ferreira Chaves, sete 

anos depois do início das obras do porto, 152 embarcações haviam conseguido atracar em 

algum dos pontos de embarque e desembarque espalhados na cidade48. Navios como o 

planeta, do Lloyd Brasileiro, que mesmo sendo pequeno se comparado a outras 

embarcações desta companhia de navegação, foi recebido com grande entusiasmo por parte 

da população natalense em 1902, como relataria o jornal A República.  

 Este acesso de navios de maior porte, oriundos das mais diversas regiões do país e 

do mundo, ainda que limitado, se comparado a outras capitais portuárias brasileiras neste 

mesmo momento, estimulou um movimento de busca, por parte de pequenos e grandes 

comerciantes locais, por adquirir terrenos ou casas no bairro da Ribeira, de preferência 

próximas ao porto, no intuito de estabelecer lojas e firmas.  

                                                        
48
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Esta busca se explicaria, em grande medida, pela expectativa construída pelos 

principais periódicos natalenses, como o jornal A Republica, em torno da possibilidade de 

atracar no porto navios de maior porte, que abririam o caminho para circulação de 

produtos à capital norte-rio-grandense almejados pelas elites locais. Tais mercadorias 

geralmente eram associadas a códigos e práticas cultivados nos grandes centros urbanos 

nacionais e mundiais, fato que implicava na insistência destes novos estabelecimentos, em 

destacar a procedência dos seus produtos nos anúncios publicados na imprensa. 

 Logo nos primeiros do Regime Republicano no Estado, já veríamos na imprensa 

potiguar as expectativas construídas em relação ao porto no tocante as mudanças que este 

poderia fomentar no comércio da capital. Na matéria intitulada “A barra”, publicada pelo 

jornal A República em 1891, podemos perceber as esperanças depositadas pelos 

administradores norte-rio-grandenses nos melhoramentos do porto.  

 

Aberta a barra do Rio Grande do Norte teremos como consequência a 
importação direta, de que resulta maior lucro para o comércio e mais 

vantagens ao consumidor; a comunicação que tanto valle, com os países da 
velha Europa, e sobre tudo, nas rendas do Estado, um considerável 
aumento, garantidor de sua independência49.  

 

 Além da possibilidade de realizar a importação direta, prejudicada pelas limitações 

do porto, a comunicação com a Europa, também era bastante aguardada pelos 

administradores locais norte-rio-grandenses. Tal comunicação implicou na possibilidade 

das elites locais terem acesso a produtos oriundos dos grandes centros urbanos nacionais e 

mundiais, irradiadores dos ideais de modernidade e civilidade. 

Em outras capitais brasileiras, como São Paulo, as mudanças nas práticas comerciais 

haviam sido fundamentais para que as elites locais buscassem introduzir no espaço urbano 

novos códigos e valores. Heloisa Barbuy nos mostra, como na segunda metade do século 

XIX, no centro paulista, a chegada de imigrantes no comércio aliada ao surgimento de 

novas lojas, que procuravam vender os produtos vistos como “modernos”, estimulou um 
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processo de apropriação de um novo estilo de vida idealizado nas principais capitais 

europeias. 50 

 É importante considerar que o consumo destas mercadorias deve ser entendido não 

apenas sobre uma perspectiva utilitária, mas também sobre o aspecto simbólico que 

envolvia estes produtos. Como nos lembra Mike Feahstone, o consumo de mercadorias está 

ligado também ao  consumo de sonhos, de visões de mundo.51 Neste aspecto, ao 

consumirem determinados produtos, as elites locais natalenses estariam adotando códigos 

e práticas cultivadas nas cidades que eram tidas como modelos de modernidade e 

civilidade, como Paris, Londres e New York, no cenário mundial, e Rio de Janeiro, Santos e 

Recife, no cenário nacional.  

 Por isso, veremos que as intervenções promovidas sobre o porto foram importantes 

para a incorporação no espaço urbano de códigos e práticas tidas como modernas e 

civilizadas. Estes códigos e práticas seriam disseminados na cidade por meio da circulação 

de mercadorias na capital proporcionadas pelos melhoramentos do porto. Além de ser um 

espaço de controle, destinado a tornar os corpos dóceis e submissos, o porto adquiriu, pelos 

investimentos simbólicos feitos pelo Estado, uma função pedagógica importante na cidade.  

 O porto moderno, buscado pelos grupos dirigentes locais, por meio das intervenções 

desenvolvidas no espaço, e das leis e editais publicados pela intendência sobre área 

portuária, seria responsável por promover novas práticas a serem desenvolvidas na “sala 

de espera” da cidade. Estas novas práticas estariam em consonância com os ideais de 

modernidade, civilidade e salubridade tão almejados pelas elites locais.  

Ruas como a do comércio e a Dr. Barata, diretamente próximas ao porto, junto a 

outras como a Correia Teles e 13 de maio, estas duas últimas já situadas no bairro da 

Cidade Alta, se tornariam pontos privilegiados desta circulação de mercadorias. Muitas das 

lojas presentes nestas ruas tiveram no jornal A República espaço disponível para seus 

anúncios, que além de enfatizar a procedência dos seus produtos, neste caso, os grandes 
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centros urbanos da época, também ressaltavam por vezes, os navios de onde as 

mercadorias vinham, promovendo a expectativa em seus leitores, da chegada destas 

embarcações no porto.  

A loja despensa natalense, por exemplo, situada na Rua do Comércio, anunciou nas 

páginas do periódico republicano, a chegada do vinho que abastecia o restaurante 

internacional, que vinha por meio do vapor Brasil. A loja novo mundo, localizada na Rua 

Correia Telles, insistiria na referência da procedência de seus produtos, que segundo a 

propaganda presente no periódico, vinham diretamente da capital francesa.  

O Vapor Inglês Navigator, que vinha de Liverpool, era o navio que abastecia a loja, 

trazendo artigos do vestuário. Estes navios, que atracavam no porto e abasteciam os 

principais estabelecimentos da cidade, também transportavam equipamentos para serviços 

importantes na capital, com as obras de construção da estrada de ferro e às próprias obras 

de melhoramento do porto de Natal. 

 Figuras como Fabricio Pedrosa e Júlio Von Sohsten, grandes capitalistas na cidade, 

eram os agentes das companhias de navegação na capital, responsável por intermediar as 

negociações entre os comerciantes e as empresas, anunciado nas páginas do Jornal A 

República, as datas para realizar os pedidos de produtos a serem trazidos por estas 

embarcações.  
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Anúncio da loja o novo mundo 

 
Fonte: ANÚNCIOS, A República, Natal, 8  de fevereiro de 1900. 

 

O porto-fronteira-ponte 

Diante dos anseios modernizantes das classes dirigentes norte-rio-grandenses, 

podemos auferir que o porto de Natal se tornou um espaço fundamental na cidade para 

transportar, não só no sentido literal, mais também imaginativo, uma parte dos natalenses 

a esses códigos e valores compartilhados do outro lado do atlântico. Podemos dizer que o 

porto se transforma, no período republicano, numa fronteira entre Natal e o mundo 

moderno sonhado pelas elites locais.  

Fronteira pensada aqui não no sentido tradicional, enquanto demarcações físicas, 

territoriais, mais como construções humanas, históricas, que antes de antecederem os 

espaços, os produzem, não só do ponto de vista físico, mas, sobretudo simbólico. Pensamos 

a fronteira no sentido próximo ao que Michel de Certeau definiu como um lugar terceiro, 

jogo de interações e de entrevistas, a fronteira é como um vácuo, símbolo narrativo de 

intercâmbios e encontros”. 52 Um espaço imaginário, constantemente resinificados pelos 

sujeitos. Nas expectativas construídas pelo periódico republicano em torno dos 
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melhoramentos do porto podemos perceber como este espaço vai adquirindo, na República, 

esta função. 

As representações produzidas sobre o porto na conferencia de Manuel Dantas 

evidencia a emergência no discurso administrativo e intelectual norte-rio-grandense de 

uma nova noção de porto, que pressupunha, por sua vez, uma nova maneira de se pensar a 

relação do porto com a cidade. Diferentemente da percepção presente no século XIX, do 

porto enquanto um mero local de entrada e saída de mercadorias, a ideia de porto 

idealizada pelas classes dirigentes foi marcada pelo esforço de organização e 

regulamentação das atividades portuárias. Esse porto organizado e regulamentado pelo 

poder público deveria assumir também uma função pedagógica, incorporando no espaço 

urbano, por meio das leis e editais da intendência municipal publicadas sobre a área 

portuária, novos códigos, valores e práticas a serem cultivadas na cidade.  

A conferencia de Manuel Dantas, já estudada por diversos autores, como Pedro de 

Lima, Giovana Paiva e Raimundo Arrais, nos ajuda a perceber além dos anseios 

modernizantes presentes nela, o papel de determinados intelectuais no processo de 

modernização vivenciado na cidade. Podemos ver como autores como Manuel Dantas, 

utilizaram a escrita como forma de intervir sobre a cidade. Sua conferencia apresentava 

várias percepções sobre o espaço citadino, compartilhadas e disseminadas pelas classes 

dirigentes, guiando os leitores e expectadores dela a determinadas maneiras de praticar o 

espaço da cidade.  

O porto ganharia o sentido de um espaço-fronteira-ponte, transportando uma parte 

dos natalenses ao mundo moderno sonhado, e ao mesmo tempo, ensinando-os a viver em 

uma “outra Natal”.  

 

Conclusão 

Durante esse trabalho buscamos analisar um texto bastante importante no começo 

do século XX, produzido por uma figura intelectual e política bastante na cidade nesse 

momento: Manuel Dantas. O texto em questão, sua famosa conferencia, vem sendo 
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estudado por autores oriundos de diversas áreas do conhecimento, desde a história até a 

arquitetura.  

Um aspecto importante que buscamos explorar nessa comunicação foi o das 

representações produzidas por este autor sobre o porto de Natal dentro dessa conferencia. 

Entendemos que o porto assumiu na narrativa de Manuel Dantas um papel fundamental, 

sendo um elemento articulador da “Natal do futuro” idealizada por ele. Nesse sentido, 

consideramos que as imagens sobre Natal construídas por Dantas referiram-se mais ao 

presente do que propriamente ao futuro, estando inseridas dentro de um momento na 

história da cidade de transformações no espaço urbano, que mobilizou vários intelectuais, 

que por meio de suas narrativas sobre a cidade, buscavam intervir nela.  

Vimos que a maneira como Manuel Dantas concebe o porto de Natal esteve 

diretamente relacionada a emergência nesse momento de uma nova maneira de se pensar 

esse espaço, marcada pelo esforço de organização e regulamentação de suas atividades. 

Essa nova percepção construída sobre o porto levava em conta uma nova relação entre o 

espaço portuário e a cidade, onde o porto se tornava uma fronteira-ponte entre Natal e o 

mundo moderno almejado pelas elites locais. O porto assumiria uma função pedagógica, 

incorporado no espaço urbano novos valores, códigos, ideais e práticas. 
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“É FUNDADA A PRIMEIRA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR EM CAMPINA 
GRANDE”: A CRIAÇÃO SOBRE A MEMÓRIA 

DA ESCOLA POLITÉCNICA DA PARAÍBA 
 

Rafael Porto Ribeiro53 
Raquel da Silva Guedes54 

RESUMO 
O presente trabalho é um dos resultados da pesquisa realizada pelo Projeto Memória da 
Ciência e Tecnologia em Campina Grande – UFCG, que procura estudar a trajetória do 
desenvolvimento científico-tecnológico na cidade de Campina Grande – PB. 
Inevitavelmente, essa trajetória passa pela primeira instituição de ensino superior a se 

consolidar na cidade, a Escola Politécnica da Paraíba (1952-1975). Fruto de um projeto 
desenvolvimentista idealizado pela elite campinense, a Escola Politécnica sempre recebeu 
muita atenção da mídia local ainda durante o projeto de fundação, contribuindo para a 
formação de uma opinião pública favorável à criação da Escola. Este trabalho procura 
investigar como o projeto de criação e, posteriormente, o desenvolvimento da Escola 
Politécnica foram retratados pela mídia local, mais precisamente o Diário da Borborema 
(jornal de circulação local em Campina Grande), durante seus anos iniciais. Ao tentar 
compreender a conexão entre o projeto desenvolvimentista da elite de Campina Grande e o 
discurso favorável criado em torno da Escola Politécnica, procuramos contribuir para a 
discussão sobre a influência do discurso midiático na criação de uma memória coletiva 
sobre a cidade, seus espaços e sua população, levando em consideração que a criação da 
referida instituição de ensino não obteve ajuda apenas da elite, dos políticos e da mídia, 
mas também da população através de organizações de campanhas financeiras, doações e 

trabalho voluntário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola Politécnica. Memória. Espaço. 
 

ABSTRACT 
This work is a result of the research conducted by the Projeto Memória da Ciência e 
Tecnologia em Campina Grande - UFCG, which seeks to study the trajectory of scientific 
and technological development in the city of Campina Grande - PB. Inevitably, this path 
passes through the first higher education institution to consolidate in the city, the Escola 
Politécnia da Paraíba (1952-1975). The result of a development project conceived by the 
local elite, the Escola Politécnica always received much attention from the local media even 
during the foundation project, contributing to the formation of a public opinion favorable 

to the creation of the School. This work investigates how the creation project and 
subsequently the development of the Escola Politécnica were portrayed by the local media, 
specifically the Diário da Borborema (local newspaper in Campina Grande), during its early 
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years. When trying to understand the connection between the development project of the 
elite of Campina Grande and the favorable speech created around the Polytechnic School, 
we try to contribute to the discussion about the influence of media discourse in creating a 
collective memory of the city, its spaces and its population, taking into account that the 
creation of this educational institution did not receive help only the elite, politicians and 
the media, but also to the public through campaigns financial organizations, donations and 
volunteer work. 
 
KEY WORDS: Escola Politécnica. Memory. Space. 
 

Introdução 

Todos têm uma memória sobre o passado ao qual se apegam; é uma condição da 

humanidade e uma característica definidora da memória enquanto função biológica. Além 

de uma função biológica, a memória também é uma função social, na medida em que o 

indivíduo utiliza dessa função a fim de reforçar momentos anteriores considerados 

importantes para sua história e definidores de sua condição atual. 

 A memória que é estudada e definida pelos historiadores constitui-se então de uma 

função biológica humana aplicada socialmente, que recorre a momentos pré-selecionados 

do passado através da construção de um discurso, com o intuito de legitimar o espaço 

ocupado no presente (LE GOFF, 1988). 

 Sociedade é, por definição, um conjunto, uma “união de pessoas ligadas por ideias 

ou por algum interesse comum” 55, logo, um agrupamento de indivíduos que possuem 

memória. Sendo assim, uma sociedade contém várias memórias em sua composição; 

eventualmente, as memórias mais recorrentes (independentemente do motivo da 

recorrência) se mostrarão mais persistentes, contribuindo para a construção da memória 

da própria sociedade (POLLAK, 1989). 

Uma cidade, como sendo um espaço onde uma sociedade se faz presente, tem uma 

memória “própria”, construída através das memórias individuais e coletivas de seus 

integrantes. A memória de uma cidade tradicionalmente contém maiores influências das 

                                                        
55

 http://www.dicionariodoaurelio.com/sociedade acesso em 03/12/2015 
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próprias memórias produzidas pelas classes mais abastadas (devido ao acesso mais 

facilitado à produção de informação), dominantes no cenário social. 

A cidade de Campina Grande, no interior do estado da Paraíba, não foge dessas 

definições. É uma cidade que, como várias no país, possui uma memória coletiva 

relativamente definida, situando-a como um lugar constituído por líderes bem-informados, 

políticos astutos e uma população com o espírito empreendedor e inovador. Até os dias de 

hoje, os políticos da cidade utilizam dessa memória coletiva para atribuir a Campina 

Grande um sucesso em seu desenvolvimento – não sem atribuir a eles próprios uma parcela 

da responsabilidade. 

Exemplos do uso dessa memória de Campina Grande podem ser encontrados nos 

símbolos oficiais que representam a cidade, como o seu brasão oficial. A utilização (e a 

própria oficialização) desses símbolos para propagandear um discurso representa a 

possibilidade de apropriação da memória coletiva da cidade. 

 

Figura 1 – Logotipo da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Gestão 2012-2016. 

 
Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Campina Grande

56
 

 

                                                        
56

 Disponível em: http://pmcg.org.br/ acesso em 03/12/2015. 
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O logotipo da PMCG é composto pelo brasão da cidade, com os dizeres em latim: 

“única entre muitas” e pela frase abaixo do escudo: “Campina Grande Cidade da Inovação”. 

Tanto a expressão em latim quanto a frase produzida pela gestão 2012-2016 representam 

um discurso que compõe a memória da cidade: diferenciada entre as outras localidades, 

devido ao espírito de seus habitantes, aqui nascidos ou radicados. As criações do brasão e 

de sua respectiva frase datam de 1974, enquanto que o slogan fora elaborado em meados de 

2012. A produção de tal “propaganda” sobre a cidade antecede a produção de seu brasão 

atual, já que, como veremos posteriormente, os discursos apresentados através da mídia 

local surgem décadas antes. 

Compreende-se, portanto, que devido à distância entre a produção desses discursos, 

a construção da memória da cidade é uma prática contínua, que repensa a própria 

definição da cidade e de seus habitantes, tanto dos proponentes da “memória oficial” da 

cidade quanto dos dissidentes, que, sem a mesma exposição na sociedade, procuram, por 

outros meios, se fazerem ouvidos. 

A produção de uma memória, porém, não pode ser feita “do nada”, há sempre um 

argumento (ou um denominado “fato” histórico) por trás dessa produção. Para Campina 

Grande, elevada a cidade em 1864, percebe-se uma maior atenção dada às recordações das 

inovações tecnológicas chegando à cidade e sendo incorporadas ao cotidiano de seus 

habitantes, como a comemorada chegada do trem, ligando o município a regiões 

metropolitanas mais desenvolvidas economicamente através das estradas de ferro 

(ARANHA, 1991), em 1907, ou a iluminação elétrica, em 1920. 

A partir de 1952 essa prática utilizou de outra novidade no cotidiano campinense: a 

Escola Politécnica da Paraíba. Idealizada pela elite letrada da cidade, a Escola Politécnica 

chegaria para atender à demanda de jovens e jovens adultos que, ao concluírem o chamado 

2º grau, se encontravam com poucas opções dentro da cidade para ingressar no ensino 

superior (LOPES, 1989). Além dessa demanda, a Escola Politécnica viria para inserir 

Campina Grande no caminho para o desenvolvimento, visto que essa mesma elite enxergava 
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o futuro da cidade através das premissas do desenvolvimentismo57 (SOUZA DO Ó, 1960) – 

os cursos escolhidos como pioneiros para a Escola Politécnica (Engenharia Civil, seguido de 

Eng. Elétrica e Eng. Mecânica) refletem essa posição ideológica.   

 O surgimento da Escola Politécnica deu-se em um período de incentivo ao ensino 

técnico e superior, tanto em escala nacional como também localmente, através dos 

governos de características populistas de Getúlio Vargas (mandato de 1951-1954) e José 

Américo de Almeida (mandato de 1951-1956), que também fundaram através da lei nº 1366 

de dezembro de 1955, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

Apesar da Lei de criação da Escola ter sido promulgada em 6 de outubro de 1952, a 

Escola Politécnica só entra em funcionamento de fato à partir de 1954, com a realização do 

primeiro vestibular, classificatório para o curso de Engenharia Civil. A primeira turma 

contou com nove alunos, formados no ano de 1958, o mesmo ano em que o curso foi 

reconhecido pelo MEC. 

Na década de 1960, a Escola Politécnica consolida-se através de projetos de 

expansão, mobilizados sob a gestão do diretor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (1964-

1971). Essas ações tiveram como objetivo principal fundar e dar sustentação a novos cursos 

de Engenharia na Escola, sendo eles Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Junto com 

os novos cursos, Lynaldo Cavalcanti organizou também a pós-graduação em nível de 

mestrado em Engenharia Civil. 

Em 1976, a Escola Politécnica torna-se Campus II da UFPB, através da chamada 

reforma cêntrica - que constituiu parte da orientação política do Governo Federal para a 

Educação em nível superior. Com a reforma, a Escola Politécnica da Paraíba é dividida em 

dois centros – Centro de Humanidades (CH) e Centro de Ciência e Tecnologia (CCT). 

Em 2002, através da lei nº 10.419 é criada a Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), e o Campus II da UFPB é transformado em Campus I da nova universidade, 

junto com todas as instalações, discentes e docentes que usufruíam deste campus.  Já no 

                                                        
57

 O desenvolvimentismo é uma política econômica centrada na produção industrial e de infraestrutura, 

valorizando os investimentos na indústria de base e em instituições que sirvam de suporte às indústrias, 

como instituições de ensino com cursos de engenharia. Incentivada no Brasil principalmente durante os anos 

de governo de Juscelino Kubitscheck (1955-1960). 
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ano de 2012, o CCT da UFCG desmembra-se em mais dois centros administrativos: Centro 

de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI) e Centro de Tecnologia e Recursos Naturais 

(CTRN). Hoje, o Campus I da UFCG possui espalhado nesses três centros, oito cursos de 

Engenharia, além de dezenas de outros cursos de ciências exatas e/ou relacionados à 

tecnologia, transformando a UFCG em referência para o ensino superior na Paraíba e em 

toda a região nordeste. 

 

Uma “elite” de Campina Grande: os nomes por trás dos projetos 

O projeto para a criação de uma instituição de ensino superior em Campina Grande 

originou-se após as inquietações das classes sociais mais favorecidas da cidade, logo 

propagandeada como a inquietação comum a todos os habitantes. Decerto, é possível 

afirmar que haveria outras preocupações com a cidade, como evidenciam as crônicas 

jornalistas e os programas de governo do fim da década de 1950 (AGRA DO Ó, 2006). Ainda 

que houvesse outras preocupações com a cidade, a reivindicação do grupo idealizador da 

Escola Politécnica da Paraíba ganhou a atenção dos políticos no poder na época, com os 

quais se confabularam em reuniões com o propósito de definir como seria aplicado esse 

projeto. 

As reuniões para a discussão sobre os rumos que a cidade deveria tomar nem 

sempre aconteciam com a presença dos políticos da cidade, apesar da proximidade de 

integrantes do grupo idealizador com representações partidárias e oligarquias tradicionais 

da cidade. Por dividirem interesses literários em comum, normalmente o grupo se reunia 

no interior da Livraria Pedrosa58 (ALMEIDA JÚNIOR, 2004), e lá discutiam sobre como 

Campina Grande deveria ser administrada, diante da mudança de paradigma estabelecida 

pelo contexto do capitalismo mundial e nacional (CARDOSO, 2015). Devido aos temas 

recorrentes dessas reuniões e ao próprio local escolhido, logo esse grupo ficou conhecido 

                                                        
58

 De propriedade de José Pedrosa, a livraria, situada em localização privilegiada na esquina de duas 

tradicionais e movimentadas ruas de Campina Grande, por muito tempo representou o ponto de encontro dos 

letrados de Campina Grande (AGRA DO Ó, 2006). 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

249 

 

como uma elite cultural em Campina Grande, denominação rapidamente adotada pelo 

próprio grupo, a fim de validar o seu discurso (SOUZA DO Ó, 1960). 

Ao nomearem a si próprios como “elites” de Campina Grande, os integrantes do 

grupo idealizador da Escola Politécnica atribuem a eles próprios uma identidade (HALL, 

1987), estabelecida a partir da situação econômica, política, cultural e social a qual fazem 

parte. Esse processo de identificação serve não só para delimitar quem deveria ser 

chamado de “elite campinense” sob a ótica deles, mas também para validar o seu discurso, 

nomeando-o como um discurso de uma classe habilitada a falar sobre o tema. 

Reunidos através da organização chamada União Universitária Campinense59, os 

estudantes representantes das elites dirigentes tornaram públicos seus projetos para a 

cidade, que consistiam na construção de instituições de ensino superior em Campina 

Grande, seguindo o modelo de como já estava sendo realizado igualmente na capital do 

estado, João Pessoa, pelo governador Argemiro de Figueiredo (ibidem). 

A União Universitária Campinense, presidida por Edvaldo de Sousa do Ó60, reúne-se 

em 22 de agosto de 1952 para dar início à campanha de fundação às instituições de ensino 

superior em Campina Grande, apresentando à sociedade (pelo menos à sociedade presente 

na reunião) o projeto de uma Escola Politécnica, objetivando instruir os jovens da cidade 

em uma formação acadêmica de nível superior, contrastando com as formações técnicas e 

profissionalizantes já oferecidas na cidade, principalmente através do SENAI61.  

Durante a reunião, projetos educacionais alternativos, oriundos de representantes 

de grupos dissidentes dessa elite urbana campinense, são apresentados, mas prontamente 

derrotados em favor do projeto apresentado. Reuniões posteriores foram marcadas, até que 

no dia 6 de setembro de 1952, em mais uma reunião (realizada, não por acaso, na sede da 

Associação Comercial de Campina Grande) para definir o projeto educacional da cidade, foi 

definido o modus operandi para a fundação da Escola Politécnica da Paraíba. 

                                                        
59

 Congregação criada por volta de 1951 com o intuito de reunir estudantes universitários de Campina Grande 

que estudavam em outras cidades.  
60

 Então estudante de Economia, Edvaldo de Souza do ó, nascido em 1928, viria a se tornar Reitor durante os 

anos de 1966-1969 da Universidade Regional do Nordeste – URNe,  atualmente UEPB. 
61

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Chega a Campina Grande em 1950, com a oferta de cursos de 

nível médio e técnico. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

250 

 

Declararam-se responsáveis pela fundação da Escola, após a reunião: Antônio da 

Silva Morais62, José Marques de Almeida Júnior63, Giuseppe Gióia64, Edvaldo de Souza do Ó 

e Onofre pereira Chaves65, além da participação do governador que assina a lei de criação 

da Escola Politécnica um mês depois: José Américo de Almeida. Além dos nomes que 

oficialmente se responsabilizaram pela fundação da Escola Politécnica, através da 

assinatura da ata da reunião, são citados como colaboradores do projeto o já professor em 

Campina Grande Max Hans Karl Liebig e o engenheiro civil Austro de França Costa. Todos 

os indivíduos aqui nomeados foram convidados posteriormente a integrarem o corpo 

docente da Escola Politécnica da Paraíba. 

Representantes dos interesses da classe industrial (a elite urbana) em Campina 

Grande, o grupo idealizador da Escola Politécnica elaborou um projeto educacional que 

continuava a prestar suporte ao desenvolvimento industrial na cidade, ao planejar uma 

instituição de ensino superior que formasse engenheiros para atender ao mercado da 

cidade, que, durante os anos de 1950, procurava atrair da melhor maneira possível novas 

empresas para o seu parque industrial. Ora, na cidade já havia, desde 1950, cursos técnicos 

e profissionalizantes para a população. Esses cursos procuravam atender uma classe social 

bem delimitada: A classe média e média-baixa de Campina Grande que, durante a metade 

do século XX, alcançava pela primeira vez o acesso ao ensino profissionalizante. Para os 

filhos da elite campinense, porém, ainda não havia um espaço onde estes pudessem 

participar do desenvolvimento da cidade. 

Desde o início do funcionamento da Escola Politécnica da Paraíba, em 1954, 

personagens conhecidos na cidade, como políticos ou jornalistas, anunciam o “sucesso da 

Poli”, como sendo a primeira grande instituição de ensino superior em Campina Grande, 

argumentando também que a criação da Escola só foi possível graças ao empenho dos 

                                                        
62

 Natural de Garanhuns-PE, Antônio Morais foi professor no Liceu Paraibano em João Pessoa, posteriormente 

mudou-se para Campina Grande em 1945, para trabalhar no Departamento de Produção Mineral.  
63

 Industriário na área de óleos vegetais, natural de Itabaiana-PB, José Marques era formado em química 

industrial, mudou-se para Campina Grande em 1942 para trabalhar no Departamento de Produção Mineral.  
64

 Professor de matemática no ensino técnico na cidade de Campina Grande. 
65

 Onofre Pereira Chaves também trabalhou no Departamento de Produção Mineral durante a década de 1940, 

logo, colega de trabalho de Antônio Morais e José Marques. 
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habitantes da cidade, que teriam demonstrado competência e gênio ao pôr em prática um 

projeto de tamanha importância na vida dos cidadãos. 

 

Memórias sobre Campina Grande 

O estudo sobre a memória nunca é uma prática simples, são levados em conta 

diversas variáveis, analisados os contextos e, frequentemente, o pesquisador recorre aos 

relatos orais. O estudo sobre a memória e a oralidade necessita de cuidados especiais 

devido à complexidade da aplicação da teoria e da metodologia em pesquisas científicas. 

O conceito de memória se estende para além da esfera de conhecimento da história 

(LE GOFF,1988), desse modo, também é necessário o auxílio de outras áreas de 

conhecimento, como a psicologia e a psicanálise, a fim de um entendimento holístico sobre 

o tema. 

O diálogo da história com outras ciências humanas e até com as ciências naturais só 

se tornou uma prática entre os pesquisadores a partir da chamada “revolução 

historiográfica” encabeçada pelos colaboradores da revista francesa Annales d'histoire 

économique et sociale, por volta dos anos de 1920. Os Annales, como ficaram conhecidos, 

popularizaram entre os acadêmicos a metodologia interdisciplinar, relacionando com a 

história, além da psicologia e psicanálise, a sociologia e a antropologia (BURKE, 1991). É 

somente à luz dos Analles que os estudos sobre a memória se desenvolve, ainda que a 

chamada “história das mentalidades” (que, assim como os estudos sobre a memória, têm 

como foco objetos de estudo imateriais) tenha suas raízes em escritos ainda durante o 

século XIX. 

A respeito da criação de acervos de memória, deve-se lembrar da importância que 

deve ser dada aos documentos, principalmente no que se diz respeito à criação de uma 

memória impressa, passível de consulta e análise escrita (BELLOTTO, 2002). A memória 

impressa terá papel crucial na criação da memória sobre a cidade, tendo em vista o seu 

alcance e sua durabilidade, se comparado a outras fontes utilizáveis pelo pesquisador. 

Inevitavelmente, o historiador também irá se apropriar de escritos com intenções 

muito bem delimitadas, mas que não passam pela ideia de contribuir com a pesquisa 
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histórica. É o caso dos acervos de periódicos da mídia, que constantemente se fazem 

presentes em projetos de pesquisa, devido à possibilidade de se estudar um discurso 

produzido com a intenção de informar ou formar uma opinião sobre determinado assunto. 

Sobre a pesquisa em periódicos (instituições que, com frequência, possuem arquivos 

e assim detém o poder de criar uma memória da mesma instituição), CARDOSO (2015) 

afirma: 

 

 A imprensa constitui fonte inestimável de pesquisa. Ao utilizá-la, colocamos 

em debate não só o tema específico de nossas investigações, mas também a 

própria noção de fonte e os sentidos da história. Trabalhar com imprensa 
significa desvendar as interpretações sobre os fatos e informações, frutos de 

uma seleção que implica não só informar, mas difundir valores, projetos e 
visões de mundo. 

 

O estudo que tem como fonte a imprensa trabalha sobre um discurso específico, 

produzido com as intenções e opiniões do autor dessa fonte. Opiniões essas que estão 

relacionadas com o contexto socioeconômico e cultural do seu autor e do período de tempo 

o qual viveu/escreveu esse autor. A fonte em questão habilita ao historiador acesso ao texto 

escrito cujo conteúdo pode ou não ser apresentado ao leitor como “imparcial”, logo, mais 

próximo de uma “verdade”, expressão que legitimaria o seu conteúdo. 

Ao procurar elucidar as posições sociais e os interesses em jogo presentes durante o 

processo de fundação da Escola Politécnica da Paraíba (1950-1952), nos deparamos com 

conjecturas socioculturais que se refletem em discursos reproduzidos na imprensa, e é 

desta consequência que origina os preceitos mais pertinentes no estudo com as fontes de 

jornais e revistas:  

 

Trata-se de entender a Imprensa como linguagem constitutiva do social, que 
detém uma historicidade e peculiaridades próprias, e requer ser trabalhada 
e compreendida como tal, desvendando, a cada momento, as relações 
imprensa/sociedade e os movimentos de constituição e instituição do social 
que esta relação propõe (Cruz; Peixoto, 2007 apud Cardoso 2015). 
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Entender a imprensa como fonte histórica implica em entendê-la além da noção de 

formadora de opinião. Significa dar aos escritos de jornais e similares o sentido de um 

discurso simbólico, representativo da ideologia preferida pelo autor ou pela instituição da 

qual escreve; além de ser capaz de descrever o panorama político, cultural e econômico de 

seu local de fala. 

A partir dos aspectos definidores da pesquisa em acervos e jornais, podemos 

analisar reportagens e crônicas presentes no periódico local de Campina Grande, o Diário 

da Borborema, criado em 1957 por iniciativa dos Diários Associados66. Como foi o caso em 

outros estados do Brasil, o representante dos Diários Associados na cidade propagava na 

medida do possível os pontos de vista de desenvolvimentistas e apontava o caminho do 

progresso através dos vieses dessa ideologia (idem). 

Em Campina Grande, o DB encontra um espaço fértil para propagação dessas ideias, 

tendo em vista a receptividade da elite urbana por essa ideologia, além do poder detido por 

esse grupo na cidade. A Escola Politécnica da Paraíba, sendo o mais recente projeto bem-

sucedido desse grupo, ganha bastante atenção da mídia durante os anos seguintes, como 

podemos ver a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
66

 Os Diários Associados são um conglomerado de empresas de mídia, fundado por Assis Chateaubriand em 

1924. É composto atualmente por diversas empresas de jornal, revista, rádio e televisão. 
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Figura 2 – Coluna “Homens & Fatos” do dia 8 de junho de 1961, assinada por José Lopes de Andrade, 

evidenciando a importância da Escola Politécnica. 

 
Fonte: Acervo digitalizado do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia em Campina Grande (Imagem 

reduzida). 

 

Lê-se, no penúltimo parágrafo:  

 

(...) O estabelecimento de numerosas faculdades em nosso estado, longe de 
ter sido um mal, como os fatos posteriormente vieram provar, representou 
um investimento sadio para o desenvolvimento regional. Na realidade, 
conseguimos atrair para aplicação numa área das mais subdesenvolvidas do 

país, capitais acumulados, que, sem a organização educacional aqui 
corajosamente implantada, teriam sido absorvidos pelo próprio 

desenvolvimento das áreas onde se verificara a sua acumulação. (ANDRADE, 
1961) 
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O trecho aqui transcrito representa a visão do autor (Lopes de Andrade) sobre as 

consequências da implantação de instituições de ensino superior na cidade. Se ainda 

houvesse alguma dúvida sobre os benefícios dessas instituições (a Escola Politécnica 

inclusa), Lopes de Andrade as desfaz para o público, trazendo o fato de que Campina 

Grande está novamente à frente no caminho do desenvolvimento, se comparado às regiões 

circunvizinhas. O autor argumenta que as instituições de Ensino foram responsáveis pelo 

crescente interesse de investidores na cidade, mostrando a responsabilidade da Escola 

Politécnica nesses benefícios. 

 

Figura 3 – Coluna “Rosa dos Ventos” do dia 2 de Dezembro de 1961, assinada por Stênio Lopes, enaltecendo a 

graduação de engenheiros na Escola Politécnica.  

 
Fonte: Acervo digitalizado do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia em Campina Grande (Imagem 

reduzida). 

 

Seguindo a prática já recorrente dentro do Diário da Borborema de evidenciar a 

Escola Politécnica e seus feitos, Stênio Lopes, ele próprio envolvido na administração da 

Escola, reitera a importância dessa instituição para a cidade, alertando também para o fato 

de que os seus estudantes são representantes da sociedade campinense, logo, devem 

comportar-se como cidadãos modelo:  
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Lembrem-se, Dahia, Paiva e Moita67, de que a Escola Politécnica precisa 
mais deles agora do que eles precisaram da Escola. (...) Se derem por seu 
comportamento profissional e moral a prova de que foi e é a Escola 
Politécnica uma verdadeira matriz de perfeitos cidadãos, úteis à sua pátria. 
O conceito e o prestígio de uma entidade educacional não estão em seu 
prédio, em suas instalações, nem mesmo em seus professores: residem nos 
alunos que forma. (LOPES, 1961) 

 

A ideia de que a Escola forma profissionais além daqueles simplesmente engajados 

no trabalho, ou seja, também forma profissionais de valores, representa a intenção de ter 

nessa instituição de ensino superior a certeza de que os cidadãos que por ali passam têm 

uma conduta moralmente aceita e até enaltecida de acordo com os valores da sociedade. Os 

seus estudantes seriam responsáveis por propagar a fama da Escola e da sua cidade, e a 

crônica de Stênio Lopes acaba por ilustrar esse “dever” existente dos alunos: a de provarem 

a todo o tempo que são indivíduos que seguem o padrão da ordem e do bom 

comportamento. 

Torna-se evidente nos exemplos retirados de periódicos que há o interesse por trás 

desses escritos de situar a Escola Politécnica como um patrimônio de Campina Grande que 

representa a própria idealização da cidade, tendo em vista a Escola ser um projeto 

pioneiro, voltado à tecnologia e ao desenvolvimento, fundada apesar das adversidades, com 

o apoio de toda a população. São definições da Escola que, perpetuados pelos discursos 

produzidos por seus idealizadores, adquirem legitimidade e tornam-se descrições 

consentidas pelos interlocutores. 

É através da Escola Politécnica que a memória sobre Campina Grande se desenvolve 

a partir dos anos de 1950, considerando que a Escola é apresentada apenas com 

características positivas, enaltecendo a capacidade da cidade e de seus habitantes de criar 

uma instituição de ensino superior com a própria força de vontade; além de se tornar uma 

ferramenta que justifica os slogans futuros da cidade, que se edificam a partir da história 

                                                        
67

 Dahia, Paiva e Moita são os sobrenomes dos três alunos formados em Engenharia Civil no ano de 1961 pela 

Escola Politécnica. 
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dessa instituição: É a “Capital do Trabalho” 68 graças às oportunidades de emprego que 

surgem após o assentamento da Escola e à vontade dos que fazem a Escola de continuarem 

trabalhando, é a “cidade da inovação” graças à cultura em computação, ciência e tecnologia 

iniciada com a fundação da Escola, perpetuada até os dias de hoje, através da UFCG, 

descendente direta da Escola Politécnica da Paraíba. 

A construção de discursos sobre Campina Grande com o intuito de criar uma 

memória coletiva sobre a cidade frequentemente utiliza dessa “cultura da tecnologia e 

inovação”. Não é a única estratégia utilizada para a construção da memória 

coletiva/memória oficial de Campina Grande, mas, decerto, é a mais presente desde o início 

do século XX. 

O caso de Campina Grande e Escola Politécnica da Paraíba representa a possibilidade 

de uma memória institucional dialogar com a memória coletiva de uma cidade, havendo 

influências mútuas na construção dessas duas memórias, que, certamente, são 

incorporadas e repassadas de acordo com os interesses de cada um que se utilize dessas 

memórias para justificar um posicionamento próprio. 
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OS DESFAVORECIDOS DE FORTUNA E SEUS ESPAÇOS NA CIDADE: 
NATAL, 1909-1937 

 

Renato Marinho Brandão Santos69 
 
RESUMO 
Trata dos espaços destinados aos desfavorecidos de fortuna na Natal do início do século XX. 
Parte, em especial, da análise da inserção Escola de Aprendizes Artífices na urbe natalense, 
por meio do estudo de documentação produzida por essa instituição de ensino. Além da 
Escola, reflete também sobre outros espaços da cidade destinados aos desafortunados, tais 
como o lazareto, o leprosário, a penitenciária e o dispensário de pobres, a partir de 
matérias dos jornais A Republica e Diario do Natal, além de relatórios de governo. Conclui 

que a cidade viveu um processo de modernização excludente, liderado por um grupo 
dirigente que se esforçava em manter a ordem social intacta.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Natal. Desfavorecidos de fortuna. Modernização excludente 
 

ABSTRACT 
Deals with the spaces destined to the unfortunates in Natal of the early twentieth century . 
Part, in particular, from de analysis of the the Escola de Aprendizes Artífices (School of 
Craftsmen) in the urbe of Natal, through the study of documentation produced by this 
educational institution. In addition to the school, also reflects on other areas of the city for 
the unfortunate, such as the isolation hospital, the leprosarium, the penitentiary and the 
poor dispensary, from materials of the newspapers A Republica and Diario do Natal, and 

government reports. It concludes that the city lived an exclusionary modernization process, 
led by a leading group that strove to maintain social order intact. 
 
KEY WORDS: Natal. Unfortunates. Exclusionary modernization. 
 

 

A cidade do Natal nos primórdios do regime republicano 

Uma escola, independentemente de que conhecimentos são veiculados por ela, de 

quem são seus idealizadores ou público alvo, não pode ser tomada como um espaço 

hermeticamente fechado. Mesmo que aqueles que pensaram/planejaram a Escola desejem-
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na como um ente à parte na cidade, com uma lógica própria, mesmo assim, o espaço 

escolar não se furta de estabelecer diálogos com o que há em seu entorno, em dialogar com 

a cidade como um todo, a começar pelas relações que estabelece com os prédios de sua 

vizinhança, formando uma gramática própria de sentidos.  

Faria Filho é um dos que discorre sobre essas relações, voltando-se para a cidade de 

Belo Horizonte no início do século XX. O autor lembra que a capital mineira foi uma cidade 

planejada ao final do século anterior e que suas formas tinham uma intenção pedagógica de 

ensinar/comunicar uma nova ordem, de “distribuir e controlar a população” (FARIA FILHO, 

1998, p. 2), em especial as classes pobres e trabalhadoras. Os grupos escolares, criados 

naquela cidade a partir do ano de 1908, decorridos 11 anos da inauguração da capital, 

comunicavam-se claramente com a arquitetura da cidade. Dito de outra maneira, o espaço 

escolar nasceu imbricado ao urbano, sendo “impossível, pois, pensar o processo de 

escolarização de saberes ou de conhecimentos na escola pública belorizontina daquele 

momento se não se levar em conta a inserção da escola no mundo urbano e a contribuição 

que dela se esperava na transformação de seus habitantes, notadamente das famílias 

pobres” (Ibid., p. 3).  

A fundação de Natal é bem anterior à de Belo Horizonte. A capital potiguar nasceu 

em 25 de dezembro de 1599, sendo uma das mais antigas criadas pelos portugueses em 

terras brasileiras. Mas o intelectual Câmara Cascudo, responsável por vasta obra sobre a 

cidade, dizia em crônica de 1929 que a urbe natalense “imita cidade recem fundada”, cuja 

verdadeira idade só era denunciada pelo “enveizamento [sic] das arterieas” (CASCUDO, 

1929).  

O sentimento expresso por Cascudo era compartilhado pelos que administravam a 

cidade, os seus intendentes, para os quais Natal era uma cidade de direito, mas não de fato. 

Com o regime republicano, cresceu o interesse dos grupos dirigentes locais em transformar 

a cidade ou, talvez seja mais adequado dizer, tornar Natal uma cidade, dando-lhe o grau de 

civilização e progresso que marcava as modernas urbes da Europa e América, bem como a 

capital federal, reformada na administração do engenheiro Pereira Passos, entre 1904 e 

1906.  
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Diante do exposto, a Natal do início do século XX, é uma cidade marcada por uma 

série de transformações, entre as quais podemos destacar as obras de calçamento, a 

construção do Teatro municipal Carlos Gomes, de novas praças e, inclusive, de um novo e 

aprazível – ao menos no campo das ideias, na vontade dos que o planejaram – bairro, cujo 

nome, Cidade Nova, revelava os desejos dos grupos dirigentes em transformar o espaço 

urbano de Natal, expressava o anseio dos republicanos em distanciarem-se dos tempos da 

monarquia, mormente caracterizados pelo seu discurso como tempos de decrepitude e 

atraso.   

Falávamos há pouco do novo bairro, delineado a partir de 1902, e cremos ser 

fundamental descrever um pouco mais da geografia da urbe natalense. O bairro de Cidade 

Nova foi o terceiro a ser criado em Natal, a partir da resolução municipal de nº 55. Antes, a 

cidade era composta por dois únicos bairros, a Ribeira e a Cidade Alta. Entre fins do século 

XIX e início do XX, a comunicação entre os espaços que formavam essa cidade era bastante 

frágil. A explorar essa situação, em tom metafórico Câmara Cascudo tratou da rivalidade 

entre os moradores desses dois bairros. Segundo o historiador/folclorista, à noite os xarias 

não desciam à Ribeira e os canguleiros70 não subiam ao bairro alto da cidade, senão a briga 

entre as duas partes estava montada (CASCUDO, 1980). A história contada por Cascudo é 

reflexo, como dito, de uma cidade constituída por espaços segmentados, o que também 

pode ser visto pelo mapa abaixo.  

 

 

 

 

                                                        
70

 Os nomes se referem aos hábitos alimentares dos moradores dos dois bairros, que tinham em seu cardápio 

os peixes xaréu e cangulo, respectivamente.  
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Imagem 01: Mapa de Natal, elaborado por Gustavo Dodt em 1864, presente no Atlas do Império do Brasil. À 

esquerda, o bairro de Cidade Alta; à direita, a Ribeira. 

Fonte: FERREIRA (et al), 2008, p. 49. 

 

O mapa do século XIX representa ainda bem a cidade do início do século XX. O 

bonde, por exemplo, importante meio de transporte para as cidades da época, só chegaria 

em 1907, puxado por dois burros. Em 1911, com a chegada da energia elétrica, inaugurava-

se, finalmente, o bonde elétrico. As obras de calçamento realizadas a partir dessa época, 

intensificadas na gestão de Omar O’Grady, na década de 1920, aliadas à construção de 

estradas de rodagem, à obra da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte – a ligar a 

capital a algumas localidades do interior, a partir de 1906 – e às reformas do porto, 

iniciadas em 1893 e inconclusas no recorte temporal por nós analisado, ajudaram a 

conectar os diferentes espaços de Natal, a capital ao interior e, por fim, ao exterior, embora 

com fragilidades permanentes no período estudado  

Ao integrar periféricas da cidade, como Rocas e Alecrim, às teias de poder da 

Intendência, os membros dessa instituição, liderados por O’Grady, desejavam também 

civilizar aquele “populacho” indesejado (A REPUBLICA, 11 set. 1917; 11 jun. 1918). Para 

tanto, algo além das obras materiais era necessário. O já referido Cascudo, o 

educador/político Henrique Castriciano, seu irmão Eloy de Souza, entre outros, viam um 

significativo descompasso entre as mudanças materiais percebidas nas formas da cidade e 

o comportamento ainda atrasado, de antanho, de parte da população local, explicado por 

variadas vezes pela falta de educação dos mais humildes, impossibilitados de entenderem 

os avanços realizados pelo novo regime em sua cidade e incapazes de usarem de maneira 
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adequado aparelhos urbanos, tais como praças, o mercado público e o bonde, por exemplo 

(SANTOS, 2012: 208).  

Esse tal descompasso foi retratado em crônica de Castriciano, na qual o autor 

ressaltou a presença de um tipo humano matuto, meio “acabrunhado”, fechado em si, ainda 

bastante comum nas terras natalenses do início do século XX:  

 

A Republica como que reformou a capital; esta alargou-se, estendeu se, 

porém os melhoramentos não alteraram a sua physionomia da aldeiã. [...]  
(...) O jardim, o theatro, o calçamento e o nivelamento de certas ruas, 
especialmente da Avenida Rio Branco, deram nos um ar mais distincto, 
embora o conjuncto da cidade, desde as casas mal construidas até o aspecto 
dos habitantes, deva impressionar pouco satisfactoriamente o viajante que 
notará logo a nossa curiosidade matuta. [...] (CASTRICIANO, 1907)  

 
 

O “barulho” desses populares chegava também ao bairro criado inicialmente para as 

elites (SIQUEIRA, 2014) e referido como o mais aprazível da cidade em diversas matérias 

d’A Republica71, a Cidade Nova. Afinal, deve-se considerar que Cidade Nova não era bairro 

habitado exclusivamente por esse grupo social. Um bom número de desafortunados 

aprendizes, por nós mapeados, vinham do bairro criado em 1902. Os jornais locais, em 

especial A Republica, mostram que o intento daquele grupo social de limpar a região, 

retirando dali casebres, casinholas e ranchos em uma operação de “bota abaixo”72, não foi 

de todo concretizado. Além da constante reclamação de animais soltos no bairro – o que já 

demonstra que a região apresentava características do meio rural – tais como burros 

praticando as “scenas mais horripilantes” (A REPUBLICA, 04 dez. 1906), a queixa de um 

                                                        
71

 Ver, por exemplo, crônica publicada em A REPUBLICA, 02 jun. 1909, de autoria de Epaminondas 

(provavelmente pseudônimo), que descreve os encantos de uma touriste smart carioca pelos ares do novo 

bairro da cidade. Já em 1926, em outro texto do mesmo gênero, Cidade Nova é descrito como bairro de 

“ameno clima” e de “topographia mais pinturesca” da urbe natalense.  
72

 O presidente da Intendência, em relatório de 1905, ao tratar da planta do novo bairro, afirmou que “[Nela] 

figura minuciosamente delineado um novo bairro, a "Cidade Nova", onde 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” (A REPUBLICA, 14 jan. 1905). De acordo com o oposicionista Diario de Natal, contudo, as 

indenizações não foram pagas, o que leva o bairro a ser chamado de Cidade das Lágrimas (DIARIO de Natal, 

Natal, 24 jan. 1905).  
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morador abastado sobre um “batuque infernal”, gerado pela prática do zambê, uma 

“diversão popular barata” (A REPUBLICA, 08 ago. 1904), entre tantas outras fontes, 

demonstram que Cidade Nova continuava a ser um bairro formado também por populares. 

A pensar na educação desses homens, no relatório da Intendência do ano de 1905, 

relativo ao triênio anterior, o coronel Joaquim Manoel, então a presidir a instituição, 

afirmava o interesse na “creação de um instituto em que o ensino fundamental e a 

aprendisagem de artes e officios ministre á infancia, por processos adeantados e 

methodos racionaes, a educação litteraria e profissional tão necessaria ao cidadão na luta 

pela vida [grifos nossos]”, de modo a seguir processo semelhantemente adotado pelos 

“povos de cultura mais adiantada” (A REPUBLICA, 16 jan. 1905). Acontecia, contudo, que os 

valores arrecadados pela Intendência eram à época muito baixos, de modo que a edilidade 

não tinha condições de arcar sozinha com o erguimento dos grupos escolares já difundidos 

nos estados e capitais mais desenvolvidos.   

Esses investimentos começam a acontecer no governo de Alberto Maranhão, a partir 

de 1904, com a construção de grupos escolares, e pelo próprio investimento do governo 

federal, em especial através das Escolas de Aprendizes, a partir de 1909. Em Natal, a 

Escola, que aliava as primeiras letras ao ensino de um ofício, terá papel importante no 

processo de modernização vivido pela cidade, atuando na formação de uma nova alma 

entre os aprendizes e contribuindo, mesmo que timidamente, para o desenvolvimento do 

comércio e indústria locais.  

 

Cinco espaços, um desejo: o Lazareto, o Leprosário, o Presídio, a Escola e o 

Dispensário 

Na Natal do início do século XX, os cinco espaços destacados recebiam aqueles 

homens que estavam à parte do processo de modernização da cidade. Esses tais 

“desfavorecidos de fortuna” não pegavam o bonde, não iam ao teatro nem ao cinema e, 

quando frequentavam as praças públicas, não costumavam ser bem vistos, por serem 

homens de “pé no chão” com hábitos considerados inadequados pelo grupo dirigente. 
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Procuraremos demonstrar que esses espaços guardavam relações importantes entre 

si. No geral, eles voltavam-se para o controle dessa classe tida como perigosa, no discurso 

que se vê em leis, matérias de jornal e relatórios. Procuravam disciplinar homens que 

tendiam ao vício, ao crime ou à vagabundagem, em regra aqueles que fugiam à 

normalidade. 

Os grupos dirigentes a que nos referimos projetavam por meio de seus anseios uma 

cidade ideal – moderna, progressista, civilizada e higienizada. Para pô-la em execução era 

preciso aliar o projeto político, voltado para os melhoramentos urbanos e para uma nova 

gestão do espaço citadino, ao projeto educativo-pedagógico, o qual “visa formar ‘homens 

novos’ para habitarem uma ‘cidade nova’ que, sendo sempre fechada sobre ela própria, não 

pode deixar de ser, aos olhos do arquitecto utopista, imaculada (porque pura) e a mais 

perfeita de todas (ARAÚJO, ARAÚJO, 2006, p. 49)”.    

A cidade ideal, contudo, tinha que conviver com a cidade real. Na Natal de “pedra”, 

diferentemente da Natal de “papel”, o grupo dirigente teria que lidar com os indesejados, 

aqueles que eram doentes, morféticos, transgressores das normas, vadios, criminosos e 

“desfavorecidos de fortuna”. A cidade que se queria sã e bela precisava produzir, para 

tanto, espaços que acomodassem essas classes diversas de indesejados. O afã pela 

construção desses espaços foi, inclusive, ironizado pelo jornal Diario de Natal. Segundo o 

periódico oposicionista, ”Si a medicina de narinas abertas, cautelosa e habil farejava bons 

ares, logo a engenharia traçava as plantas de soberbas edificações...”. Prosseguindo em sua 

explanação, o jornal afirmava que os representantes do governo do estado “vagando e 

sempre vagando por campinas e morros, em planos tinham concebido um mundo de 

progresso. Falava-se de sanatorios, de asylos, de hospitaes, lazaretos, isolamentos, 

cemiterios, matadouros, banheiros, lavanderias e outras palavras suggestivas, como diz A 

Republica (DIARIO, 08 fev. 1908; grifos da matéria).” 

Dos espaços que trataremos, o primeiro a ser construído foi o Lazareto da Piedade. 

Ainda sem nome definido, o espaço foi inaugurado no ano de 1857, numa região, à época, 

distante do centro da cidade, para além do cemitério do Alecrim. A distância em relação ao 

local mais povoado da urbe estava aparentemente associada à teoria dos miasmas – 
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baseada no princípio de que o contágio de doenças ocorria pela inalação de miasmas – 

supostamente defendida em âmbito local pelo médico Januário Cicco73.  

Pode causar estranheza, mas o lazareto não tinha a função de receber os leprosos, 

mas sim “os variolosos, os bexiguentos horrendos, cobertos de pústulas amarelas 

(CASCUDO, 1980, p. 361)”, os tuberculosos e sifilíticos; em resumo, um “rebanho magro” 

(Ibid., idem) e abatido que sujava a cidade, na visão do grupo dirigente. A partir de 1911, na 

gestão de Alberto Maranhão, passou ainda a receber os que não se enquadravam nas 

normas de convívio em sociedade, genericamente chamados de loucos.  

O espaço propriamente destinado aos lázaros seria criado tempos depois, mais 

especificamente no ano de 1929. Com o nome de São Francisco de Assis, foi inaugurado na 

gestão do governador Juvenal Lamartine de Faria. A cerca de seis quilômetros do centro 

populacional da cidade (Ibid., p. 361), o leprosário não veio só, mas acompanhado por um 

decreto, de nº 423/1929, que tornava obrigatório o isolamento dos doentes, “de accordo 

com o ensinamento dos leprologos mais eminentes” e com o que se praticava nos “paizes 

mais adiantados”, segundo informava o antigo gestor (FARIA, 2014, p. 24). Em nome da 

ciência moderna, o governo do estado, através do leprosário, apartava pais de filhos, 

irmãos de irmãs, detendo forçosamente os portadores do mal de Hansen, em nome da 

cidade sã, limpa, higienizada.   

Os que eram contaminados pelo vício do álcool, pela vagabundagem e que 

descambavam para a criminalidade tinham, normalmente, outro destino: o presídio. Em 

1911, a antiga cadeia pública, fundada em 1722, guardando ainda aspecto colonial que 

remetia às casas de câmara e cadeia (CASCUDO, 1980, p. 161), era derrubada, dando lugar 

a uma nova casa de detenção, localizada em Petropólis, no chic bairro de Cidade Nova. É 

claro que os detentos não experienciavam o nobre espaço da mesma maneira que os mais 
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 Nascido em 1881 e formado na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1906, Cicco escreveu duas importantes 

obras sobre as condições de saúde e higiene da capital potiguar: Como se hygienizaria Natal, uma análise 

médico-topográfica da cidade, de 1920, e Notas de um medico de provincia, do ano de 1928. Para maiores 

informações sobre Cicco, ver dissertação de Rodrigo Otávio da SILVA, Sair curado para a vida e para o bem, 

2012. O autor discorda do posicionamento de que Cicco seria adepto da teoria dos miasmas, afirmando, a 

partir da análise da formação do médico, que era partidário das teses microbianas de Pasteur, difundidas a 

partir de 1880.  
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abastados, mas entre as grades podiam respirar o ar puro, símbolo de liberdade, que 

corriam pelas ruas arborizadas do terceiro bairro de Natal.  

 A mudança do local do presídio era “urgentemente reclamada” no início do século 

XX, pois a antiga cadeia, insalubre, anti-higiênica, feria os foros de “cidade civilizada” que 

marcavam Natal, segundo seus gestores. Por isso, a cadeia foi transferida para o Monte 

Petropólis, adequando-se às condições de “hygiene e segurança erigidas em 

estabelecimentos congeneres (A REPUBLICA, 15 nov. 1911)”.  

Mas o que a Prisão tem a ver com a Escola? Há no mínimo duas relações claras entre 

os dois espaços, as quais merecem ser levantadas. A primeira diz respeito à Higiene: ambos 

os espaços, Escola e Prisão, são moldados a partir dos preceitos higienistas. Essa ciência 

moderna terá papel fundamental no processo de reorganização escolar, criando novos 

critérios, por exemplo, para a escolha da localização da escola; para sua arquitetura; para o 

cuidado do corpo do aluno; e até mesmo para a definição do que deveria ser lido e daquilo 

que deveria ser censurado nas instituições escolares (GONDRA, 2000). No que diz respeito 

à prisão, a Higiene define sua arquitetura, retangular, com celas “arejadas duplamente por 

aberturas interiores e exteriores, deitando as primeiras para um claustro espaçoso e bem 

illuminado (RIO GRANDE DO NORTE, 1911, p. 14)”.  

A segunda relação diz respeito aos alvos dos dois espaços, os aprendizes e os 

detentos. Quanto aos primeiros, mesmo que se tratassem ainda de jovens, a Escola visava 

regenerá-los, posto que, desfavorecidos de fortuna, tenderiam naturalmente ao vício e à 

vagabundagem, como já deixava explícito o decreto de criação das Escolas de Aprendizes. 

Nesse sentido, o espaço escolar representaria uma tentativa de mudança de rumo para os 

jovens desafortunados, uma intervenção do Estado brasileiro com o intento de que aqueles 

meninos fossem disciplinados e adquirissem “habitos de trabalho proficuo (BRASIL, 1909, 

p. 1)”, pelos quais se ergueria uma nova nação.   

Para os que eram eliminados da Escola, ou aqueles que sequer tinham a 

oportunidade de frequentá-la (e esses eram muitos), restava muitas vezes a prisão. Mas é 

este também um espaço de regeneração. Como explica Aldenise Silva, a edificação da nova 

casa de detenção em Natal foi reflexo de um processo, desenvolvido em âmbito nacional, de 
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“transformação das instituições prisionais, iniciado por meio do Código Criminal do 

Império, de 1830. Essa lei inaugurava uma nova concepção da prisão no Brasil, que buscava 

ultrapassar a ideia de mera punição ao condenado, propondo a transformação do ambiente 

prisional sob o ideal de correção moral do preso (SILVA, s.d., p. 15)”, de modo a integrá-los 

a uma nova ordem: o mundo do trabalho.  

Em síntese, Escola e Presídio deviam higienizar homens. Higienizar suas condutas, 

seus hábitos, disciplinar, normatizar, criam novos hábitos tidos como bons, sadios, 

relacionados a uma nova moral, voltada para o mundo do trabalho. Uns, jovens ainda, mas 

com o espírito já maculado pela origem social, com a natureza tendenciosa para a 

vagabundagem e o crime, podiam ser corrigidos antes de causarem males maiores à 

sociedade. Outros, já tendo enveredado pelo mundo do crime, poderiam corrigir-se, mudar 

o rumo. Para ambos, desejava-se que fossem cidadãos úteis à nação.    

A Escola de Aprendizes Artífices foi instalada em Natal em janeiro de 1910. Sua 

chegada foi cercada de expectativas. Na visão dos homens que dirigiam a capital potiguar, 

ela transformaria “pequenos vagabundos” em “homens uteis” (A Republica, 13 jan. 1910). 

Os anseios de formação de um novo homem e de uma sociedade reformada permaneceram 

vivos ao longo do período que estudamos. Em fins de 1913, uma crônica de Manoel Dantas, 

sob o pseudônimo de Braz Contente, deixava claro o que o governo republicano queria com 

a Escola:  

 
Vi hontem, admirei com orgulho de brazileiro e fé de patriota (...) 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 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). 

 

Dantas narra a festa de encerramento do ano letivo de 1913. Em suas palavras, deixa 

claro a função da Escola: criar nos aprendizes uma “alma nova”, formar o cidadão útil à 

nação. Esta “utilidade” é construída a partir de uma cultura voltada para a disciplina – a 
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qual exclui diversos alunos que a ela não se adequavam, como mostram os livros de 

matrícula da instituição – e para o trabalho.  

Ainda naquele ano de 1913, vemos a edição de 1º de dezembro d’A República dedicar 

sua primeira página às festas escolares, destacando as ocorridas no Grupo Escolar Frei 

Miguelinho e na Escola de Aprendizes. Relativamente à instituição que estudamos, além da 

forte referência ao diretor Sebastião Fernandes, posto como uma espécie de guia moral dos 

aprendizes, o periódico destacava que a Escola vinha preparando, “pelo trabalho, pela 

instrucção e pelo exemplo, uma geração nova digna de nossa terra, escola da sociedade 

natalense” (A REPUBLICA, 01 dez. 1913). 

A Escola de Aprendizes chegava à capital potiguar em um momento em que o 

governo do estado do Rio Grande do Norte vinha levando adiante um processo, iniciado em 

1908, de edificação de grupos escolares, espalhados pela capital e cidades interioranas. 

Apenas entre 1908 e 1912, na gestão de Alberto Maranhão, foram inaugurados 24 grupos 

escolares, sendo dois deles em Natal: o Augusto Severo, na Ribeira, e o Frei Miguelinho, no 

bairro do Alecrim. De 1912 a 1927, foram mais 15. O objetivo principal desses grupos, bem 

sintetizado por Azevedo e Stamatto, era disseminar o civismo e os princípios morais 

(AZEVEDO; STAMATTO, 2012, p. 143), o que também pode ser claramente identificado no 

que diz respeito à atuação da Escola de Aprendizes.  

Esse objetivo, contudo, esbarrava em problemas estruturais, como a 

inadequabilidade dos prédios que serviram de sede à Escola e o aparelhamento escasso das 

oficinas; na ausência de mão de obra adequada, o que era constantemente reclamado nos 

relatórios ministeriais; e nos altos índices de evasão que marcaram a referida instituição 

escolar durante o recorte temporal por nós analisado. E para onde iam os evadidos? O que 

fazer quando a Escola não conseguia reformar moralmente, disciplinar os aprendizes? Se o 

presídio podia aparecer como uma opção – indesejável, é claro! – a alguns deles, outro 

caminho talvez fosse o Dispensário de pobres Symphronio Barreto.      

O Dispensário foi criado no ano de 1925. Antes dele, havia sido criado, com funções 

parecidas, o Asilo de Mendicidade Padre João Maria. Fora fundado em 1º de janeiro de 1912, 

permanecendo ativo até 25 de maio de 1920, quando deu lugar ao Orfanato de mesmo 
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nome, destinado a meninas desvalidas (CASCUDO, 1980, p. 362). O dispensário parece ter 

dado resultados mais positivos no combate à mendicância.  

N’A Republica, ao menos, a inauguração da citada instituição é tida como uma das 

principais ações da gestão de Omar O’Grady no ano de 1925. E pouco tempo depois, nos 

primeiros dias de 1926, o presidente da Intendência anunciava com “grata satisfação” que 

havia sido abolida a mendicância das ruas de Natal. A ação do Dispensário, mantido pela 

associação de caridade de Natal, com subvenções da Intendência, era apoiada também pela 

Igreja Católica, representada pelo Bispo diocesano, D. José Pereira Alves. Juntos, 

Intendência, Associação de Caridade e Igreja Católica realizavam uma obra de “beneficio 

material e de ordem social para a cidade (A REPUBLICA, 10 jan. 1926; grifo nosso).” 

Embora matérias d’A Republica e os próprios relatórios de gestão da Intendência 

destacassem que muitas obras restavam ainda a fazer, a inauguração do Dispensário de 

pobres parecia encerrar um ciclo no processo de modernização da cidade. Era como que o 

processo de higienização houvesse sido concluído. A cidade bela, com seu Teatro, grupos 

escolares, ruas calçadas e o bonde elétrico, entre outros melhoramentos urbanos, agora 

estava limpa de mendigos, desafortunados homens para os quais os referidos 

melhoramentos eram coisa muito distante. Mas a vitória do Dispensário não representaria 

a derrota da Escola e da cidade que busca ensinar?    

A Escola, na verdade, parecia unir-se ao Dispensário e aos demais espaços aqui 

citados, ajudando a manter a ordem social da Natal do início do século. Os grupos 

dirigentes locais queriam levar adiante um processo de modernização da cidade, mas 

mantendo o status quo daquela sociedade. A nova alma tão referida por esses grupos de 

nova parecia não ter nada. A Escola deveria transformar rapazes desafortunados em jovens 

ordeiros e disciplinados, que aceitassem pacificamente seu papel de trabalhadores naquela 

sociedade. O lema positivista presente na bandeira nacional fazia ainda todo o sentido 

àqueles homens que dirigiam a cidade: o Progresso deveria ser precedido pela Ordem.  
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MEMÓRIAS, PAISAGENS E ESPACIALIDADES: O IMAGINÁRIO DO 
MEDO EM BAIRROS PERIFÉRICOS DE BELÉM DO PARÁ (1950-1980) 

 
Rudá Silva de Pinho74 

 
RESUMO 
A região amazônica é um local que evoca mistérios, seja pela imensidão das florestas e rios, 
seja pela enorme quantidade de lugares pouco ou nada explorados e conhecidos, ou ainda 
pelas tradições e lendas que se relacionam com a natureza. Em vista dos ideais de 
progresso e a vontade de se tornar uma Europa na América, no período áureo da borracha 
(1879-1912), as elites das capitais dessa região buscaram, ideologicamente, um 
distanciamentos das tradições locais, principalmente das reprodutoras de características 

indígenas. À época, diversos folcloristas temeram pela extinção das memórias e das lendas 
amazônicas dentre os centros urbanos. Isso não aconteceu. Em Belém do Pará, a partir da 
década de 1950, com o Plano de Valorização Econômica da Amazônia e da década seguinte 
com o Modelo de Crescimento Desequilibrado Corrigido, houve um intenso fluxo 
migratório a partir do interior do estado e, dessa forma, uma grande ocupação de áreas 
periféricas da cidade. Enquanto a parcela mais economicamente estável da população 
residia no centro da cidade, os bairros periféricos, próximos aos rios e áreas de floresta, 
cresciam em sua estrutura urbana (de forma precária e desordenada). No campo das 
mentalidades, percebe-se que os moradores de Belém atrelavam-se ainda às lendas e mitos. 
Porém, uma diferença espacial pode ser percebida no corpo dessas lendas. Enquanto que no 
centro da cidade o imaginário dava conta de personagens essencialmente urbanos (“a 
mulher de branco”, “a moça do taxi”, “o fantasma do cemitério da soledade”), as lendas 
ouvidas e o imaginário experimentado na periferia estava vinculado à elementos da 

natureza e/ou eram adaptações de lendas tidas como características do interior (matinta 
perêra”, “lobisomens”, “encantamentos de plantas amazônicas”). Portanto, este artigo 
objetiva analisar a construção dessas lendas em bairros periféricos de Belém, buscando 
fundamentos e hipóteses na memória e na paisagem, entendendo como os moradores 
dessas áreas em questão experienciam a espacialidade local e projetam isso na 
mentalidade. Para isto, utilizaremos fontes primárias, como entrevistas realizadas cm 
moradores de bairros periféricos da cidade, reportagens dos jornais A Província do Pará e 
Diário do Pará e secundárias, tais quais a literatura produzida no período (crônicas, livros 
de lendas) e estudos sobre o folclore amazônico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Memórias. Paisagens. Espacialidades. Lendas. Imaginário. 
 

ABSTRACT 
The Amazon region is a place that evokes the mysteries, whether by the immensity of 
forests and rivers, whether the huge amount of places little or nothing exploited and 
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acquaintances, or, still, by the traditions and legends that relate to nature. In view of the 
ideals of progress and the will to become an Europe in America, during the heyday of 
rubber (1879-1912), the elites of the capital of the region sought, ideologically, a distancing 
of local traditions, especially the breeding of indigenous characteristics. At the time, many 
folklorists feared the extinction of memories and legends of the Amazon from urban 
centers. It did not happen. In Belem, from the 1950s, with the Economic Recovery Plan of 
the Amazon and in the next decade with the Growth Model Unbalanced Fixed, there was an 
intense migratory flow from the countryside of the state and thus a large occupation of 
peripheral areas of the city. While the share more economically stable population resided 
in the city center, the suburbs, near rivers and forest areas, grew in its urban structure (of 
precarious and disorganized way). In the field of mentalities, it is clear that Belém 
residents were still harnessed to the legends and myths. However, a spatial difference can 

be seen in the body of these legends. While in the city center the imaginary was around 
with essentially urban characters (“the woman in white”, “the taxi girl”, “the Soledade 
cemetery ghost”), the heard legends and imaginary experienced in the periphery were 
linked with nature elements and/or adaptations of legends were believed to has the 
countryside characteristics (“Matinta Perêra”, ”werewolves”, ”incantations of Amazonian 
plants”). Therefore, this article aims to analyze the construction of these legends in Belém’s 
suburbs, seeking foundations and assumptions inside memory and landscape, 
understanding how the residents of these areas in question experience the local spatiality 
and design this in their minds. For this, we use primary sources such as interviews with 
residents of the city suburbs, A Província do Pará and Diário do Pará and secondary, such as 
the literature produced in the period (chronicles, legends books) and studies on Amazonian 
folklore. 
 

KEY WORDS: Memories. Landscapes. Spatialities. Legends. Imaginary. 
 

Introdução 

 Às margens da baía do Guajará, na região norte do país, a cidade de Belém esteve, 

por anos, afastada, por vezes isolada do centro do governo imperial, no século XIX. 

Todavia, apesar da grande distância que separava Belém do centro e do sul, o contato da 

aristocracia da cidade com os ideais europeus de modernidade e de vivências era comum. 

As vestimentas de grande parte da população, bem como a construção de bulevares pela 

cidade, margeados de mangueiras – trazidas das Índias – visavam tornar a cidade mais 

importante da província do Pará um espaço europeizado dentro da região amazônica, daí a 

cunha de Belém ter sido, por décadas, conhecida como a Paris n’América. A economia 
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urbana aflorou muito durante os últimos anos do Império com o início da extração do látex 

de latifúndios da elite belenense. 

 Muitos migrantes, principalmente do nordeste brasileiro, fixaram-se no Pará, 

iniciando então o primeiro ciclo da borracha, alavancando a economia da capital e tornando 

possível a difusão de obras pela cidade ao estilo parisiense75. Muitos espaços públicos para 

entretenimento foram criados nessa época, como o cinema Olympia, o Theatro da Paz, a 

praça Batista Campos e o Palácio para abrigar a prefeitura da cidade, atualmente Palácio 

Antônio Lemos. Espaços que foram fundamentais para a construção da identificação de boa 

parte da população com o ideal que a cidade pretendia ter e ser. Espaços que ainda hoje se 

fazem presente na memória e no cotidiano da população dessa cidade. 

 Entretanto, faz-se importante questionar se a ebulição de ideais e pensamentos de 

modernidade trazidos da Europa, em uma cidade que crescia e buscava o progresso – 

margeada por rios, entrecortada por igarapés76 e localizada dentro da floresta – afastariam 

as tradições e memórias locais. O folclorista José Coutinho de Oliveira escreve em 1916 que 

“nossos cantos, nossas danças, nossas lendas, perseguidos pelos esbirros desrespeitosos de 

uma pseudo-civilização, internaram-se novamente nas florestas” (OLIVEIRA, 2007, p. 9). A 

apreensão de Oliveira expunha o desgosto por parte da população da cidade preferir 

inserir-se em uma cultura de costumes ditos civilizados, denegrindo e excluindo do 

cotidiano de Belém a sua história e seus mitos – os mitos e costumes do Velho Mundo 

tornavam-se a nova moda no país e as aspirações por trazer a Europa à Amazônia por vezes 

falavam mais alto. Sobre isto, Oliveira lamenta: 

  

                                                        
75

 Da mesma forma, no Amazonas a expansão da produção da borracha brasileira alargou demasiadamente a 
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a partir da extração do látex e produção da borracha, ver: WEINSTEIN, Bárbara. A Borracha na Amazônia: 

expansão e decadência. São Paulo: Edusp, 1993. 
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E as nossas lendas, essas lendas tão cheias de poesia e encanto, [...] foram 
ingratamente desprezadas pelo conto fantástico do oriente, pelas novelas 
envenenadas do Velho Mundo, como se nelas, nessas filhas da imaginação 
portentosa dos bardos Amazônicos, não encontrassem os nossos poetas 
inspiração para os seus cantos, não achassem os nossos pintores motivo 
para suas telas, não descobrissem os nossos músicos o tema de uma ópera 
grandiosa, esquecidos todos de que foram grandes os que se abeberaram 

nessa fonte maravilhosa das lendas. (OLIVEIRA, 2007, p. 10) 

 

 O questionamento retorna: será que os mitos, lendas e tradições já arraigadas em 

um lugar podem desaparecer a despeito de novos? Sabe-se que o temor de isto acontecer 

era real, mas quão forte podem ser os mitos? Quão forte as tradições podem ser para se 

manterem ao longo de gerações?  

 Este artigo tende a problematizar esses pontos, buscando nas posteriores décadas de 

1950, 60 e 70 situações que demonstrem a insistência e permanência do imaginário sobre a 

floresta amazônica e sobre a cidade, pensando e explicando, então, a construção desse 

imaginário dentre moradores de bairros centrais de Belém (nobres) e de bairros periféricos 

(precários). 

 

Imaginário, imaginar: mitos e lendas na experiência humana 

 Muito se discute a respeito do imaginário que abrange a sociedade, seja urbana, 

agrária, seja apenas um indivíduo, seja um pequeno grupo de pessoas, seja uma nação. 

Como parte das ideias humanas, o imaginário auxilia na formação da construção da visão 

de mundo de indivíduos. O imaginário, aqui, não será tratado como a ação de imaginar o 

fantástico e o desconhecido, mas como a ação de pensar, atuando na tradução de memórias, 

de práticas e de tradições – veementemente da história – e, consequentemente, aplicando 

os pensamentos, a imaginação, às experiências no mundo. 

 Dessa forma, ao estudar aspectos culturais de uma história local (de uma cidade, um 

estado, uma região) torna-se fundamental a consideração das tradições e dos mitos que 

percorram tempos e espaços e, certamente, do imaginário que percorre esses dois pontos. 

O mito compõe uma narrativa que se entende como verdadeira para alguém, as quais 

comportam diversas metamorfoses (por exemplo, a passagem de um estado humano a um 
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estado animal ou vegetal e vice-versa, como veremos à diante). Ele nasce de algo profundo 

dentro do espírito humano e inflama-se pelo mistério da existência e o abismo da morte 

(MORIN, 2012, p. 42). 

 No íntimo, ainda do que pode ser percebido enquanto mito, Yi-Fu Tuan o afirma 

como o contraste com a realidade, nascentes da ausência do conhecimento preciso. Sendo 

assim, não é uma crença que possa ser confirmada ou negada pela evidência de sentidos. 

Lembra ainda de mitos geográficos, hoje não muito mais comuns, uma vez que o 

conhecimento sobre a superfície terrestre cresceu astronomicamente nos últimos cem anos, 

mas que estavam em voga no imaginário popular do século XIX, como o da passagem do 

Noroeste e a ideia de que o paraíso ficava na Etiópia (TUAN, 2013, p. 109).  

 Uma vez que percebe a dicotomia entre a crença em um mito e a realidade concreta, 

pode-se pensar o porquê da persistência na crença em algo que não pode ser comprovado 

cientificamente. Em seu estudo sobre a história do sobrenatural e do espiritismo77, Mary 

Del Priore percorre espaços europeus e brasileiros, mostrando o desejo humano de 

procurar e desejar conhecer e imaginar o que havia além da realidade conhecida, além do 

que é entendido como natural e lembra o século XIX, momento em que a técnica e a 

racionalidade estavam exasperando, tempos “em que as ciências tinham introduzido tantas 

conquistas – a eletricidade, a química, a ótica – mas em que o desejo das pessoas era um só: 

abordar um universo maravilhoso onde tempo e espaço não existem” (PRIORE, 2014, p. 

20). Em oposição estão as técnicas humanas, oriundas do progresso mental e científico, e o 

mito, proveniente de histórias, de tradições e, acima de tudo, da mentalidade. A mente se 

mostra produzindo objetos antagonistas, em teoria, convenientes num mesmo espaço, 

numa mesma época. Morin enfatiza que os mitos são fortes interventores de processos 

históricos, afirmação exemplificada pela busca do Eldorado, que levou exploradores a 

                                                        
77

 No livro Do outro lado: a história do sobrenatural e do espiritismo, Mary Del Priore empreendeu uma 

pesquisa focada no século XIX e coloca em cheque a ideia de racionalidade e técnicas humanas, ou seja, do 

progresso humano, científico, com o desejo do homem de buscar o sobrenatural. O ideal de progresso e 

cientificidade que, em teoria, anularia a existência de mitos, convive com essa crença. “Apesar do burburinho 

e do crescimento da vida urbana, a imaginação de nossos antepassados parecia envolta por criaturas de um 

mundo subterrâneo”. PRIORE, Mary Del. Do outro lado: a história do sobrenatural e do espiritismo. São 

Paulo: Planeta, 2014. p. 21. 
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tomar conta das Américas e a crença nos deuses, que nada mais foram do que importantes 

agentes históricos, na paz e na guerra – deuses romanos vencidos pelo Deus cristão 

(MORIN, 2012, p. 215), este, centro da Igreja que no período medieval esteve à frente das 

ações e decisões de grande parte da sociedade europeia.  

 Assim, apesar da breve discussão, espera-se que haja a compreensão da força do 

objeto mítico sobre o homem, sobre seus costumes, sobre seu espaço. Como, então, 

entender a persistência dos mitos locais em uma cidade? 

 Desde a ocupação portuguesa em terras brasileiras, o incessante contato entre 

diversos povos (brancos europeus, indígenas, negros africanos) transformou ideias, 

culinária, costumes, ou seja, a cultura. Cultura que foi modelada com variadas informações, 

histórias, memórias, o que torna dificílimo pensar a ideia de uma cultura original na região 

amazônica. Tantas histórias, memórias e experiências ajudaram na construção de 

perspectivas imaginárias sobre os mitos que circundam rios e florestas dessa região, 

pequeno vilarejos e cidades. Inserem-se aqui as lendas locais. 

 Primeiramente, é necessário esclarecer que, assim como uma cultura pode ser 

entendida como algo em constante adaptação, as lendas amazônicas (boto, cobra grande, 

Iara, mãe d’água, vitória régia, cura dos tajás, dentre tantas), como um objeto perpassado 

oralmente, estão em transformação e não excluem de seu corpo elementos externos ao 

cotidiano indígena78. 

 Dessa forma, lembremos um momento do temor de Oliveira pela possível destituição 

das lendas locais. O que veremos a seguir evidencia que não só as lendas “sobreviveram”, 

como novas lendas surgiram dentro do imaginário popular e antigas lendas foram 

moldadas para que fossem adaptadas à novos espaços, recriadas a partir da experiência 

humana. 

 

 

 

                                                        
78

 Para se entender mais sobre a influência europeia e negra/africana nas lendas amazônicas, ver: OLIVEIRA, 

José Coutinho de. SILVA, A, REBELO, M, CORRÊA, P (orgs). Imaginário Amazônico. Belém: Paka-Tatu, 2007. 
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Novos espaços, novos investimentos 

 Após o fim do ciclo da borracha (1912), a capital do Pará viu seu apogeu econômico 

ruir e muitos dos investimentos, ideais, discursos e práticas do que se considerava 

moderno se afastar da realidade do seu espaço urbano. Para que a situação se contornasse 

e a economia voltasse a circular em benefício da população (ou parte dela), não estagnando 

a cidade, a criação de indústrias, a partir dos anos 1940 foi fundamental. 

 O bairro do Reduto, próximo ao porto de Belém, tornou-se um espaço para fábricas e 

indústrias, estas responsáveis em grande parte pela aceleração econômica e geração de 

empregos. Ainda na década de 1940, Belém contava com 666 estabelecimentos industriais, 

número que passaria para 1001 na década seguinte79. De acordo com Luciana Costa,  

 

no período de 1950 e 1960, o setor primário da economia paraense começa a 
se modificar, a agricultura tradicional diversifica-se um pouco, sobretudo 

em razão da técnica introduzida por imigrantes japoneses. Acontece um 
crescimento no cultivo da pimenta do reino e da juta, e logo depois da malva 
cultivada.80 

  

 Em 1954, as visões de um futuro para a indústria e comércio estavam melhores, com 

o surgimento da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA). Uma usina de produção de energia foi instalada em Belém, a construção civil viu 

seu setor se apurando e expandindo, o comercio varejista também encontra seu caminho 

com adequações à época e em 1957 há a criação da Universidade Federal do Pará. Nessa 

mesma época, iniciam-se construções rodoviárias pelo estado do Pará, como a rodovia 

Belém-Brasília, facilitando o contato deste estado e da sua capital com o restante do país, 

                                                        
79

 Censo Industrial: Estado do Pará – IBGE: 1940 A 1980. Disponível em: 

<http://www.oparanasondasdoradio.ufpa.br/con50industria.htm>. Acessado em 27/09/2015. 
80

 A Profa. Dra. Luciana Amaral Costa, da Faculdade de Comunicação da UFPA, organizou uma pesquisa, junto 

com cerca de 30 alunos do curso de Comunicação, sobre a história do rádio paraense, o que resultou na 

publicação do livro O Pará nas ondas do rádio. Estudos sócio-econômicos e culturais dos anos 1950 foram 

realizados para a contextualização das entrevistas e conteúdos dos programas locais no rádio e encontram-se 

publicados no site do projeto. Ver mais em: 

<http://www.oparanasondasdoradio.ufpa.br/con50economia.htm>. 
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especialmente com a máquina de progresso no Sudeste do Brasil81. Belém adequava-se ao 

mapa dos avanços no país e inseria-se novamente no crescimento monetário. Dessa forma, 

mais empregos surgiam a cada dia e a cidade necessitava de trabalhadores para ocupar 

essas vagas. O problema, talvez pouco pensado para o planejamento urbano, seria onde e 

como acomodar tanta gente que viria a morar na capital. 

 O grande crescimento população está estreitamente relacionado às políticas de 

integração da região Amazônica ao espaço da economia nacional e internacional 

(principalmente nas cidades de Belém e Manaus, esta última com a implantação da Zona 

Franca). Para isso, núcleos urbanos precisavam ser estrategicamente selecionados para a 

inserção e aplicação de projetos hídricos, minerais, pecuários ou agro-industriais – o 

governo nacional precisava criar bases infra-estruturais, afim de que a exploração dos 

recursos naturais daquele local ocorresse. As zonas urbanas eram o núcleo do processo de 

reordenação social e econômica da Amazônica (CHAVES, MIRANDA, MITSCHEIN, 2006, p 

17). Para Thomas Mitschein, o grande crescimento populacional que a região vivenciou, nos 

anos 1950 ainda de forma tímida, mas com contornos dramáticos nas décadas 

subsequentes, foi resultado de uma política de modernização que não soube proporcionar à 

sociedade a modernidade. Sendo assim,  

 

vale lembrar que os idealizadores dessa política chamaram o seu Modelo 

Amazônico de Desenvolvimento de Modelo de Crescimento Desequilibrado 
Corrigido [...]. Desequilibrado porque favorecia setores (mineral, 
madeireiro, pecuário, pesqueiro empresarial, eletrotérmico e eletrolítico), 

dos quais se esperava vantagens comparativas no âmbito nacional e 
internacional. Corrigido porque previa intervenções por parte do Estado 

para superar as distorções infra-estruturais e sócio-econômicas, que o 
incentivo aos setores selecionados trazia, necessariamente, em seu bojo.82 

 
 Contudo, o que foi visto na prática foi a total falta de compromisso com este 

planejamento, devido a crise da dívida externa, os encargos da crescente dívida interna, a 

                                                        
81

 Disponível em: <http://www.oparanasondasdoradio.ufpa.br/con50economia.htm>. Acessado em 

27/09/2015. 
82

 CHAVES, J.; MIRANDA, H.; MITSCHEIN, T. Crescimento, pobreza e violência em Belém. 2 ed. Belém: 

NUMA/UFPA; POEMA, 2006. p. 17. 
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redefinição das funções e do tamanho do estado, aprofundamento da disputa pelos recursos 

públicos disponíveis. Com o poder de intervenção do Estado debilitados, houve um grande 

desequilíbrio sócio-econômico que, além de promover um êxodo rural, despertou um 

tumultuado e desalinhado crescimento das zonas urbanas na região Norte. No Pará, o 

crescimento demográfico de Belém ocorreu, principalmente, pelo êxodo de regiões do 

interior do próprio estado, como a região Bragantina, o Baixo Tocantins, os campos do 

Marajó e a região do Salgado (CHAVES, MIRANDA, MITSCHEIN, 2006, p. 19). Entre as 

décadas de 1960 e 1980, a população de Belém cresceu mais de 130%, estando perto de 

alcançar um milhão de habitantes83.   

 Na crônica Éden tropical, publicada em 1968, Côrrea Pinto escreve: 

 

Recuso-me a acreditar nas modificações ocasionadas pelos anos. Quero 
propositalmente ludibriar-me com a doce mentira de que os relógios 

pararam, em obediência à minha saudade. Não ligo às transformações 
impostas pelo progresso, e que talvez hajam desfigurado certos ângulos da 
paisagem belemense. 

Não cogito do surto dinâmico que lá está a sacudir a pensativa metrópole de 
outras eras. Não me apercebo se Belém deixou de ser a alegre e fraternal 
comunhão humana do meu tempo, para se tornar uma tumultuosa e banal 
concentração desumana.84 

 

 Para onde a maior parte dessa massa popular fixou moradia? Nas áreas periféricas 

da cidade, predominantemente às margens do rio Guamá, ao sul da cidade, e da baía do 

Guajará, ao oeste e norte de Belém85. Os municípios de onde estas pessoas vinham 

possuíam uma vida urbana mínima, ainda nos anos 1950 e 1960. Apesar de muitos deles 

terem sido fundados nos séculos XVI e XVII pelos portugueses, como Bragança, Vigia, Soure 

e Cametá, a maior parte da população estava nas áreas rurais desses lugares, vivendo às 

                                                        
83

 Tabela 1.6 - População nos Censos Demográficos, segundo os municípios das capitais - 1872/2010. 

Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00>. Acessado em 

27/09/2015. 
84

 PINTO, Corrêa. Belém: imagens e evocações. Rio de Janeiro: Do autor, 1968. p. 27. 
85

 Neste mesmo período, os centros urbanos dos municípios de Ananindeua e Marituba (hoje pertencentes à 

região metropolitana de Belém) também começam a crescer de forma rápida e desordenada. Contudo, tais 

centros não estão presentes ao longo do texto, pelo fato de que o foco desta pesquisa estar alusivo apenas a 

cidade de Belém. 
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margens ou próximos dos rios e igarapés que serpenteiam a região Amazônica, e muito 

próximas às florestas. Essa era, em grande parte, a ambientação paisagística que estava 

presente na memória e no imaginário dessas pessoas e isso é levado, junto com elas, para o 

novo espaço de moradia, na capital. 

 Os bairros do Guamá, Condor e Jurunas emergem como os símbolos periféricos da 

área sul da capital e, até os anos 1970 não era difícil encontrar áreas de bosques e igarapés. 

A maioria das ruas que compõem esses bairros, não eram, à época, nada mais que 

pequenos braços do rio Guamá. Muitas casas ali construídas estavam sobre terrenos 

alagados, o que necessitou o uso das palafitas para a construção de algumas moradias. O 

ambiente paisagístico, neste momento, não era muito distinto do que grande parte dessas 

pessoas estava acostumada, no interior do estado. 

 Assim, o modo de olhar desses habitantes implica no que eles já conheciam e já 

carregavam na memória e o novo lugar – essencialmente sua paisagem – estampa na mente 

do homem, suas relações com este, no íntimo (SCHAMA, 1996, p. 24). A imaginação 

humana, quando relacionada às emoções de uma memória, cria situações de experiências 

sobre o ambiente no qual o homem está fixado. Enquanto que o ato de imaginar pertence 

ao interior do indivíduo, a experiência situa-se no mundo exterior e constitui-se de 

pensamento e sentimento (TUAN, 2013, p. 17 e 19). 

 Para a análise da ideia aqui presente, serão utilizadas quatro histórias publicadas em 

duas coletâneas sobre lendas e assombrações em Belém: o livro Belém conta..., organizado e 

coordenado pelos professores do Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Pará, 

Maria do Socorro Simões e Christophe Golder; e Visagens e Assombrações de Belém, 

publicação da monografia do antropólogo paraense Walcyr Monteiro. Ambas as obras são 

formadas por histórias coletadas a partir de entrevistas com moradores de bairros 

periféricos da cidade de Belém que relatam terem vivido experiências sobrenaturais ou 

conhecerem alguém próximo que afirma ter experimentado as ações dos relatos. A intenção 

da análise e exposição dos seguintes relatos está longe de afirmar a veracidade ou 

desacreditar as narrativas, mas perceber o quanto a crença e a difusão delas tornaram-se 

importantes para a composição de memórias e experiências.  
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 Comecemos por um dos mais conhecidos personagens do folclore amazônico, a 

Matinta Perêra86. Típica dos interiores da região norte do país, a ideia da Matinta Perêra 

consiste em uma mulher velha que possui a capacidade (uns entendem como poder, outros 

como uma maldição) de se transformar em pássaro87, uma rasga-mortalha, que sobrevoa à 

noite algumas casas próximas à floresta, assobiando sem parar, parando apenas quando 

algum morador da casa lhe promete tabaco. Na manhã seguinte, à porta da casa aparece 

uma mulher velha pedindo pelo tabaco prometido. Caso a promessa não seja cumprida, os 

moradores da casa podem ser acometidos de uma febre intensa e, em casos extremos, 

morrem. Monteiro descreveu que, uma vez que tal personagem seja algo característico do 

interior, causou-o espanto quando ouviu histórias envolvendo-a, em Belém. 

 Oscarina Vasoncelos e Maria de Belém narraram esta história a Monteiro, ocorrida 

no bairro do Acampamento88, na década de sessenta. A área era caracterizada pela baixa 

infra-estrutura e urbanização, cortada por igarapés, com alguns locais e terrenos com 

florestas, tudo às margens da baía do Guajará. Segundo as locutoras,  

 

no Acampamento, próximo à rua Nova, os moradores andavam inquietos. 
Todas as noites após às 12 badaladas, ouviam-se assobios estridentes de 
Matinta-Perêra. Procuravam por toda parte e nada do incômodo pássaro. Os 

assobios continuaram até o dia em que certa dona de casa mais o 
proprietário da sede onde funciona o clube Estrela Negra [...] consultaram 

pessoa entendida e, certa noite, após os preparativos exigidos, de posse de 
uma tesoura virgem, uma chave e um terço, colocaram o plano [de capturar 
a Matinta] em prática.89 

 

                                                        
86

 Também grafado como Mat-taperê. MONTEIRO, Walcyr. Visagens e Assombrações de Belém. 3 ed. Belém: 

Banco da Amazônia S. A., 2000. p. 29. 
87

 Frequentemente, quando se fala em Matinta Perêra, a transformação em animal se dá na forma de um 

pássaro. Porém, em alguns casos de metamorfose de pessoas em outros tipos de animais, como porco e até 

mesmo cavalos, diz-se que também são Matintas. 
88

 O bairro do Acampamento situava-se na área leste da cidade, zona administrativa da Sacramenta. Desde a 

divulgação da lista de bairros do plano de divisão político-administrativo de Belém, conforme a Lei nº 7.806, 

de 1996, o referido bairro foi incluso ao bairro do Barreiro. Ver Plano Diretor de Belém: 

<http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Mapas/1a_Mapa-Bairros.pdf>. Acessado em 17 out. de 2015.   
89

 MONTEIRO, Walcyr. A Matinta Perera do Acampamento. In:______. Visagens e Assombrações de Belém. 

3 ed. Belém: Banco da Amazônia S. A., 2000. p. 30.  
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 Tradicionalmente, para a captura de uma Matinta Perêra é preciso que uma tesoura 

virgem seja aberta à meia noite e enterrada no quintal da casa que está sendo agourada 

pelo pássaro. No meio da tesoura, enterra-se uma chave e, por cima das duas, coloca-se um 

terço. Os moradores devem então fazer um círculo de orações e esperar até a manhã 

seguinte dentro de suas casas. Foi o que se procedeu. 

 Por volta das quatro horas da manhã, ouviu-se um ronco de porco se debatendo no 

quintal. As informantes relataram que a maldição que uma Matinta carrega permite-a se 

transformar no animal que desejar. Cerca de duas horas depois, os moradores dirigiram-se 

ao quintal e lá encontraram, suja e imóvel, uma mulher. Seguraram-na e retiraram os 

objetos do chão. Em seguida chamaram a guarda civil que a levou para um posto policial. A 

acusação: “ela ‘vira’ Matinta Perera”. A mulher negou as acusações e disse que estava 

apenas perdida. Como o ato de “virar” Matinta não representava nenhum crime, ela foi 

solta.90 

 O próximo caso foi narrado por Cristiane e Vânia à pesquisadora Simone Brito e 

publicado na obra Belém conta.... Aqui não há a informação de qual bairro ocorreu o fato, 

apenas de que se tratava de um local na periferia da cidade, nos anos setenta.  

 As garotas informaram que perto da casa delas existiu uma senhora que era 

“suspeita de ser matintaperera [...] só anda descabelada, toda suja se coçando. [...] Ela vai 

lá pro quintal e fica gritando lá. [...] pede cigarro de noite; pede café; vai pras tabernas 

pedir cigarro”. As duas mulheres ainda relatam as características da suposta Matinta. Era 

velha, suja e fedia muito a tabaco, tinha três filhos e não dormia de noite. Sempre ia para o 

quintal e gritava ou gargalhava.  

 Quando questionadas sobre o motivo de acharam que tal mulher era Matinta, as 

garotas informaram que todos estranhavam o fato de ela não dormir às noites e a 

insistência em pedir cigarro e tabaco pelas redondezas, bem como já ouviram sons 

estranhos vindos do quintal da mulher e, ao irem conferir do que se tratava, não 

                                                        
90

 Ibidem. p. 31. 
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encontraram ninguém no local. Por fim, aparentemente, a gargalhada da mulher se 

assemelhava muito com o assobio da rasga-mortalha91. 

 Identifica-se, então, duas formas de captação da lenda da Matinta Perêra e sua 

difusão no ambiente urbano de Belém. A primeira, ocorrida no bairro do Acampamento, 

contém toda uma ambientação espacial favorável a adaptação da lenda – a paisagem 

daquele bairro remetia em grande medida aos aspectos visuais de pequenas cidades do 

interior do Pará, terrenos vazios e cobertos de árvores, estreitos igarapés que competiam 

com as ruas não asfaltadas e saneadas, um grande rio (no caso, a baía do Guajará) 

banhando o bairro, moradias de madeira e pequenas. Nos anos sessenta, o Modelo de 

Desenvolvimento Amazônico estava em sua fase inicial e as migrações ainda começavam a 

tomar conta da cidade. Os bairros periféricos, como o do Acampamento, ainda não eram 

muito habitados. A relação visual que os moradores dali podiam fazer com a construção de 

uma paisagem, lembrava, na memória, a ideia do que era uma vila ou uma pequena cidade 

ribeirinha, do interior. Assim como os aspectos ambientais remetiam a lembranças de 

outro espaço, a visualização paisagística contempla uma gama de significados e mitos 

complexos (SCHAMA, 1996, p. 16). A rasga-mortalha, também conhecida como suindara, é 

uma espécie de coruja comum no Brasil e costuma viver nas torres de igrejas92. Sendo 

identificado como o pássaro no qual as Matintas se transformam, não causa espanto que, 

ao ouvir o assobio da rasga-mortalha, os moradores o tenha associado a lenda da Matinta 

Perêra.  

 No segundo caso, observa-se que o reconhecimento da mulher como uma Matinta se 

foi produzido por características e ações pessoais, as quais são características do 

personagem folclórico – “velha”, “suja”, “descabelada”; não dorme à noite, grita e gargalha 

no quintal e desaparece, pede repetidamente por tabaco. Dessa forma, a imagem física e as 

atitudes desta mulher trouxeram aos moradores à memória daquele personagem mítico. 

Nesta história, não houve referência acerca do assobio da coruja agourenta sobre o bairro, 

                                                        
91

 BRITO, Simone. Um bate-papo. In: GOLDER, C.; SIMÕES, M. (coord.). Belém conta.... Belém: CEJUP; UFPA, 

1995. (Série Pará Conta). 
92

 Ver: <http://www.faunacps.cnpm.embrapa.br/ave/suindara.html>. Acessado em 17 out. 2015. 
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mas as duas informantes acharam importante expor que a gargalhada da mulher se 

assemelhava ao assobio do pássaro. Logo, pelo o retrato que se fazia daquela mulher muito 

se assemelhar da imagem existente da “velha que procura fumo” nas vilas e pequenas 

cidades na região Norte, também não causa assombro que uma relação deste nível tenha 

sido feita, afinal o que se compreende destas situações é que o elemento visual e a 

construção mental que se faz dele, implica símbolos na memória, que, por sua vez, ministra 

esse símbolos e seus significados em diferentes espaços, caso haja alguma semelhança com 

os ambientes experienciados e/ou comparados. 

 Mais uma vez ressalta-se aqui a não pretensão em desacreditar as histórias 

narradas, mas oferecer uma interpretação e abordagem sobre a forma pela qual elas 

tornam-se presentes em um ambiente urbano.  

 Outra narrativa que se optou por trazer neste artigo diz respeito a um personagem 

muito conhecido no folclore europeu dos séculos XVIII e XIX, mas tomado pelo ar e pelos 

traços das crenças amazônicas: o lobisomem. Conta Monteiro, que a metamorfose entre 

homens e animais distinguia-se pelo sexo do agente envolvido. Caso fosse uma mulher, era 

Matinta Perêra, caso fosse um homem, lobisomem. Na região amazônica, não apenas em 

lobo um lobisomem se transformava, mas também em outros animais que o desejasse, 

preferencialmente em porco. Dentre as explicações sobre a possibilidade de tais 

metamorfoses, 

 

tais seres estão pagando por faltas cometidas, daí as terríveis 

transformações! Mas também pode ser outra coisa... pode ser um pacto com 
o Demônio que é geralmente feito por homens – que entregam, sexta-feira, 
numa encruzilhada, seu sangue (e som o sangue, sua alma) ao Diabo – para 

ter sorte no jogo ou felicidade no amor... Isto explicaria a sorte 
extraordinária de certos indivíduos no carteado ou ainda o fato de homens 

feios, horrorosos mesmo, serem amados tão apaixonadamente por lindas 
donzelas... (MONTEIRO, 2000, p. 34) 

 

 Note-se que o elemento da entrega do sangue, ou outra oferenda a alguma entidade, 

numa encruzilhada era algo notadamente situado próximos a sítios ou fazendas, em áreas 

afastadas da cidade. Em Belém, nos anos cinquenta, o bairro da Pedreira, popularmente 
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conhecido como o bairro do samba e do amor93, ainda guardava áreas de pântano e matas, 

uma vez que era uma região de baixada e não tão habitada, ainda longe do centro (um 

espaço muito distinto do estatuto de bairro nobre, que veio a adquirir a partir dos anos dois 

mil) e, para os que lá residiam, a diversão poderia ser garantida com campeonatos de 

dominó nos pequenos clubes que existiam, ou com uma boa conversa nas portas das 

residências, tão comum em todos os bairros da cidade. O informante dessa história a 

Monteiro foi Guapindaia Assu de Moraes. 

 Conta ele que em uma determinada noite de sexta-feira de lua cheia, vários amigos 

estavam reunidos em um desses clubes se preparando para um campeonato que haveria no 

mês de agosto. Dentre os participantes estava um estranho homem com uma mancha na 

testa. Guapindaia o descreveu como alguém que 

 

“gostava de andar sozinho pelas ruas do bairro da Pedreira, principalmente 
em noite de lua cheia. Era meio esquisito, o rapaz: cor parda, estatura 
média, cabelos castanho-escuros, crespos, falava baixo e nunca encarava as 
pessoas. O que o tornava mais esquisito, porém, era uma mancha preta que 
tinha na testa e que, começando na raiz dos cabelos, estendia-se até chegar 
aos olhos, e também os dentes irregulares numa grande boca de grossos 
lábios”. (MONTEIRO, 2000, p. 34) 

 

 Naquela noite, durante as partidas, um dos sócios do clube, um homem chamado 

Termelindo, pediu que os jogos fossem apressados pois já se aproximava da meia-noite e 

na manhã seguinte ele iria precisar acordar cedo para trabalhar. O pedido foi atendido e a 

última rodada fora anunciada. O estranho homem de mancha na testa mostrou-se muito 

nervoso ao passar do tempo, sempre consultando o relógio. Quando chegou sua vez de 

jogar, ele se debruçou sobre a mesa e permaneceu parado lá por um tempo. Todos o 

encararam apreensivamente, esperando a jogada que nunca veio. O homem começou a se 

tremer, da sua boca saía espuma e, então, sua aparência física passou a tomar outra forma. 

Sons estridentes de dor vinham dele, e segundo Guapindaia, eram sons que se 

                                                        
93

 A cronista Eneida de Moraes (1904-1971) muito escreveu em suas publicações sobre o bairro da Pedreira, 

denotando essa expressão ao mesmo, que se tornou característica do bairro. Para um maior conhecimento 

sobre a obra e as impressões da infância de Eneida de Moraes em Belém, ver MORAES, Eneida de. 

ARUANDA/BANHO DE CHEIRO. Belém: SECULT; FCPTN, 1989. (Lendo o Pará 2). 
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assemelhavam ao ronco de um porco. “Numa espécie de ‘salve-se quem puder’, os 

freqüentadores abandonavam apressadamente a sede do clube, derrubando mesas e 

cadeiras, saltando janelas, espremendo-se pela porta”. Consequentemente, ninguém ficou 

no local para saber o resultado da transformação do estranho homem. Mas sabe-se que 

muitas pessoas ouviram o som de um porco “em disparada” para as áreas de mata do 

bairro (MONTEIRO, 2000, p. 33-36). 

 A última narrativa descreve o contato de duas garotas com uma entidade protetora 

de elementos florestais. No caso, de um igarapé. Dentre os tantos seres encantados que se 

tem crença em existir na Amazônia, uma das mais respeitadas é a figura da mãe d’água, 

uma entidade cujo dever é o de cuidar e proteger os rios e igarapés da região. A informante 

deste conto foi dona Anita, que relatou uma experiência pessoal ocorrida no igarapé do São 

Joaquim.  

 Ainda no início dos anos cinquenta, “o bairro do Souza e áreas adjacentes eram 

considerados locais campestres e que serviam a pic-nics e fins de semana ‘fora da cidade’” 

(MONTEIRO, 2000, p. 50). A maior parte da área desse bairro era coberta por floresta e os 

igarapés que ali existiam possuíam águas limpas e próprias para a diversão e relaxamento 

dos moradores da cidade. A Avenida Tito Franco94 era a única a cortar o Souza. Em uma 

das poucas casas que havia nesse lugar, morava dona Anita, ainda adolescente. Ela relatou 

que era costume sua mãe e tias irem “bater” roupas e redes nas águas do igarapé do São 

Joaquim, sendo acompanhadas pelas filhas. Em uma dessas idas, Anita, sua irmã e outras 

colegas, entraram no mato à procura de flores silvestres e, quando voltaram, questionadas 

por suas mães onde estavam, resolveram “brincar” com a figura da mãe d’água. Contaram 

que haviam ido buscar flores para a mãe d’água daquele igarapé, pois era aniversário dela. 

 Dito isso, Anita jogou as flores na água e junto com sua irmã acompanharam o 

caminho das flores na correnteza fraca, pelo leito do igarapé. Contudo, a informante conta 

que caiu em um trecho no qual a correnteza era forte e apenas conseguiu sair após se 

                                                        
94

 Atual Avenida Almirante Barroso, principal vida de acesso do Entroncamento (entrada da cidade) ao centro 

de Belém. 
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debater muito. As mulheres mais velhas, preocupadas ordenaram que as garotas se 

afastassem e voltassem para casa. Porém, ao se levantar, Anita ficou em choque. Viu 

aproximando-se dela uma cobra coral estranha, com uma cruz na testa. Ao mesmo tempo, 

sua irmã gritou ao ser atingida por uma folha seca caída de alguma árvore. Apesar da 

leveza do objeto, a garota afirmou veementemente que sentiu uma forte pancada na cabeça. 

Todos voltaram para casa e as mulheres mais velhas inferiram que não se deveria brincar 

com os seres encantados. 

 Nos dias que seguintes, as duas garotas mal conseguiam sair da cama. Ambas 

acometidas de uma forte febre que não passava de nenhuma forma. Após irem a uma 

“experiente” – Monteiro escreve que essa é uma “designação usada no interior da 

Amazônia e subúrbios de Belém para mulher que, não sendo médica ou enfermeira, serve 

de parteira ou ainda a que sabe lidar com [seres] encantados e encantamentos” – as 

meninas finalmente foram curadas e o veredito foi dado. Elas tinham ficado assombradas 

pela mãe d’água do igarapé do São Joaquim (MONTEIRO, 2000, p. 50-54). 

 Lendo essas histórias, percebe-se o quanto o elemento natural, ambiental, é 

idealizado. As árvores e o ambiente formado por seu conjunto, os igarapés que, estreitos, 

adentram pelas matas e os sons que são ouvidos dessas áreas criam uma espécie de 

curiosidade, fascínio e, certamente, uma mítica sobre aquele espaço. As pequenas cidades 

dos várias interiores do estado do Pará, e da Amazônia de modo geral, durante grande 

parte do século XX, estavam inseridas numa realidade espacial caracterizada por essa 

proximidade íntima à floresta e seus componentes. O desconhecido evoca mistérios e este, 

insere na mente e na experiência pessoal e/ou coletiva um ideal que permite a introdução 

das lendas, das crenças e das tradições, no cotidiano. 

 Por conseguinte, as áreas afastadas do centro, ditas como periféricas, por serem 

durante anos, caracterizadas por todos esses elementos naturais, permitiram aos 

moradores dessas localidades, a evocação dos mitos amazônicos – tão relacionados aos 

animais e seres encantados que protegem as florestas – no seu cotidiano. Seja sobre 

famílias que ali residiam por gerações, seja sobre os novos habitantes vindos do interior do 

estado, que ali encontravam características ambientais semelhantes às quais estavam 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

290 

 

habituados anteriormente, seja em outros povos, provenientes de outros espaços diferentes 

que ali encontraram um novo modo de viver, concomitante com as crenças, lendas e mitos 

e passam a experimentar novos costumes sobre suas vidas. Evidencia-se, assim, a produção 

da cultura, a partir de adaptações de tantos elementos. 

 Torna-se certo, também, esclarecer que a ideia das crenças e a relação com o mito 

não foi, nem é, assim como não poderia ser, uma visão unânime sobre os moradores dessas 

áreas. Isso se dá, justamente pela pluralidade cultural das pessoas quem formam uma 

cidade. Entretanto, para o que se inserem no imaginário da mítica amazônica, as lendas 

proporcionam uma ávida fonte de estudos culturais e do saber para o historiador e o 

cientista social, de um modo geral. 

Conclui-se essa análise com o dito do folclorista J. Paes da Cunha, de que “um país 

que não tenha lendas ou tradições [...] é um país sem vida, sem poesia e sem essa lei 

universa e natural que se chama amor; é conseguintemente um país imaginário, que não 

tem existência” (CUNHA, Apud COUTINHO, 2007, p. 10). 
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FINITUDE DA VIDA: AS NARRATIVAS DE MEMÓRIA DAS MULHERES 
AGENTES FUNERÁRIO DO CARIRI CEARENSE 

 

Amanda Monique Fernandes Siqueira1 
Evilásio Martins Vieira2 

RESUMO 
Este trabalho tem a intenção de analisar a mudança que vem acontecendo na região do 
cariri cearense nos últimos quinze anos em relação ao serviço funerário com a entrada da 
mulher nesse segmento. Quais as contribuições para as melhorias na prestação desse tipo 
de serviço proporcionadas por elas, qual o impacto social gerado nessa região e qual o 
entendimento das mesmas sobre essa experiência de empoderamento.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres. Tanatoraxista. Preconceito. 
 

ABSTRACT 
This work intends to analyze the change that is happening in Ceará cariri region in the last 
fifteen years to the funeral service with the woman’s entry into this segment. What 
contributions to improvements inproviding this type of servisse provided by them, what is 
the socil impact generated in this region and which the understanding of the same on this 
empowering experience 
 
KEY WORDS: Women. Tanatopraxista. Preconception. 
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Mulher 

 

“Mulher... 

A mulher moderna, 

que caminha lado a lado 

com os melhores profissionais. 

Atua em qualquer área, [...] 

Voando nas alturas, 

ou correndo em terra firme, 

ela marca presença, 

dá o melhor de si 

e vai conquistando por etapas.  

É dela, o troféu de heroina, 

mesmo que não o detenha. 

Nos campos de batalhas diárias, 

vai escrevendo sua história, 

cada linha ali descrita,  

conta parte de fracassos, 

mas também, 

muitos dias de glória...” 

 

Erotildes Vittoria 

 

Sabe-se da transformação da sociedade nesse último século em relação a mulher. 

Porém, ainda se faz relevante em diversas áreas da sua atuação o estranhamento pela 

decisão das mulheres de assumirem determinadas posições que antigamente e, 

aparentemente, só poderiam ser empossadas pelos homens. Neste artigo pretende-se 

explorar esse universo paralelo resistente à realidade que as mulheres vivenciam na 

contemporaneidade: a persistência em fazê-las sentirem-se inferiores aos homens pelos 

homens, e o preconceito exposto e abusivo imposto a elas pela sociedade. De acordo com 

Montagu (1970 p. 03): “Precisamos mostrar que as mulheres estão apenas começando a 

emergir de um longo e injustificado período de sujeição”.  

Vê-se todos os dias nos jornais, revistas, livros e em todos os meios de comunicação 

a ênfase que se é dada ao empoderamento da mulher; procura-se  mostrar como ela se 

destaca, inclusive em relação ao homem que desempenha a mesma função que ela, como 

se, realmente, esse fato fosse extraordinário. Dar-se um ar de brilhantismo ou de 

peculiaridade no qual o desprezo fica mais evidente. Essas diferenças não eram pra existir. 

E as mulheres que sobressaem a essas diferenças criadas não se consideram melhores que 

http://pensador.uol.com.br/autor/erotildes_vittoria/
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as outras. A nossa sociedade, praticamente, impõe um sistema de cotas para a mulher.  

Exercer uma função que exige força física não é uma exclusividade condicionada ao 

homem. A mulher tem direito de escolher o que quer fazer, porque é ela quem conhece os 

seus limites físicos, psíquicos e emocionais. Segundo o autor citado (op. cit., p. 05) “As 

mulheres foram condicionadas a julgar que são inferiores aos homens, acreditando que 

aquilo em que todos acreditam seja um fato da natureza.” 

 Trabalhar com corpos passa longe de ser uma atividade, exclusivamente, masculina. 

Basta que a mulher queira, se sinta atraída, tenha empatia pelo tipo de trabalho. Em posse 

dessa vontade de desenvolver essas funções, que ela o faça. De acordo com esse mesmo 

autor (op. cit., p. 33): 

 

 “Quando uma mulher assume um emprego até então só ocupado por 
homens, as reações masculinas são muitas vezes reveladoras. A violência da 

emoção e o comportamento irracional que muitos homens demonstraram, e 
ainda continuarão a demonstrar, em tais ocasiões indicam o quão 
profundamente ficam perturbados pela ideia das mulheres trabalharem fora 

de casa.” 

  

 A finitude da vida é um momento de reflexão e crescimento. Todos os dias essas 

mulheres presenciam a interrupção de um ciclo e o início de outro na vida de diversas 

pessoas. Consequentemente, o ciclo de vida delas também é alterado, pois, elas, através da 

observação que têm a oportunidade de fazer, passam a ponderar nas suas atitudes, por 

mais simples que pareçam. Para elas, não deveria existir diferença social. Todo mundo é 

igual a todo mundo. Independente da idade, do poder aquisitivo, da cor da pele, da raça, do 

grau de instrução, do peso e de outros aspectos encarados como diferenças pela sociedade, 

todas as pessoas irão passar pela morte. Todas as pessoas vão precisar do cuidado de 

outras pessoas para com elas nesse momento de finitude. E o que prevalecerá ou se 

perpetuará será o modo de vida da pessoa que se foi. Nada além disso! 

Juazeiro do Norte é a terceira maior economia do estado do Ceará. Nessa cidade, 

desde os anos 2000 através da chegada de uma grupo funerário, um quadro incomum aos 

costumes estaduais vem se desenvolvendo e ganhando espaço: mulheres agentes 
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funerário3. Na visão do empreendedor que resolveu atender essas necessidades do seu 

público, a mulher é peça fundamental para um trabalho bem mais elaborado, detalhista, 

cuidadoso e com melhores resultados. Pois, ela consegue enxergar detalhes que o homem, 

com sua visão automatizada, não vê. 

 Segundo o empresário, as pessoas o cobravam a contratação de mulheres para 

arrumarem mulheres, pois, por Juazeiro do Norte ser uma cidade do interior, muito ligada 

a religião e ao pudor, havia um estranhamento em saber que os homens é quem vestiriam 

as mulheres (senhoras, crianças, mocinhas); mesmo que os seus clientes compreendessem 

que os homens que trabalhavam nesse segmento com ele eram todos bem treinados, 

humanizados, sempre lhes chegavam essas insatisfações. Muitos diziam coisas do tipo: “ela 

morreu pura, nunca nenhum homem tocou em seu corpo”; “ela disse que quando morresse 

não queria ser arrumada por um homem, porque o único homem que conheceu o seu corpo 

foi o seu marido”. Para esses casos, haviam as meninas que trabalhavam na empresa como 

assistentes de velórios4. Elas orientavam as famílias quanto as questões burocráticas do 

sepultamento e também tentavam acalmá-los para enfrentarem esses momento com mais 

serenidade. Essas meninas, quando em situações em que os clientes reclamavam a falta de 

uma mulher no serviço, eram quem iam ajudar os agentes funerários a arrumarem os 

corpos das senhoras nas residências. Entretanto, quando era necessário fazer o 

procedimento de conservação no corpo, havia de ser feito o deslocamento do mesmo para o 

centro de tanatopraxia5 da empresa. Era aí que estava a maior complicação. Os familiares 

                                                        
3
 Realizam tarefas referentes à organização de funerais, providenciando registros de óbitos e demais 

documentos necessários. Providenciam liberação, remoção e traslado de cadáveres. Executam preparativos 

para velórios, sepultamentos, conduzem o cortejo fúnebre. Preparam cadáveres em urnas e os ornamentam. 

Executam a conservação de cadáveres por meio de técnicas de tanatopraxia ou embalsamamento, 

substituindo fluidos naturais por líquidos conservantes. Embelezam cadáveres aplicando cosméticos 

específicos. 
4
 São as pessoas encarregadas de prestarem assistência à família enlutada. Elas acompanham o velório a 

partir da solicitação do serviço à funerária até o sepultamento. Também são técnicas em enfermagem, pois, 

precisam estar aptas a executarem procedimentos de primeiros socorros aos familiares. 
5
 Técnica de preparação de cadáveres para o velório ou funeral, assim o corpo não sofrerá, pelo tempo 

solicitados pelos familiares, as decomposições naturais. Um dos benefícios da tanatopraxia é evitar que o 

cadáver se transforme em perigo para a higiene e a saúde pública, pois, foi possível registrar numerosos 

casos de acidentes infecciosos provocados por restos mortais. Sendo que de fato as bactérias não patogênicas 

em um ser vivo perduram depois da morte. É utilizada a técnica de aplicar injeções de produtos bactericidas 
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queriam mulheres para fazerem esse deslocamento e esse procedimento no corpo de sua 

ente querida. Houve casos em que a família dispensou o serviço por conta de não haver 

mulheres para fazer o procedimento.  Diante dessa insatisfação por parte dos clientes a 

empresa resolveu investir no treinamento de uma mulher para o setor de serviço funerário 

para observar a reação dos seus clientes.  

 A primeira tanatopraxista6 dessa empresa chamava-se: Francisca Deomar. Ela 

entrou no setor em meados de 2005. A entrada de Deomar deu muito certo no que diz 

respeito à aceitação dos clientes. Porém, o problema eram os companheiros de trabalho. 

Sabe-se e compreende-se que a mulher por mais disposição e condicionamento físico que 

possua, não tem o mesmo nível de força que um homem. Isso é fato, e também é 

comprovado cientificamente. As principais dificuldades enfrentados por ela eram essas em 

relação as forças. Havia períodos no mês em que ela tentava evitar o desgaste físico por 

conta do seu ciclo menstrual, e era exatamente aí que os colegas de trabalho se 

aproveitavam para alfinetar: “se não pode com o pote não deveria pegar na rudia”! Entre 

outras situações onde ela precisava se ausentar pra levar um filho ao médico ou a 

comparecer a uma reunião de escola dos mesmos, já que ela era mãe solteira e tinha dois 

filhos dependentes dela e menores de idade. Em 2008 ela pediu transferência para a filial 

de Fortaleza. Permaneceu na função até 2013 e saiu da empresa para abrir sua clínica de 

tanatopraxia em Russas, que é a sua cidade natal. 

 Devido a saída dela da região do Cariri em 2008, e principalmente pela cobrança que 

retornava sobre uma mulher para arrumar mulheres, novamente, em 2009, foi contratada 

uma tanatopraxista para a empresa. Ela era Luzia Maria de Santana, mais conhecida como 

Neném. Esta, por sua vez, quando veio para a empresa já possuía o curso técnico em 

tanatopraxia, e já havia trabalhado em outra funerária numa cidade menor, próximo a 

Juazeiro. Ela veio pro cariri em busca de oportunidade, onde ela trabalhava antes a 

                                                                                                                                                                                        
com o objetivo de destruir as bactérias existentes e estabelecer um ambiente asséptico capaz de resistir a uma 

invasão microbiana. Corpos mutilados também recebem tratamentos de restauração e necromaquiagem para 

tentar reconstituir o aspecto natural dos traços do falecido com o objetivo de atenuar o sofrimento dos 

familiares. 
6
 Profissional capacitada em formação técnica para a execução da tanatopraxia. 
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quantidade de serviços funerários era muito pequena, e ela também era mãe solteira e 

precisava trabalhar onde obtivesse um retorno financeiro favorável ao investimento que ela 

fez ao fazer o curso, e para sustentar a sua família. Neném também sofreu muita pressão 

psicológica e preconceito. Não a deixavam tirar plantão como os outros, ela só trabalhava 

no horário comercial ou tirando as férias dos plantonistas, quem trabalhava no plantão 

ganhava mais, os homens, colegas de trabalho, embarreiravam. E ela tinha uma 

dificuldade: não gostava de arrumar crianças, se sentia muito mal, ela tinha filha pequena e 

ficava muito mexida com essas situações. E, embora, os companheiros de trabalho se 

aproveitassem disso, essa é uma situação em que os homens também se sentem 

enfraquecidos. 

 

“E o homem não deve se rebaixar à condição de uma mulher, por isso ele 
não deve se preocupar em chorar ou demonstrar seus afetos, pois isto faz 

parte de seu lado feminino que pode ser expresso, porque é apenas um lado, 
não uma totalidade, e porque não coloca em risco sua heterossexualidade” ( 
FILHO, Amílcar Torrão, 2004, p.141). 

  

 Mas, a prepotência e a insensibilidade masculina, principalmente num lugar julgado por 

eles de “ambiente de trabalho masculino” tinha que prevalecer. Qualquer um, ainda hoje, 

que venha a demonstrar sensibilidade com algum caso, é tido como “mulherzinha”. E essas 

mulheres que se atrevem a essas funções, por mais que não precisem provar nada a 

ninguém, são tidas como mulheres que querem ser homens. Por mais que não sejam pais, 

ou mesmo que sejam, e sejam homens, não há como não se comover diante do fim da vida 

de uma criança. Essa, é apenas mais uma das circunstâncias que tornam essas mulheres 

especiais. Não diferentes das outras, mas, são mães que têm o último cuidado com os filhos 

de outras mães, que nesse momento de finitude, as mães dessas pessoas não teriam 

condições físicas nem psicológicas de o terem. E no consciente dessas mães que perderam 

seus filhos, apenas uma mãe, como elas, seria capaz de cuidar de um filho nessa hora. 

Trabalhar com a morte não é fácil. Por diversos momentos, essas mulheres abrem mão de 

seus problemas e angústias para se doarem para o outro. Isso é uma experiência de 

humanização magnífica.  
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 Depois de um tempo na função, devido a um problema de saúde, em setembro de 

dois mil e onze, ela pediu para ser transferida de setor e não quis mais trabalhar com 

serviço funerário. Ela ficou no setor até janeiro de dois mil e doze. 

 Após o pedido de transferência de setor da Neném ser aceito pela direção da 

empresa, imediatamente e antes de sua saída da função, o proprietário tratou de qualificar 

uma funcionária da casa para assumir a vaga. A pessoa escolhida era uma moça que já 

vinha chamando a atenção das pessoas na cidade por outra função que ela desenvolvia 

dentro desta empresa. O nome dela é: Amanda Monique Fernandes Siqueira. Amanda, 

entrou nessa funerária em maio de dois mil e nove exercendo a função de assistente de 

velório. Um ano e três meses depois ela entrou no quadro de agentes funerários da 

empresa. Ela é até a presente data, a única mulher agente funerário do estado do Ceará 

com registro em carteira de trabalho, e talvez seja em âmbito maior, já que o grupo em que 

trabalha é interestadual e não se tem informação de outra na região Nordeste. Amanda foi 

a única mulher a dirigir viaturas funerárias exercendo a função, tendo responsabilidade 

sobre a sua viatura de serviço que estava a conduzir e sobre o corpo que estava a cuidar. 

Ela passou um ano e oito meses nessa função. Nos primeiros oito meses ela foi remunerada 

como assistente, sua função anterior. Porque, embora, tivesse sido determinado a sua 

mudança de cargo, e ela estivesse exercendo a função, a gestão da empresa não digeria a 

audácia dela: “onde já se viu, uma mulher fazendo serviço de homem?” Esse era o maior 

questionamento dos gestores. E: “que mulher é arretada é essa, no volante desse carro?” 

Essa era uma das frases mais ouvida por ela, por onde passava. Teve que fazer um curso de 

mecânica de autos para poder compreender melhor o veículo. Foi testada várias vezes. “Os 

homens, em geral, parecem usar a sua razão para justificar seus preconceitos, que, sem 

saber como, preferem manter a extirpar.” (WOLLSTONECRAFT, MARY- A Vindication of the 

Rights of Woman (1792) apud MONTAGU, 1970, pág. 07) Passou muita humilhação; nem o 

material de trabalho lhe era ofertado, ela tinha que ficar pedindo aos colegas com quem 

tinha mais aproximação. Foi o dono da empresa que lhe deu a oportunidade de mudar de 

função. Contudo, ele não permanecia na cidade, vinha vez ou outra e tomava algumas 

providências, e os administradores que ficavam é quem tomavam de conta da empresa. A 
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direção era toda contra a situação de se ter uma mulher nessa função. Pra completar o time 

de preconceituosos, o gestor de frota e o coordenador da equipe eram evangélicos. “Onde já 

se viu uma mulher viajando com corpos?” Ela enfrentou tudo e a todos a duras lágrimas, as 

quais, não derramou nenhuma na presença deles. Mas a sua vontade de vencer era maior 

que a vontade que os outros tinham de condicioná-la a uma determinação social criada por 

eles. 

 

“A sociedade abrange muitos indivíduos variáveis em termos de 

características mentais, parcialmente por sua constituição biológica, 

parcialmente pelas condições sociais específicas sob as quais eles cresceram. 
A despeito disso, muitos deles reagem de modos similares, e há inúmeros 

casos nos quais podemos encontrar uma clara marca da cultura sobre o 
comportamento da grande massa de indivíduos, expressa pela mesma 
mentalidade. Desvios em relação a esse tipo resultam em comportamento 
social anormal, e embora lancem luz a respeito da prisão de ferro da cultura 
sobre o indivíduo médio, constituem mais um tema para o estudo da 
psicologia individual do que da psicologia social”. (BOAS, Franz. 2004. p. 
109) 

  

 Ela também gostava da curiosidade do povo para com ela, da admiração que ela 

despertava, e mesmo que parecesse confuso, ela também não tinha problema em se 

justificar às pessoas sobre a escolha de sua profissão. 

 Quando foi perguntado a ela se queria ir para o setor de tanatopraxia, ela aceitou 

imediatamente. Viajou em outubro de dois mil e onze, fez o curso, passou quatro meses 

aguardando a saída da Neném e assumiu a função. Assim como as anteriores, ela sofreu 

muito. E sofre até hoje, pois ela é a única mulher exercendo essa função atualmente, na 

empresa. Quando ela fez o curso, uma moça de Russas também fez e ficou na filial de 

Aracati: Jaíza de Matos. Jaíza não aguentou a indiferença dos colegas, as dificuldades 

impostas pela gestão da empresa são muitas. Ela só ficou na função e na empresa até o 

início de dois mil e treze.  

 Em dezembro de dois mil e treze, depois de muita luta, por parte da Amanda para 

que colocassem outra mulher como agente funerário, Socorro Arraes iniciou no cargo de 

auxiliar funerário. Socorro era assistente de velório, mas sempre que podia estava 
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envolvida com os serviços e conquistou a sua oportunidade. Também vive cercada pelo 

preconceito. Em outubro de dois mil e catorze, Etevaneidy Alves Pinheiro, passou a exercer 

a função de auxiliar funerário, assim como Socorro e Amanda, ela também era assistente de 

velório. 

 As mulheres que estão atuando nesse setor são profissionais que possuem jornada 

de trabalho dupla ou tripla. São mulheres que tem filhos, são donas de casa, estudam e 

trabalham para complementar a renda da família; ou até mesmo, são o único subsídio 

financeiro de tais famílias. Socorro e Amanda são divorciadas e tem filhos para criar. 

Etevaneidy é casada e tem filhos também. Amanda é a única delas que estuda. Todas estão 

lotadas na filial de Juazeiro do Norte. Entretanto, essa filial atende a região do Cariri, e 

outras cidades de fora da região. Amanda, por ser tanatopraxista fica fixa no prédio, sua 

função é exercida em ambiente estático e restrito. Socorro e Etevaneidy ganham a região 

do cariri cearense. Elas vão as instituições (hospitais, iml’s7, svo’s8, residências) fazer a 

remoção dos corpos, trazem-no para o centro de tanatopraxia, entram na sala com o 

tanatopraxista e o auxiliam no procedimento de conservação, assepsia, vestimenta e 

ornamentação dos corpos. Amanda é responsável pelo procedimento de conservação, 

assepsia, vestimenta, ornamentação, reparação, reconstituição e necromaquiagem dos 

corpos. Amanda, é líder da equipe de agentes funerários e auxiliares funerários do seu 

plantão, que salvo Socorro e Etevaneidy, o restante da equipe é toda masculina. 

  São mulheres que não são indiferentes as dores e as inseguranças das pessoas que 

estão passando por aquele momento; elas são mães. Todas elas tem problemas com filhos 

nas escolas, tem angústias quando eles adoecem e elas não podem acompanhá-los. São 

mulheres que são responsáveis pelas necessidades básicas e supérfluas de suas famílias. 

                                                        
7
 IML-Instituto Médico Legal- É um instituto brasileiro responsável pelas autópsia e laudos cadavéricos de 

causas não naturais (acidente, envenenamento, assassinato, suicídio) para Polícias Científicas de um 

determinado Estado na área de Medicina Legal. É um órgão público subordinado à Secretaria da Segurança 

Pública do estado. 
8
 SVO-Serviço de Verificação de Óbito- São instituições que têm por finalidade a determinação da realidade da 

morte, bem como a sua causa- desde que natural e não sob suspeita de violência- nos casos de óbitos 

ocorridos sem assistência médica ou com assistência médica, mas em que este sobreveio por moléstia mal 

definida. (Laurenti e Mello Jorge, 1995). 
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“As influências que atuam na mulher pelo fato de ser mãe tornaram-na, desde o princípio 

da espécie humana, a mais humanitária das criaturas.” (MONTAGU, 1970, pág. 137) 

  Assim como os homens que são seus companheiros de trabalho, elas passam uma 

noite inteira trabalhando. “O trabalho em tanatório apresenta um grau de risco 

considerável, em função da natureza dos agentes aos quais o profissional está exposto.” 

(FIUZA e MARCHIORO, 2010, pág. 209). A diferença entre eles é que o homem, em sua 

maioria, quando chegam em suas casas vão descansar; elas vão organizar e executar as 

tarefas domésticas (nenhuma delas tem secretária do lar), acompanhar os seus filhos na 

educação de casa e da escola, entre outros afazeres, e também cuidar de sua imagem 

pessoal. Elas são mulheres lindas e vaidosas! Em seu local de trabalho são profissionais que 

cuidam dos entes dessas famílias com cautela e respeito, todavia, tentam não levar a carga 

negativa que absorvem para dentro de seus lares para não afetarem os seus laços afetivos. 

Elas enfrentam situações de desespero, descrença e revisão de conceitos todos os dias; se 

reconstroem para ajudar o outro a se reconstruir também. 

 Essas mulheres que estão transformando o interior cearense num espaço construtor 

de identidades e fazendo as pessoas compreenderem as múltiplas composições histórico-

culturais a respeito do lugar social da mulher. Através desses espaços que elas estão 

abrindo, elas estão despertando sensibilidades em relação ao outro. Pois, a função que elas 

exercem também as fazem refletir sobre a nossa sociedade.  Elas geram indagação, 

admiração, e estão abrindo espaços de trabalho para a mulher em todos os seguimentos. 

 

“A verdade tornará livres homens e mulheres, pois até que estas se libertem 
dos mitos que atualmente impedem seu progresso, nenhum homem poderá 
ser livre ou completamente sadio do ponto de vista mental. A libertação da 
mulher significa a libertação do homem.” (MONTAGU, 1970, pág. 08) 

 

  De acordo com suas narrativas, a oportunidade de trabalhar nesse segmento só tem 

lhes proporcionado ter uma visão mais humanizada do mundo. Elas estão ali, todos os dias, 

com a finitude da vida em suas mãos. Isso lhes faz querer viver mais e em paz cada dia de 

suas vidas. Lhes dá vontade de realizar os sonhos que ainda não conseguiram e lhes dá 

força para lutar por eles. Lhes transformam em mulheres fortes! E ser uma mulher forte 
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não significa dizer que elas são superiores as outras mulheres. A diferença está no conceito 

que o indivíduo adotou como regra. Segundo elas, enquanto os homens e mulheres 

machistas e preconceituosos tentam dificultar o desempenho de seus trabalhos, elas 

convertem essa indiferença em coragem para enfrentar e vencer. Elas estão lá provando 

que as mulheres são capazes de serem o que quiserem ser. Onde quiserem ser, quando 

quiserem ser. 

 

 “A única certeza que poderemos ter é que jamais as mulheres dominarão os 

homens como os homens durante tanto tempo as dominaram. A pessoa 

verdadeiramente superior não precisa dominar ninguém; a criatura inferior 
é que, a fim de sentir-se superior, necessita olhar de cima para os outros. 

Quem é de fato superior não olha de cima nem de baixo – olha de frente.” 
(MONTAGU, 1970, pág. 08)  

 

 Além disso, estão despertando nas outras mulheres a vontade de trabalhar no 

serviço funerário. Muitas tem vontade, mas estão com o conceito dos outros impregnado na 

sua mente. 

 E quando Tim Ingold menciona aquela “antiga tese que afirma a superioridade dos 

homens sobre as mulheres como um reflexo natural da superioridade da condição humana 

sobre a animalidade” (INGOLD, Tim, 1995, p.11), eu entendo que o homem que pensa assim 

é um infeliz frustrado. E não é por compreender que a nossa sociedade entende que essas 

mulheres exercem uma função “masculina” não! É pelo preconceito social mesmo.  Somos 

todos iguais. O homem também tem suas limitações físicas e psíquicas, limitações de 

construção de pensamento. 

 O que é diferente nos perturba, e não aceitamos que temos a necessidade de 

compreender e aceitar o “estranho”, o “normal”. 

 Quando perguntei para M1 o porquê da rejeição contra a mulher no setor funerário, 

ela disse que foi muito difícil a sua entrada: “a questão do preconceito, por eu ser mulher e 

achar que eu não era capaz o suficiente de fazer a mesma coisa que um homem é capaz.” E 

para M2 “Não fui muito aceita pelos homens, aquela questão de que o machismo não 
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aceitava... falava que... o preconceito, tinha muito preconceito, dizia que num ia dar certo.” 

Podemos identificar uma relação dessas afirmações com o que diz o autor abaixo: 

 

“As diferenças biológicas entre os sexos obviamente fornecem as bases 
sobre as quais firmam os diferentes papéis sociais que se esperam sejam 

representados pelo homem e pela mulher. Mas o significado das 

diferenças biológicas é muitas vezes apresentado de tal maneira, que dá 
a impressão de uma conexão natural entre as condições que são, na 
realidade, ligadas apenas artificialmente, isto é, por interpretação 

errônea.” (Montagu,1970, p. 13). 
 

 E acrescentam sobre incentivar as mulheres a lutarem pelo que querem: M1: “que 

elas nunca baixem a cabeça diante das dificuldades... se elas tem vontade, em qualquer 

profissão elas busquem, não desistam por conta dos obstáculos e dos preconceitos que tem. 

Porque, infelizmente, o mundo, hoje, tá muito moderno mas existe muito preconceito... que 

não desista de forma alguma! E que sempre vença os obstáculos! Não só um que aparece, 

mas como os vários, pra depois a gente ficar feliz por conseguir aquilo que a gente passou 

tanta dificuldade pra conseguir.”; M2: “eles acham que a gente num pode nada, [...] e a gente 

pode tudo.” Montagu(1970, p. 08), “A maior vitória que podemos dar a um inimigo 

tradicional é tornarmo-nos iguais a ele.” 

 Percebe-se que ainda há um longo caminho a percorrer. Para além da vontade da 

mulher, há a vontade da sociedade. E a essa, falta muita para ser conveniente por igual com 

todos. A troca de benefícios é um artifício evidente. Poderia sim, nos tempos que 

vivenciamos hoje, haver a legítima igualdade de direitos e deveres para ambos os sexos. 

Todavia, o homem machista e preconceituoso não digeriria esse impacto facilmente. Ele 

também está preso e não quer se libertar das regras e das diferenças que ele criou. Pior que 

conviver com o que ele julga diferente é aceitar que ele sempre esteve errado no seu 

julgamento sobre essa suposta “inferioridade da mulher” em relação a ele. 
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O REGIME DOTAL: ENLACES MATRIMONIAIS NA 
SOCIEDADE DA POVOAÇÃO DO PIANCÓ (1740-1750) 

 

Baíza Faustino Soares9 
 
RESUMO 
A prática da dotação é um costume de Antigo Regime que através do Atlântico alcançou e 
perpetuou-se na América Portuguesa. Neste ensaio, usando-se de Livros de Notas 
provenientes do Cartório de I Oficio Cel. João Queiroga (Pombal-PB) por meio das fontes 
cartoriais podemos perceber as relações que se estabeleciam na sociedade que se formava 
nos sertões da Capitania da Parahiba. Nosso objetivo é apresentar a doação de dotes por 
ocasião dos enlaces matrimoniais das filhas casadouras da elite sertaneja entre 1740-1750 

na Povoação do Piancó. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dote. Família. Povoação do Piancó. 
 

ABSTRACT 
The practice of appropriation is a custom of the Ancien Regime which through the Atlantic 
reached and was perpetuated in Portuguese America. In this test, using of books of notes 
from the notarized Cartório de I Oficio Cel. João Queiroga (Pombal-PB) by means of the 
sources notary we can perceive the relations that were established in society that was 
formed in the hinterlands of Capitania da Parahiba. Our objective is to present the giving of 
gifts on the occasion of matrimonial links of the daughters of the elite marriageable 
hinterlands as between 1740-1750 at the Povoação do Piancó. 

 
KEY WORDS: Dowry. Family. Povoação do Piancó.  
 

 

Vestígios de dotes: os enlaces matrimoniais no Sertão de Piranhas e Piancó 

No final do século XVII, Teodósio de Oliveira Ledo adentrou no sertão por meio do 

rio Piranhas. Foi a primeira entrada rumo aos sertões da Capitania da Parahiba financiada 

pelo Estado, demonstrando assim o forte interesse da Coroa nas terras interioranas. 

Teodósio de Oliveira Ledo foi o terceiro membro da família10 a ocupar o cargo de capitão-

                                                        
9
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História – PPGH/UFCG. Orientador: Prof. Dr. Rodrigo 

Ceballos. E-mail: baiza.pb@gmail.com. 
10

 Na realidade, quando o primeiro integrante dos Oliveira Ledo, Antônio de Oliveira Ledo, adquiriu uma 

sesmaria na ribeira do rio Paraíba em 1670 “o sertão da capitania já se encontrava parcialmente ocupado pela 

Casa da Torre”: a presença dos Dias D’Ávila “nos sertões paraibanos dataria de 1663” (MELLO, 1995, p.73). 
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mor do Sertão das Piranhas, Cariri e Piancó. O cargo primeiro pertenceu a seu tio Antônio 

de Oliveira Ledo e passou para Constantino de Oliveira Ledo em 1692. Com sua morte, seu 

irmão Teodósio Ledo assumiu o cargo em 1694. O capitão-mor Teodósio de Oliveira Ledo 

mantinha uma boa relação com o governador-geral do Brasil, Dom João de Lencastro, 

responsável por firmar sua patente militar como gratidão e mercê pelos serviços prestados 

nos sertões da Parahiba e nas guerras contra os gentios bravios. Também o então 

governador da Parahiba, por volta de 1696, Manuel soares de Albergaria, ajudou-lhe no 

processo da conquista fornecendo-lhe armas, munições e uma milícia com o objetivo de 

estabelecer o arraial que viria a ser a base inicial de suas operações militares. 

Teodósio de Oliveira Ledo escolheu o Sertão de Piranhas para fundar ali o arraial, de 

acordo com as ordens de Manoel Soares de Albergaria, o então governador da Parahiba, por 

volta de 1698. Escolheu um lugar adequado e seguro para os moradores que naqueles 

sertões criavam seus gados. O arraial ficou conhecido como Piancó. Assim, a atual cidade 

de Pombal, fundado no Sertão de Piranhas e Piancó, teve como primeiro nome “Arraial do 

Piancó” e depois “Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó”. O Sertão de 

Piranhas e Piancó compreendia o extremo oeste da antiga Capitania da Parahiba, fazia 

fronteira com o rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, sendo que os limites de divisa 

eram imprecisos e no período colonial não existia uma delimitação territorial precisa e 

detalhada (SOARES, 2012). 

A conquista e a ocupação do Sertão de Piranhas e Piancó foi um processo que 

aconteceu gradativamente. Vale ressaltar que os limites das Capitanias do Norte11 

costumavam confundir-se entre si por ser o seu interior, na época, uma fronteira móvel, 

em constante expansão no combate com os gentios bravios. A conquista do sertão da 

Paraíba está inserida em um projeto amplo de ocupação do Brasil. 

A fundação da Povoação do Piancó, buscou legitimar a posse dos territórios 

sertanejos e povoá-los em nome do Governo português como um posto militar, para tanto 

                                                                                                                                                                                        
Além dos Dias D’Ávila, a historiografia também verificou a presença dos sertanistas paulistas que lutaram 

contra a resistência indígena. 
11

 As Capitanias do Norte eram formadas pelas Capitanias de Pernambuco, Siará Grande (Ceará), rio Grande e 

da Parahiba. 
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serviu como um ponto estratégico na defesa da conquista do Norte do Estado do Brasil. 

Esta povoação e toda a sua jurisdição configura-se como nosso recorte espacial de pesquisa. 

Investigamos, com este trabalho, a sociedade sertaneja que se estabeleceu neste local 

a partir do uso da prática do dote por ocasião dos enlaces matrimoniais no período que 

segue de 1740-1750 de filhas casadouras da elite local, por seus pais e outros familiares, 

buscamos identificar a importância que a concessão de bens para o casamento tinha para 

família colonial e como este mecanismo auxílio na composição dos cabedais familiares no 

setecentos. 

No Brasil colonial, a prática da dotação foi herdada do colonizador português, sendo 

que este costume se encontra presente em diversos registros, assim como na literatura, 

documentos de herança, inventários, testamentos, insinuação de dotes, escrituras de 

doação, escrituras de dote, entre outros. O estudo de doar bens para filhas, afilhadas, 

parenta próxima, ou até mesmo para desconhecidas por ocasião de seu casamento ou para 

manutenção de seu novo lar, demostra a importância de pesquisar o uso do dote para 

compreender as vivencias de diferentes percepções de uma época. 

 

Nas sociedade de Antigo Regime, os arranjos familiares era fundamentais 

para o processo de reprodução social, engendrando uma lógica de 
funcionamento que levava em conta cálculos econômicos, mas também 
incorporava elementos de uma mentalidade ainda aristocrática, baseada nas 

premissas do enobrecimento social e da reciprocidade entre os agentes 
envolvidos na transação matrimonial (KÜHN, 2003, p. 236). 

 

 O casamento representava para as mulheres a realização de suas vidas, devendo ser 

sustentadas e protegidas por seus maridos. O dote era um mecanismo que facilitava a união 

conjugal, e era raro a moça rica e portadora de dote que não se casava. O dote ganhava a 

aparência de proteção e amparo, mas o costume do dote expressava uma forma sutil de 

dominação e violência simbólica (a violência não representa apenas algo físico), as 

mulheres interiorizavam os dispositivos que asseguravam sua submissão, perante a 

instabilidade econômica e moral caso não estivessem sob a tutela masculina (ABRANTES, 

2010). 
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O uso do dote: O casamento era um assunto de família 

 No período colonial o casamento é entendido como um meio de proteção e 

sobrevivência econômica da mulher, era de responsabilidade do marido zelar pela 

segurança da esposa e dos filhos, o que incluía a administração dos bens do casal. A 

historiografia sobre família aponta a importância do casamento nas relações econômicas, 

políticas e sociais no Brasil, principalmente no período colonial. Oficialmente era 

reconhecida como família legítima aquela proveniente da união formal através do 

casamento religioso de acordo com as normas do Concilio de Trento expressas nas leis 

canônicas. A mentalidade da época era de que o amor entre os cônjuges viria com o tempo, 

considerando que era comum os noivos se verem pela primeira vez no dia do casamento. 

 Na legislação portuguesa do antigo Regime vigorava o regime dotal tipo romano, o 

dote era considerado um adiantamento da herança de uma filha e um dever dos pais. Assim 

como também era um dever de obediência ao poder paternal aceitação do casamento 

arranjado pela família, do contrário, os filhos e filhas desobedientes sofreriam penalidades 

legais, asseguradas pelas Ordenações Filipinas (ABRANTES, 2010). 

 A família era tida como responsável por atos individuais, ou seja o ato de um valia 

por todos. Sendo assim, alguns indivíduos poderiam representar todos os demais membros 

da família. Presava-se pela lealdade familiar, e considerava-se que ele determinava os atos 

individuais. As famílias funcionavam portanto como unidades empresariais na quais 

diversos membros representavam a família. 

 O dote era considerado um adiantamento da herança de uma filha, uma vez que 

todos os filhos legítimos são herdeiros forçados com o morte dos pais a filha, caso se 

sentisse injustiçada pelo valor de seu dote, podia o levar a colação, isto é, devolver o dote 

ao espólio, adicionando o respectivo valor ao espólio líquido antes da divisão entre os 

herdeiros. O dote sendo concedido por ambos os genitores, apenas metade dele entrava na 

colação quando da morte de um dos pais, enquanto o dote concedido por uma viúva ou 

viúvo entrava totalmente na colação. 
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 De acordo com o direito português, no que diz respeito aos hábitos de sucessão e 

artilha de bens, a filha que recebia o dote, podia se recusar a participar da herança, caso 

contrário levaria o dote a colação. Ou seja, se a filha tivesse um dote maior que sua parte 

da legítima, iria devolver a diferença aos demais herdeiros, mas o dote fosse inferior a sua 

parte da herança, ao fazer a colação dos bens receberia a diferença. 

 

O cumprimento dessa regra de colação estava ligado tanto ao fortalecimento 

do Estado na região, devido ao crescimento do comércio nas minas, com a 
atuação da Coroa junto as famílias para que cumprissem o que estava 
estabelecido na legislação, como também as mudanças nas próprias 
famílias, no comportamento dos filhos que queriam uma divisão mais 
eqüitativa dos bens (ABRANTES, 2010, p. 34). 

  

O tenente Francisco Alves Maya e sua mulher Theodosia Ferreira da Silva moradores 

na Ribeira do Patu prometeram em uma escritura privada como dote de sua filha Ignes 

Maria da Soledade ao capitão Vicente Carvalho de Azevedo, o valor de 6.000 cruzados em 

ouro, prata, escravos, dinheiro e gado. Sendo que no ano de 1747 lavraram em notas do 

tabelião a confirmação do dote12, sendo que o casamento já teria se realizado, o capitão 

Vicente Carvalho de Azevedo confirma já ter recebido de seu sogro ouro, prata, escravos e 

gado, além da quantia de 991$490, sendo que ainda restava receber a quantia de 

1:404$516. 

Tendo vista que os genitores da mulher possuíam uma considerável dívida, em 1748 

o tenente Francisco Alves Maya revoga13 a metade de um sitio chamado Agoa Suja na 

ribeira do Jagoarte que havia sido doado como parte da legítima do seu irmão o padre 

Francisco Alves Maya, em valor de 400$000, o mesmo valor das terras confiscadas do 

irmão do tenente. 

Ao casar suas filhas, os pais se privavam de uma grande quantidade de bens 

destinada aos dotes, que muitas vezes eram maiores do que a legítima que os filhos homens 

                                                        
12

 Cartório I Ofício João Queiroga. Livro de Notas de 1744. “Escriptura de confirmação de dotte que faz o 

tenente Francisco Alves Maya ao Cap
am 

Vicente Carvalho de Azevedo”. 1747, fls. 126v e 127. 
13

 Cartório I Ofício João Queiroga. Livro de Notas de 1744. “Escriptura de destrato que fazem o ten
te

 Francisco 

Alves Maya e sua m
er

 ao Revr
do

 Padre Francisco Alves Maya. 1747, fls. 28v, 29 e 29v. 
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iam herdar. Este foi o caso do tenente e sua esposa que doaram por dote uma considerável 

fortuna, fato este que demostra a importância que este enlace matrimonial teria para a 

família da noiva. Theodosia Ferreira da Silva declarou ter com o seu marido juntado a 

quantia de 599$206 que fora herança de seu sogro e sogra. Levando em consideração que o 

dote de Ignes Maria certamente era superior a sua legítima (herança de direito), 

seguramente ela não optaria por levar seu dote a colação. 

Quando o dote é concedido representa uma grande vantagem sobre uma herança. 

Além de receber uma quantidade maior de bens a filha podia usá-lo por mais tempo que os 

irmãos. “Assim sendo, até mesmo as filhas que receberam dotes equivalentes à herança a 

que teriam direito, ou menores do que ela, tiveram vantagem sobre seus irmãos” 

(NAZARRI, 2001, p. 47). Era comum as filhas casadas levarem vantagens sobre os demais 

filhos, especialmente seus irmãos doavam bens para compor os dotes de suas irmãs. 

Mesmo se levassem o dote a colação, por vontade ou obrigação, Ignes Maria teria 

vantagens sobre seu irmão o padre Luiz Alves Maya, por usufruir de seus bens por mais 

tempo, somente em 1755 é que na documentação identificamos que o tenente Francisco 

Alves Maya já havia falecido14, e que sua viúva foi quem passou a administrar o patrimônio 

da família. 

De acordo com a legislação portuguesa a herança de uma pessoa falecida devia ser 

dividida somente entre os herdeiros que não houvessem recebido dote ou doação, a menos 

que as filhas dotadas ou os filhos que receberam doação quisessem devolver seus bens ao 

espólio. Assim sendo caso o dote ou a doação tivesse sido menor do que a legítima 

adicionada a terça, mesmo que o herdeiro abrisse mão da herança, seria obrigado a 

devolver a diferença aos demais irmãos e irmãs que participassem da colação. Portanto, 

somente quando um dos genitores falecia é que a lei sobre o dote resolvia as disparidades 

que surgiam entre os filhos e filhas por causa da concessão do dote. 

Muriel Nazarri (2001) atribui dois sentidos para a palavra dote em português. No 

primeiro, o dote é visto pelo ponto de vista de quem concede e define-se como sendo os 

                                                        
14

 Cartório I Ofício João Queiroga. Livro de Notas de 1755. “Procr
am

 bas
te

 q faz Theodozia Frr
e
 da Silva viúva 

defunto ten
te

 Fran
co

 Alv
es

 Maya, 1755, fls. [não é possível identificar]. 
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bens que os pais, ou outros familiares ou não familiares, doam a uma mulher por ocasião 

de seu casamento. No segundo sentido, o dote é visto do ponto de vista de quem o recebe, o 

novo casal de cônjuges, e é definido como sendo os bens da noiva ou bens que herdou da 

sua legitima e leva para o casamento, como também pode ser os bens que possui como 

viúva e leva consigo par ao novo casamento. 

Com o seu dote a esposa contribuía para a manutenção de sua nova família, os bens 

que trazia consigo auxiliavam no início de um estabelecimento produtivo para a 

sustentação do casal. Mas quem se favorecia com o dote? A esposa que o trazia para a vida 

conjugal? Ou o seu marido responsável por administrar os bens da mulher? Embora o 

homem se beneficiasse com o estabelecimento mantado como o dote de sua esposa, a 

mulher se beneficiava tanto quanto seu marido com o padrão de vida do casal. Portanto 

ambos lucravam com os bens trazidos pelo dote ao casamento. 

O dote além de prover materialmente o futuro da mulher, também se tornava 

motivo de orgulho para a mesma. Embora o dote fosse absorvido no conjunto dos bens do 

casal, a mulher não esquecia que havia colaborado para o patrimônio de sua nova família. 

Contudo o fato das esposas não controlarem os próprios bens pode parecer que o 

casamento era um contrato de propriedade entre os homens. Não importava se fosse 

homem ou mulher, era o patriarca ou matriarca, ou ainda um representante (esposa, viúva 

ou tutor) que fazia o acordo com o genro ou a família dele. 

 

Arranjos de casamento: a matrilocalidade como critério nas doações do dote 

A família no Brasil colonial tinha uma organização patriarcal. Embora o casamento 

se configura-se numa sociedade entre cônjuges, na qual todos os bens eram do casal, o 

marido era legalmente o chefe da sociedade conjugal, e administrador de todos os bens do 

casal e, por isso considerava que todas as decisões cabiam somente a ele. No entanto, por 

serem os bens propriedade comum do casal, a lei exigia o consentimento explicito da 

esposa em qualquer transferência de bens, principalmente de propriedade imobiliárias. O 

dote representava uma dessas transferências “e os tabeliães sempre faziam questão da 

presença e do consentimento da esposa na concessão de um dote”. (NAZARRI, 2001, p. 61). 
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O regime dotal que vigorou na sociedade brasileira, nas diferentes 

legislações, da colônia a república, procurou fazer do dote um “amparo 
legal” para a mulher casada, ao mesmo tempo em que reforçava sua 
condição de tutelada e a impedia de sobreviver por si própria (ABRANTES, 
2010, p. 11). 

 

Com a promessa de bons dotes, as famílias obtinham influência no arranjo de 

casamentos. E dotar uma filha era um dever até mais importante do que a legítima de um 

filho. Ou seja, a herança de uma filha tinha preferência sobre a de um filho. O dote era 

assim um instrumento de domínio dos pais sobre os filhos. “O casamento dos filhos, ou 

filhas, dava continuidade às linhagens dos dois genitores porque, no Brasil como em 

Portugal, a linhagem se transmitia tanto pelos homens como pelas mulheres” (NAZARRI, 

2001, p. 66). Ao dotar suas filhas, mas não conceder doações equivalente a seus filhos, os 

pais restringiam sua liberdade, desta forma, os mantendo dependentes, podiam controlar o 

modo pelo qual a família e a classe se reproduziam, uma vez que os filhos, assim como as 

filhas, estariam submetidos a casamentos arranjados pela sua família. 

Quando incluía em seus bens casas ou terras, o dote ajudava a determinar o lugar de 

residência do novo casal. Além de garantir que a filha e o genro manter-se-iam por perto, 

doar terras como dote daria ainda outra vantagem a família da noiva. Doar sesmaria como 

dote se configurava em uma estratégia familiar, ou vez que era exigida que a terra se 

mantivesse povoada e produtiva, para a posse ser mantida, sendo assim dotar uma filha 

com terras recebidas por sesmaria iria fortalecer os bens da família sobre a terra. 

Dona Maria do O Vasconcellos era casada com Luiz de Mello Vasconcellos, e no ano 

de 1741, recebe como dote de seu tio o capitão Geraldo Ferreira das Neves, uma parte do 

sítio de terras de criar gados chamado Tamanduá do rio Cupauã na Ribeira do Seridó15. O 

fato de já ser casada e mesmo assim receber um dote, evidencia a vontade de sua família 

em mantê-la por perto, uma vez que seu tio o capitão Geraldo Ferreira das Neves também 

                                                        
15

 Cartório I Ofício João Queiroga. Livro de Notas de 1740-1742. “Escriptura de dotte que faz o Capitão Geraldo 

Ferreira das Neves a sua sobrinha Maria do O Val a ser cazada com Luiz de Mello Vascocellos de huma parte 

do sitio chamado tamanduá no rio Cupauã Ribeira do Seridó”. 1741, fls. 64v, 65 e 65v. 
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reside nesta mesma ribeira. Além disso o mesmo capitão também doa mais um sitio de 

criar gados chamado Santo Antonio para suas duas sobrinhas, irmãs de Dona Maria, filhas 

de seu irmão Luiz Ferreira das Neves. Ao doar terras localizadas na mesma ribeira as suas 

três sobrinhas além de demonstrar o enorme apreço por elas, o capitão mais uma vez 

reitera o desejo da família de mantê-las por perto. 

Do mesmo modo, em 1746 quando o capitão João da Silva de Almeida e sua mulher 

Ana Maria de Sá doam para o irmão de Ana Maria, José da Silva Almeida, uma morada de 

casas e mais terras no sitio Alagoa na Freguesia do Bispado do Porto16, a doação era ele se 

ordenar padre, mas caso optasse por não se ordenar a doação feita por sua irmã, passaria 

para Rozaria e Maria, também irmãs de Ana Maria de Sá, para ajudar no seus dotes. Além 

da vontade de ter um eclesiástico na família, o capitão e sua mulher também expressam a 

vontade de determinar a residência das irmãs dela ao se casarem. 

O dote não era doado apenas a primeira filha casadoura, em alguns casos até mesmo 

os filhos eram contemplados com doações. Para Muirakytan de Macêdo (2007) os filhos 

prediletos ou os que seguiam ao sacerdócio poderiam ser beneficiados com um dote, uma 

vez que a Coroa mantinha na /américa portuguesa a carreira eclesiástica de poucos padres 

e para as famílias que tinham um filho que ocupava este carto significava, além de prestígio 

social, pureza e santidade de sangue. 

Neste sentido o dote podia ser concedido as filhas por ocasião do matrimonio ou o 

seu ingresso em um convento, a filhos prediletos e aos candidatos ao sacerdócio, até 

mesmo a órfãs assistidas pela Casa de Misericórdia, dependendo das circunstancias, podia 

ser direcionado com valores diferentes para casa filha, ou nem mesmo ser ofertado. 

Em 1749, o capitão mor Mateus Bezerra da Costa e sua mulher Dona Vicencia de 

Paiva da Cunha17, moradores na Ribeira do Fundo doam por ocasião do casamento de sua 

                                                        
16

 Cartório I Ofício João Queiroga. Livro de Notas de 1744. “Escriptura de doação que fazem o Cap
am

 João da 

Silva de Almeida e sua mulher Anna Maria de Sá a seo irmão e cunhadoJosé da Silva de Almeida de huã 

morada de cazas e mais terras que lhe pertenciam no citio chamado alagoa freg
a
 de f

co
 Tillo Bispado do 

Porto”. 1746, fls. 99v e 100. 
17

 Cartório I Ofício João Queiroga. Livro de Notas de 1747-1750. “Escriptura do dote que faz o Cap
m

 mor 

Matheus Bezerra da Costa e sua mulher Dona Vicencia de Paiva da Cunha a seu genro Antonio de Fantos 

Rangel”. 1748, fls. 46v e 47. 
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filha Dona Maria da Almisção com Antonio dos Santos Rangel, uma sesmaria de 

comprimento ao lado do seu sitio Cornichauhã, mas uma vez pode-se perceber o anseio que 

as famílias tinham em manter suas filhas, mesmo casadas por perto de seus parentes. Além 

de assegura seu bem estar, esse desejo também representava uma estratégia familiar. 

Para obtenção da data de sesmaria18 era necessário sustentar a terra povoada e 

produtiva por um período de aproximadamente cinco anos. O beneficiado recebia as terras 

em sesmaria por meio da doação de caráter hereditário e em troca eram obrigados a povoá-

las e a pagar o dizimo de ordem de Christo do que nele se cultivasse. A Coroa arrecadava a 

decima parte de tudo o que fosse produzido na sesmaria. O dono da sesmaria deveria 

sempre obedecer as ordens de Sua Majestade, além de confirmar a doação das terras 

recebidas através de sua ocupação efetiva dentro de três anos por anos por meio de um 

novo documento, a carta de confirmação da sesmaria, pois caso contrário a doação seria 

anulada em favor do rei e as terras iriam ser doadas a outro sesmeiro. 

Caso semelhante aconteceu em 1766 na Povoação de Nossa Senhora do Bom sucesso 

do Piancó, aos quatro dias do mês de setembro do dito ano os outorgantes Antônio Dias 

Ferreira e o alferes Ignacio Ribeira da Cunha requerem em notas de tabelião uma data de 

sesmaria nas cabeceiras do rio do Peixe, suplicam ao Procurador da Fazenda Real a posse 

das “terras que pedem estando devolutas e desaproveitadas”. Os outorgantes tinham por 

comprometimento tornar as terras produtivas “com obrigação de as povoarem dentro em 

cinco anos pena de se haverem por devolutas na forma da Ley e com a clauzula de que se 

nelas suceder”19. Antônio Dias Ferreira e o alferes Ignacio Ribeira da Cunha ficaram 

responsáveis por povoar e tornar a data de sesmaria produtiva dentro de um prazo de cinco 

anos, ao contrário perderia a posse das terras. 

                                                        
18

 Doar sesmarias era uma prática utilizada em Portugal durante o Antigo Regime. Essa prática foi reutilizada 

para as colônias, sendo adaptada à realidade local. No primeiro momento os lotes de terras eram doados sob 

mercê aos conquistadores que lutaram em nome d’el Rei. Para manter a para manter a posse da terra era 

exigido que a mesma fosse mantida povoada e cultivada (ROLIM, 2012). Uma sesmaria (faixa terra) possuía 

oficialmente três léguas de comprimento e uma de largo. Hoje equivale a aproximadamente a 15 km de 

extensão. 
19

 Cartório I Ofício João Queiroga. Livro de Notas de 1775. “Carta de data e sesmaria de terra lavrada nesta 

notta a requerimento de Ant
o
 Dias Ferreyra”. 1766, fls. 14v. 
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Destarte quanto mais filhos e genros se mantivessem instalados em terras da 

família, mais fortes seriam os direitos de propriedade da família sobre ela. “Por isso, a 

maioria das famílias que davam terras, davam-nas a todas as suas filhas ou toda a sua 

prole” (NAZARRI, 2001, p. 68). Doar terras era então, um meio de ampliar os recursos 

familiares. Portanto, doar terras, não representava necessariamente a perda da 

propriedade, mas sim um ganho para a família da mulher dotada com sesmaria. 
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“O SERTÃO E OUTRAS PATOLOGIAS...”: DISCURSO HIGIENISTA E 
NARRATIVAS REGIONALISTAS NA PARAÍBA (1911 – 1935) 

 

Felipe Aires Ramos20 
 
RESUMO 
O presente trabalho pretende discutir acerca da emergência de uma dizibilidade fomentada 
pelo discurso higienista sobre o sertão nordestino, mais especificamente o paraibano, 
durante as décadas de 1920 e 1930, que o inventaria e constitui semanticamente como um 
espaço pútrido, epidêmico, de uma população ignorante e “bichada”, portadora de hábitos 
insalubres e amorais. Perguntamos ainda sobre como essa semântica de uma patologização 
do regional influenciará nos modos de gestão da saúde e de intervenção social dos médicos, 

através de suas várias instituições, sobre as populações das áreas mais afastadas da capital, 
Parahyba, bem como da cidade de Campina Grande. Áreas não só majoritariamente rurais 
nesse período, como também precárias no que diz respeito ao oferecimento efetivo de 
serviços de saúde concretos e estáveis. Dessa maneira, demarcamos como recorte temporal 
para este texto o período entre os anos de 1911 e 1935, não apenas por ser o período em 
que, além desse, emerge também outro discurso concorrente para naturalização dessa 
semântica patológica do sertão nordestino e paraibano, o regionalista, mas também por ser 
o momento da constituição de um conjunto de instituições preocupadas com a higiene e a 
salubridade na Paraíba, a saber, a Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba e a 
Comissão de Saneamento e Profilaxia Rural. Nessa investigação dialogaremos 
principalmente com Albuquerque Junior (2009), Hochman (2006) e Lima (1999). 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sertão paraibano. Discurso higienista. Dizibilidade. 
 

ABSTRACT 
This paper discusses about the emergence of a dizibilidade fostered by the hygienist 
discourse on the northeastern hinterland, specifically the Paraiba, during the 1920s and 
1930s that invented and is semantically as a putrid, epidemic space, a ignorant population 
and "wormy", carrier of unhealthy habits and amoral. Asked yet about how this semantics 
of a regional pathological influence on health management modes and social intervention 
of doctors, through its various institutions, on the populations of outlying areas of the 
capital, Parahyba as well as the city of Campina Grande . Mostly rural areas not only in that 
period, but also poor with regard to the actual offering concrete and stable health services. 
Thus, we defined as a time frame for this text the period between the years 1911 and 1935, 

not only because it is the period when, beyond that, also emerges another competitor 
speech to naturalization that pathological semantics of the northeastern and Paraíba 
hinterland, the regionalist but also because it is the time at which a set of institutions 
concerned with hygiene and health in Paraíba, namely the Society of Medicine and Surgery 
                                                        
20

 Mestrando – PPGH/UFPE. E-mail: feliperamospb@hotmail.com. 
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of Paraiba and Sanitation Commission and Rural Prophylaxis. In this investigation 
dialogaremos mainly Albuquerque Junior (2009), Hochman (2006) and Lima (1999). 
 
KEY WORDS: Backwoods of Paraiba. Hygienist discourse. Dizibilidade. 

 

Como assinalou Hochman (2012, p. 178), a Paraíba foi um dos primeiros estados 

brasileiros a aderir à reforma da estrutura burocrática da Saúde realizada pelo governo 

presidencial de Epitácio Pessoa (1919 – 1922). Oficializados os Serviços de Saneamento e 

Profilaxia Rural durante os anos de 1920 e 1921, principalmente com a criação do DNSP 

(ibidem, p. 180), já em 12 de maio de 1921 inaugurava-se o primeiro posto de Saneamento 

Rural em Jaguaribe, bairro periférico da capital do Estado, Parahyba21. “Doze dias depois, 

abria-se o de Tambaú, onde em virtude dos maceiós que existiam naquela praia, grassava 

endemicamente a matéria” (NÓBREGA, 1979, p. 67). 

Conduzidos sob a modalidade de convênio entre a União e os estados, a instalação 

desses Serviços na Paraíba durante a década de 1920 irá colaborar não apenas para a maior 

organização de um corpo médico local em torno de uma instituição central de saúde, mas 

também para a chegada de um grande número de médicos que, provenientes dos maiores 

centros urbanos do país como o Rio de Janeiro, onde a Campanha pelo Sanitarismo dos 

Sertões ecoava de modo veemente, passam a ocupar cargos estratégicos na burocracia da 

CSPR22.  Esse é o caso, por exemplo, de Acácio Pires, médico sanitarista carioca (OLIVEIRA, 

2015, p. 132) nomeado por Epitácio Pessoa em 1921 para dirigir os trabalhos desta 

Comissão na Paraíba. Com ele, chega a esse estado “uma equipe técnica das mais 

credenciadas onde avultavam as figuras de Gastão Cruls, Berredo Coqueiro, Armando Pires, 

Mário Fróes de Abreu, Pinheiro Sosinho, Newton Lacerda, Carlos Viana e Álvaro Clodovil” 

(NÓBREGA, 1979, P. 67), além de vários médicos paraibanos convidados a compor a dita 

                                                        
21

 Um dos fatores que colaboram para essa rápida implementação da política sanitária proposta pela União 

neste estado, certamente o foi o domínio alcançado por Epitácio Pessoa também no cenário político da 

Paraíba, seu estado de origem, através da realização de um conjunto de alianças com as oligarquias locais, 

que facilitou a aplicação das medidas federais neste território estadual (SILVEIRA, 1969, p. 62). 
22

 Comissão de Saneamento e Profilaxia Rural. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

321 

 

Comissão23 - alguns dos quais já egressos de órgãos de saúde e higiene pública daquele 

estado, como Flávio Maroja, que já havia assumido as funções de chefe de Saúde do Porto 

de Cabedelo e de diretor do Instituto Vacinogênico da Paraíba (ibidem, p. 211). 

Ainda mais que a chegada desses novos sujeitos, encarregados de “limpar” o 

território insalubre desse estado, o que ganha relevo em nossa análise é o deslocamento 

promovido por esses médicos na escolha dos espaços prioritários de atuação da CSPR, uma 

vez que até 1921, as poucas e escassas medidas relacionadas à saúde pública – vacinação 

anti-variólica, desinfeções, serviços de demografia – eram praticamente limitadas à cidade 

da Parahyba24 em sua área central, permanecendo os bairros periféricos desta cidade e a 

maior parte do território estadual expostos à insalubridade,  às péssimas condições 

higiênicas e às epidemias periódicas. 

É sintomática, sobre esse deslocamento de prioridades espaciais, a eleição de 

Jaguaribe como primeiro local a sediar um Posto de Saneamento e Profilaxia Rural. Ora, 

localizado nos arrabaldes da cidade da Parahyba, este bairro – que antes era uma área rural 

de posse da Igreja Católica – passa a sofrer um crescimento populacional considerável 

durante a década de 1910, com a migração de famílias pobres vindas do interior do Estado e 

o deslocamento forçado de pessoas em virtude da destruição dos casebres e mocambos 

localizados na área central da cidade (CHAGAS, 2014, p. 214). Espaço marginalizado e de 

marginalização, ele logo passa a ser diagnosticado/construído pelo discurso dos médicos e 

políticos como ameaça sanitária e moral, em virtude das más condições higiênicas, do sem-

número de casebres e mocambos dispostos de forma irregular e desalinhada, das ruas não-

                                                        
23

 Dentre esses médicos paraibanos que passam a trabalhar na Comissão de Profilaxia e Saneamento Rural, 

Nóbrega cita ainda: Gennival e Ademar Londres, Otávio de Oliveira, Elpídio de Almeida, Silvino Nóbrega, 

Plínio Espínola, Otávio Soares, Cruz Ribeiro, Mário Coutinho e Manoel da Cunha. Ver: NÓBREGA, 1979, p. 

67). 
24

 Oscar de Oliveira Castro nos mostra que, mesmo após a fundação da Repartição de Higiene do Estado, em 

1911, a Paraíba continua enfrentando uma série de dificuldades no oferecimento dos serviços de saúde: 

primeiro pela limitada abrangência desse órgão, sediado em apenas quatro cidades do território paraibano, a 

saber, Parahyba, Campina Grande, Sousa e Guarabira, e, em segundo lugar pela ineficiência provocada pela 

falta de recursos públicos (1945, p. 245 – 247). Segundo ele, só ocorre uma melhora considerável no 

oferecimento desses serviços com a fundação do Instituto Vacinogênico da Paraíba, pelo médico Flávio Maroja 

em 1913, em cooperação com o delegado de saúde de Pernambuco, Eustaquio de Carvalho. Para mais, ver: 

CASTRO, Oscar de Oliveira. Medicina na Paraíba: flagrantes de sua evolução. João Pessoa – PB: A União, 1945. 
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calçadas e sujas, desprovidas de coleta de lixo, da falta de iluminação e esgotamento 

sanitário, da fisionomia arcaica e rural do lugar e, acima de tudo, dos comportamentos e 

hábitos tidos como perigosos, anti-higiênicos e rurais das populações que ali habitavam, 

tais como: o costume de lavar roupas e tomar banho diretamente no Rio Jaguaribe, a 

resistência à ação saneadora do Estado, a não adesão às campanhas de vacinação contra a 

varíola, a convivência negligente com os mais diversos tipos de epidemias e endemias e, 

dentre outras denúncias, a preferência popular, nos casos de doenças, à assistência 

terapêutica de boticários, barbeiros, sangradores e velhas rezadeiras, em detrimento do 

saber médico, não só ignorado, como rejeitado por essas populações (ibidem, p. 244). 

Jaguaribe assume, no conteúdo desse discurso médico-sanitarista, o papel de 

metonímia do estado de insalubridade no qual estava imerso todo o território paraibano, 

principalmente em suas áreas sertanejas. Constrói-se, analogamente ao que fez o 

Movimento Sanitarista Nacional, um sentido de continuidade entre o espaço suburbano da 

capital e todo o interior do estado: ora, se para o médico Afrânio Peixoto os sertões 

brasileiros começavam no fim da Avenida Central, na cidade do Rio de Janeiro (HOCHMAN, 

2012, p. 69), para os sanitaristas que passam a atuar na Paraíba durante esse período o 

interior paraibano começava na periferia da cidade da Parahyba, em Jaguaribe (!), espaços 

esquecidos pela ação do Estado, degenerados pela disseminação da doença. Eram a eles 

que, segundo o discurso médico, deveria se voltar a ação sanitarista. A Jaguaribe, ao 

interior do estado, às áreas rurais, ao sertão paraibano! 

No ímpeto dessa campanha de sanitarização, rapidamente é acionado pelo discurso 

médico um conjunto de representações sobre a insalubridade desses espaços e das 

populações que nele habitavam. O próprio Acácio Pires, ao chegar à Paraíba, elabora um 

arquétipo do que seria o habitante daquele estado que era análogo, em si, à representação 

do sertanejo construída (e denunciada) por Miguel Pereira em 1916. Em carta enviada a 

Belisário Penna, ele afirmava: 

 

Cada homem é um parque zoológico sendo que cada região do corpo 
corresponde uma fauna especial. Não há cabeça onde não fervilhem os 
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piolhos, corpo livre de ácaros, pés sem bichos, tripas sem vermes, sangue 
sem hematozoário e visceras sem treponema. Pode-se afirmar que o homem 
aqui é passo de sevandijas para cujo regalo vive. 25 

   

No discurso de Acácio Pires, bem como da totalidade dos médicos que passam a 

atuar na Paraíba neste período, o povo paraibano era, antes de tudo, uma população 

“bichada” (SANTOS, 2015, p. 111), doente, ignorante, que desconhecia os preceitos básicos 

de higiene, que “cultivava hábitos e concepções que não condiziam com a ciência e a 

‘civilização’” (ibidem, p. 122), e para a qual se relevava urgentíssima a presença saneadora 

do Estado e regeneradora da Medicina. 

População que era ela mesma o maior obstáculo ao melhoramento do estado geral de 

saúde paraibano, em virtude de sua incúria, de sua ignorância, de seus hábitos anti-

higiênicos. Como assinala Santos (ibidem, p. 117), “Outras dificuldades para viabilizar uma 

vida saudável e higiênica são silenciadas. A precariedade dos serviços públicos. A falta de 

médicos e hospitais. As dificuldades da educação. O preço elevado de certos produtos. A 

ineficiências das campanhas de educação sanitária”, tudo é silenciado em prol da eleição de 

um inimigo maior para o saneamento deste estado, sua própria população. De fato, o 

homem paraibano era inventado pelo discurso médico através do léxico patológico, à 

sombra do Movimento Sanitarista Nacional. Afinal, assim como o Brasil, a Paraíba era 

também um imenso hospital!  

Esse discurso de patologização do espaço paraibano e de colocação da saúde como 

principal necessidade desse estado sofre, durante toda a década de 1920, um crescimento e 

uma tomada de importância consideráveis no cenário político paraibano, principalmente 

com a criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba (SMCPB), em 1924. 

Constituído como um órgão responsável pela defesa dos interesses da classe médica da 

Paraíba (ibidem, p. 143), esta sociedade colaborará, sobretudo, para a institucionalização 

do campo médico neste estado, organizado em torno de uma elite, de um conjunto de 

                                                        
25

 Correspondência de Acácio Pires a Belisário Penna. Paraíba, 7 de julho de 1921. In: OLIVEIRA, Iranilson 

Buriti; SANTOS, Leonardo Querino dos. Só é sujo e doente quem quer (?) – Representações médicas na 

Paraíba do início do século XX. Revista de História Regional 20 (1): 130 – 148, 2015, p. 132. 
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demandas e interesses, de um inventário homogêneo dos problemas prioritários do Estado, 

como também dos inimigos da Ciência Médica. 

Serão durante as suas reuniões em que pela primeira vez, serão levantadas um 

conjunto de insatisfações relacionadas à deficiente distribuição dos serviços médicos na 

Paraíba e à atuação indiscriminada de terapeutas populares – em seu vocabulário 

curandeiros e charlatães – alimentada pela ignorância e pela falta de hábitos higiênicos da 

população daquele estado. Era de forma alarmante que o médico Tito de Mendonça26 

denunciava, em seu discurso de posse na SMCPB, essa dificuldade de penetração da 

Medicina no cotidiano das classes populares. 

 

Sei que o problema é difficil de resolver, não só devido ao charlatanismo 

que aqui impera, como também ao meio que ainda não comprehende o que é 

o medico. 

Todos nós sabemos que o doente só nos chega às mãos depois de ter 

percorrido a escola dos charlatães, desde o ignorante que convence da 

excellencia dos chás caseiros, da enxudia de galinha, do sebo de carneiro e 

das benzeduras contra o máo olhado, até o instruído que tudo receita. [...] 

São estes motivos porque a nossa melhor instituição de caridade, a Santa 

Casa, é tão má vista pelo povo da Parahyba. 

O doente quando lá entra se nos apresenta em um estado quase 

irremediável. 

Urge, portanto, educar o nosso povo, mostrado-lhes o bom caminho a seguir 

e reprimir legalmente o charlatanismo.27 

 

 Enfim, segundo esse discurso sanitarista, era com vistas a curar aquela população 

doentia, a higienizar aqueles espaços até então esquecidos pelo Estado e colonizados pelas 

mais diversas formas de patologias, a regenerar os seus habitantes, incivilizados, 

refratários ao progresso, supersticiosos e reféns de todo tipo de charlatães e curandeiros, 

                                                        
26

 O médico Tito Lopes de Mendonça, egresso da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, volta à cidade da 

Parahyba no mesmo ano de sua formatura, 1924, quando, além de se associar à Sociedade de Medicina e 

Cirurgia da Paraíba, passa também a servir no Hospital Santa Isabel, nesta mesma capital e na Assistência 

Pública. Ver: (NÓBREGA, 1979, p. 215) 
27

 O Jornal, “Sociedade de medicina e Cirurgia – A sua sessão de 5 do mês p. passado – A posse do dr. Tito de 

Mendonça, seu discurso de agradecimento e o de recepção do nosso illustre collaborador dr. José Maciel”. 06 

de nov. 1924. Disponível em: http://hemerotecadigital.bn,br/. In: SANTOS, 2015, p. 138. 

http://hemerotecadigital.bn,br/
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que se impunha a necessidade urgente da interiorização da Medicina rumo ao sertão e às 

áreas mais afastadas do território paraibano. Interiorização que, para alcançar êxito, frente 

ao conjunto de dificuldades apresentadas por esses espaços insalubres, necessitava de mais 

do que o papel civilizador atribuído aos médicos paraibanos. Era urgente a união de todas 

as esferas do poder Público no intento de sanear a Paraíba! Essa era a conclamação que 

fazia o presidente de Estado Solón de Lucena em 1921. 

 

Ao passo que as medidas prophylacticas são postas em pratica na capital, 

irrompe o impaludismo no interior do Estado, na zona dos brejos e nas 

caatingas, sendo tanto mais para temer quanto grande é o descaso dos 

poderes municipais por esses problemas, e maior a ignorancia, entre as 

populações rurais, acerca das causas e vehiculos dos males que as dizimam. 

De modo que é somente pela conjugação dos esforços do poder publico em 

sua tríplice modalidade – federal, estadual e municipal – e pelo despertar do 

instincto de conservação no indivíduo, de maneira a interessal-o na guerra 

contra os propagadores de endemias, que se torna possivel a reabilitação da 

physiologia precária da maioria das nossas gentes28 

  

Tendo em vista esse conjunto de representações sobre o espaço paraibano e sua população, 

a partir das quais se construiu pelo movimento sanitarista da década de 1920 uma série de 

demandas relacionadas ao saneamento de todo o território estadual, em especial às áreas 

menos urbanizadas e populosas, deslocamos provisoriamente o curso de nossa discussão, 

passando a perguntar pelos desdobramentos provocados pela atuação da Comissão de 

Saneamento e Profilaxia Rural durante o período de seu funcionamento. Isto é, em que 

medida essa campanha medicalizadora possibilitou a constituição mínima de políticas 

públicas sanitárias, bem como a interiorização de um corpo médico a áreas até então 

desprovidas de qualquer assistência médica, como o era, por exemplo, a região dos Cariris 

Velhos? Quais os deslocamentos possibilitados nas maneiras de cuidar do corpo e de lidar 

com a doença das populações habitantes das áreas menos populosas do estado? Enfim, em 

                                                        
28

 Relatório de Presidentes de Estado. Saúde Pública, Solón de Lucena, 1921, p. 28. . Disponível em: 

http://hemerotecadigital.bn,br/. Acesso: 15/07/2015. 

http://hemerotecadigital.bn,br/
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que medida se constituiu uma viabilidade para a implementação desse projeto 

higienista/sanitarista nos Cariris Velhos da Paraíba? 

 Questionamentos como esses tornam-se ainda mais pertinentes para os propósitos 

do presente trabalho se atentarmos para o fato de que nesse período nem mesmo as 

maiores cidades do estado, como a Parahyba e Campina Grande, resplandeciam um 

cenário, por assim dizer, salubre e higiênico. Ao contrário disso, como nos mostra Waldecir 

Ferreira Chagas, praticamente até a década de 1930, persistiam na capital da Paraíba vários 

problemas de insalubridade, que iam desde a inexistência de redes de esgotamento 

sanitário e de água encanada29 até as más condutas populares, impassíveis de controle 

pelas autoridades policiais e médicas (2004, p. 86). Ora, nem mesmo a profissão médica 

havia alcançado uma legitimidade efetiva perante a população parahybana, haja vista a 

grande profusão de sangradores, homeopatas, barbeiros, cirurgiões, benzedores, entre 

outros terapeutas que, não-inscritos no campo da Medicina, povoavam os anúncios de 

jornais, as ruas e a preferência dos habitantes daquela capital (SÁ, 2011, p. 158). Em 

Campina Grande então, importante entreposto comercial do brejo paraibano, redobravam 

os problemas sanitários e as preocupações médicas, sobretudo em dias de realização de 

feiras, quando a cidade era tomada por matutos e animais que, além de “emporcalharem” o 

espaço urbano, traziam consigo a ameaça iminente da difusão de doenças e epidemias 

(AGRA, 2010, p. 57).  

 Enfim, se durante 1921 o presidente de Estado Solón de Lucena fazia coro ao 

Movimento Sanitarista e conclamava todos os poderes públicos a se engajar na missão 

quase civilizatória de reabilitar a “physiologia precária da maioria das nossas gentes”, em 

1925 - apenas quatro anos após a fundação da CSPR – outra era a tônica que permeava o 

discurso político acerca da Campanha de Saneamento Rural. Ela era de impotência. O então 

presidente de estado João Suassuna apresentava a situação de ineficácia na qual havia 

encontrado os ditos serviços. 

                                                        
29

 Exceção feita à área central da cidade, onde foram implementadas durante as décadas de 1910 e 1920, 

alguns melhoramentos urbanos, com o auxílio financeiro dos comerciantes e profissionais liberais que ali 

tinham estabelecimentos instalados. Para mais, ver: (CHAGAS, 2004, p. 52) 
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Circumstancias inelutaveis, porém, privaram-me de pôr em pratica o que 

sempre pensei e penso em relação à saúde publica das cidades e dos 

campos. Os recursos do Thesouro não comportavam mais despesas 

extraordinarias em beneficio da nossa Repartição de Hygiene e encontrei a 

Commissão de Prophylaxia e Saneamento Rural, instituida no Estado, de 

cooperação entre o governo e a União, desde a presidencia do dr. Epitacio 

Pessôa, em lamentavel situação de inefficacia e anarchia, como é de notorio 

dominio.30 

  

Para além do estado de anarquia, cuja responsabilidade era atribuída ao governo 

anterior, de Solón de Lucena, João Suassuna numerava um conjunto de empecilhos que 

impossibilitavam a atuação efetiva do Estado na campanha de sanitarização da Paraíba, dos 

quais se destacava a escassez de recursos para o investimento na área da saúde e higiene 

pública, mesmo sob o convênio com a União. De fato, Chagas assinala que esse era desde o 

início do século XX um problema comum a todas as administrações paraibanas – seja a 

nível estadual ou municipal – praticamente impossibilitadas de empreender grandes obras 

urbanas ou de saneamento. Tanto é que a maioria dos melhoramentos urbanos realizados 

na cidade da Parahyba durante as duas primeiras décadas do século XX eram financiados 

majoritariamente pelo capital privado proveniente, sobretudo, da economia algodoeira 

(2004, p. 66).  

 Nessa conjuntura de precariedade de recursos, Suassuna traçou uma estratégia 

emergencial de “atacar pelas partes” 31, concentrando inicialmente a ação dos Serviços de 

Saneamento e Profilaxia Rural no combate às endemias e na debelação da epidemia de 

varíola que assolava vastas áreas do território paraibano naquele ano. É neste ímpeto que 

entre os anos de 1926 e 1928, ele passa a organizar uma rede de postos de vacinação, 

dispensários e subpostos, dentre os quais constavam: 

 

                                                        
30

 Relatório de Presidentes de Estado. Saúde Pública, João Suassuna, 1925. Disponível em: 

http://hemerotecadigital.bn,br/. Acesso: 15/07/2015. 
31

 Ver nota 10. 

http://hemerotecadigital.bn,br/
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No municipio da capital: - 1 dispensario contra a syphilis, lepra e doenças 

venéreas; 1 dispensario contra tuberculose; 1 posto contra impaludismo e 

verminose; 4 sub-postos itinerantes contra verminose e impaludismo, sendo 

1 com séde nesta capital, especialmente para atender aos doentes da zona 

suburbana e das praias do Pôço, Bessa, Tambaú e Penha, e os demais com 

sédes em Gramame, Alhandra e Pitimbú. 

No municipio de Cabedello: - 1 posto rural misto (para attender aos doentes 

der verminose, impaludismo, syphilis e doenças venereas). 

No municipio de Santa Rita: - 1 subposto itinerante, com séde na cidade, 

contra impaludismo e verminose. 

No municipio de Itabayana: - 1 posto rural misto, com séde na cidade. 

No municipio de Guarabira – 1 posto rural misto, com séde na cidade, e 1 

sub-posto em Alagoinha, contra impaludismo, verminose e bouba. 

No municipio de Alagôa Grande: - 1 posto rural misto, com séde na cidade. 

No municipio de Areia: - 1 posto itinerante, com séde na cidade, contra a 

bouba e verminose, servindo também aos municipios de Alagôa  Nova e 

Alagôa Grande. 

No municipio de Bananeiras: - 1 posto itinerante, com séde na cidade, 

contra a bouba e verminose, servindo também aos municipios de Serra ria e 

Guarabira. 

No municipio de Campina Grande: - 1 posto rural misto, com séde na 

cidade. 

Serão inaugurados nestes dias 1 posto rural misto no municipio de Patos, 

com séde na cidade, e 3 subpostos itinerantes32 em Alagôa Nova, Esperança 

e Araruna.33 

  

Ora, se em uma primeira leitura, o relato do então presidente de estado nos provoca 

a impressão da consecução desse projeto de constituição de uma vasta e eficiente rede 

sanitarista no território estadual, em virtude do considerável número de postos instalados 

no curto intervalo de três anos, é o próprio João Suassuna quem nos apresenta as condições 

deficitárias em que eles funcionavam:  

 

“Sem apparelhamento para a produção da lympha de Jenner, fomos 

socorridos no transe pela dr. Amaury de Medeiros, operoso chefe do 

Departamento de Pernambuco, e pelo doutorando Nilsen Resende, 

                                                        
32

 Além destes serão instalados também um posto rural misto no município de Catolé do Rocha e um no 

município de Princesa. Ver: Relatório de presidentes de Estado. Saúde Pública, João Suassuna, 1927. 
33

 Relatório de Presidentes de Estado. Saúde Pública, João Suassuna, 1925. Disponível em: 

http://hemerotecadigital.bn,br/. Acesso: 15/07/2015 

http://hemerotecadigital.bn,br/


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

329 

 

parahybano de talento e accendrado amor á nossa terra, que fazia as 

remessas do Rio”34 

 Para além das endemias e dos problemas sanitários locais, persistiam em se alastrar 

neste estado epidemias, como as de Varíola em 192535 e de Peste Bubônica em 192836, que 

limitavam a assistência sanitária praticamente às intermitentes campanhas de vacinação, 

nem sempre procedidas pelos profissionais da CSPR, haja vista o também deficitário plantel 

de médicos e profissionais habilitados pela dita Comissão37. Era transferida essa 

competência, então, a “médicos abnegados”, muitas vezes generalistas já instalados nas 

localidades de vacinação, ou mesmo a “particulares” nas áreas onde inexistiam 

profissionais médicos habilitados. 

Afora estas campanhas de vacinação periódicas e o Serviço Itinerante de Educação 

Popular, divulgador “de simples noções de hygiene alimentar”38, à medida que se adentrava 

o território paraibano, mais desafiadoras se apresentavam as condições de (in)salubridade 

aos médicos da CSPR, e mais o discurso preventivista era obliterado por práticas de saúde 

intermitentes, esporádicas e emergenciais. É Celso Mariz quem, narrando a situação de 

penúria na qual se encontravam as populações dos Cariris Velhos e Sertão paraibanos 

durante a seca de 1932, nos aponta as circunstâncias em que muitas vezes os serviços 

sanitários e de higiene pública eram empreendidos pelo Estado. 

 

O grosso dos necessitados, porém, ficara perto de seus rincões sertanejos. 

Em Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Sousa, Pombal, Patos, Monteiro, 

São João do Cariri, formaram-se núcleos de dois e três mil flagelados. Até na 

Capital se instalarem centros de socorro. Pequenas diárias a quem podia 

executar algum trabalho. Rações aos enfraquecidos de fome ou de molestia. 

Não fora possível evitar nesses ajuntamentos, dado o calor e a alimentação 

                                                        
34

 Ver nota 10. 
35

 Idem. 
36

 Relatório de Presidentes de Estado. Saúde Pública, João Suassuna, 1925. Disponível em: 

http://hemerotecadigital.bn,br/. Acesso: 15/07/2015. 
37

 Frente a essa deficiente distribuição da Assistência Sanitária na Paraíba durante as décadas de 1920 e 1930, 

será também relevante a atuação da Fundação Rockefeller, de forma conjunta à Comissão de Saneamento e 

Profilaxia Rural, no combate e controle a alguma endemias, principalmente Febre Amarela e Febre tifoide. 

Ver: Relatório de Presidentes de Estado. Saúde Pública, João Suassuna, 1926, 1927, 1928. Disponível em: 

http://hemerotecadigital.bn,br/. 
38

 Ver nota 10. 

http://hemerotecadigital.bn,br/
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de emergência, a gastro-interite das crianças e as infecções tíficas e 

desintéricas. Mas não se esperaram os serviços médicos e de higiene geral e 

pessoal, a droga, a vacina, o banho, o cabelo cortado. Enfermeiras da Cruz 

Vermelha chegaram ao cenário árido. Tudo quanto na urgência do clamor 

podia ser tentado para salvar as massas da seca.”39 [grifo nosso] 

 

Dentre as várias localidades estaduais enfatizadas por Mariz, eram efetivamente as 

populações habitantes dos Cariris Velhos as mais afetadas pelo conjunto de doenças e 

epidemias que assolavam o território paraibano, não só pelas péssimas condições sanitárias 

dos seus centros urbanos – e também das áreas rurais – mas principalmente pela 

precariedade com que se deu o processo de instalação de uma malha médico-sanitarista 

naquela região, haja vista que, se o Sertão, onde também eram escassos os serviços 

médicos, contava até a década de 1930 com apenas três postos de Saneamento e Profilaxia 

Rural, nos Cariris Velhos a situação era ainda pior, com apenas um posto, localizado no 

município de Umbuzeiro, ao qual competia a abrangência de toda a extensa área territorial 

daquela região. Para além dele, as únicas alternativas clínicas eram alguns 

empreendimentos de menor alcance, em sua maioria privados, tais como o hospital São 

Vicente de Paula em Taperoá40, fundado em 1934 pelo capitalista João Casulo Primo 

(CAVALCANTE NETO, p. 21), alguns médicos liberais que, de passagem, realizavam 

consultas a domicílio (geralmente a indivíduos de mais posses) e em gabinetes 

improvisados, ou outras ações de menor âmbito realizadas pelas próprias prefeituras. 

Constituía-se, dessa maneira, uma distribuição regional irregular e desigual no 

oferecimento da assistência sanitária e dos serviços de saúde em geral, que pode ser 

melhor visualizada no seguinte mapa41: 

                                                        
39

 MARIZ, Celso. Evolução Econômica da Paraíba. A União Editora: João Pessoa, 1939, p. 73. 
40

 A UNIÃO. “Taperoá visto por uma ‘Kodak’”. 13 de outubro de 1933, p. 1. 
41

 FONTE: Relatórios dos Presidentes de Estado da Paraíba. 1921 – 1930. Disponível em: 

http://hemerotecadigital.bn,br/. Acesso: 15/07/2015 

http://hemerotecadigital.bn,br/
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Ora, ao passo que toda a região dos Cariris Velhos (área destacada) contava com 

apenas um posto itinerante42 de Profilaxia Rural, a área entre a Zona da Mata e o Brejo era 

aparelhada com aproximadamente 11 estabelecimentos, aos quais se assomavam ainda 

outros com função complementar, como dispensários contra doenças venéreas, hanseníase, 

tuberculose, entre outros. Essa configuração espacial concentradora, que era inclusive 

criticada no período43, revela, sobretudo, o modo como o projeto de “Saneamento dos 

Sertões” foi apropriado pelas elites políticas e médicas paraibanas no âmbito da eleição de 

áreas a serem priorizadas e da elaboração de estratégias de gestão da saúde: ao contrário 

do que se propunha quando da campanha pela instalação da CSPR na Paraíba, não foram as 

áreas mais afastadas e menos populosas os espaços imediatos de foco das ações 

sanitaristas, mas sim os municípios cujas regiões eram polarizadas pelas maiores cidades 

do estado, leia-se Parahyba e Campina Grande. 

                                                        
42

 Ver nota 12. 
43

 Relatando sobre a implantação dos três postos de Saneamento e Profilaxia Rural no sertão paraibano 

durante o ano de 1927, João Suassuna afirmava como uma de suas motivações para tal empreendimento, a 

deslegitimação da crítica de que a atuação da CSPR fosse de “cunho regional”. Ver nota 12. 

Mapa 1: Distribuição dos postos da CSPR na Paraíba. Destaque à região dos Cariris Velhos. 

mmkm 
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Esses maiores centros urbanos, agora sob um novo arranjo institucional, 

continuarão a protagonizar a agenda medicalizadora estadual sobretudo em virtude da 

emergência de outro aparelhamento discursivo, segundo o qual as áreas rurais e sertanejas 

eram explicadas não apenas como insalubres ou degeneradas, mas também como fonte de 

perigo e foco de disseminação de epidemias, que poderiam chegar e se difundir pelo espaço 

urbano daquelas cidades44 (SOARES JÚNIOR, 2011, p. 52). Constituía-se, desse modo, uma 

consciência da interdependência45 (HOCHMAN, 2012, p. 29) que, tendo por expectativa a 

garantia das condições de salubridade dos maiores centros urbanos do estado, promovia 

um conjunto de medidas sanitárias nas áreas a eles próximas e marginais, de modo que, se 

alguns municípios de pequeno adensamento populacional localizados no Brejo e na Zona da 

Mata foram inseridos no mapa das políticas sanitaristas do período, isto se deu sobretudo 

em função da proximidade e do intenso contato, seja comercial ou de tráfego, que 

mantinham com aquelas cidades. 

Era tendo em vista essa interdependência que o então presidente de estado Solón de 

Lucena advertia, já em 1921, para o saneamento de áreas próximas à capital do estado. 

Segundo ele,  

 

O saneamento da zona banhada pelos rios Gramame e Jaguaribe seria, ao 

nosso vêr, medida de grande alcance econômico, tanto mais quanto é dalli  

que nos vem quase tudo de quanto se abastece a nossa capital em gênero de 

tapioca, farinha, verduras, fructas, cereais, aves domesticas e pequenas 

creações. Vive nessa região uma população numerosa flagellada pelo 

impaludismo e pela opilação.46 

                                                        
44

 Segundo Soares Júnior (2011, p. 52) na Paraíba esse discurso teria ganhado força principalmente após 1912, 

com a epidemia de Peste Bubônica, quando disseminou-se o medo de que essa doença chegasse a Campina 

Grande, cidade de intenso trânsito de mercadorias e pessoas, e daí se alastrasse a todo o Estado. Caveira de 

Burro aparece, durante as primeiras décadas do século XX, como a metáfora mais disseminada sobre o medo 

que a epidemia de Peste Bubônica provocou nas populações paraibanas. 
45

Para Hochman, ganha força essa consciência da interdependência à medida que se consolidam socialmente 

preocupações relacionadas aos “efeitos externos das adversidades individuais, que alcançam toda a sociedade, 

e da incerteza quanto à eficácia de qualquer solução individual e localizada” (ibidem, p. 29). Nesse sentido, 

seriam fator de fortalecimento dessa consciência no Brasil desde o século XIX as diversas epidemias, 

principalmente do cólera e de varíola, males públicos impossíveis de serem saneados através da ação 

individual.  
46

 Ver nota 8. 
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Além dessa configuração, Chagas (2004, p. 37) propõe ainda outro fator que, ao lado 

destes já citados, impossibilitou a constituição efetiva de um corpo médico em áreas como 

os Cariris Velhos: a singularidade do processo de modernização ocorrido neste estado. 

Argumenta ele que, se nas maiores cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo e até 

mesmo Recife, a Medicina aparecia não só como base discursiva (HERSCHMANN, 1994, p. 

50), mas principalmente como tecnologia de poder (RAGO, 1985, p. 192) para a 

implementação do projeto modernizador, na Paraíba isto não aconteceu em virtude do 

processo de modernização nesse estado não ser acompanhado pela industrialização, tal 

como ocorreu como aquelas cidades. Ora, era na formação de corpos dóceis (FOUCAULT, 

2014, p. 135) e produtivos que se investia quando da construção dos grandes projetos de 

vilas operárias em São Paulo (RAGO, idem) no começo do século XX, ou no Recife, durante 

o governo de Sérgio Loreto (1922 – 1926) (REZENDE, 1997, p. 53), era na articulação com 

os interesses industriais que se consolidavam os grandes projetos higienistas nestas 

maiores cidades, como, por exemplo, as cidades-jardim (RAGO, op. cit., p. 196). 

Como na Paraíba ainda não ocorria essa articulação íntima entre projeto 

higienizador e industrialização, nem os problemas seríssimos de explosão demográfica 

enfrentados por aquelas cidades, compunha-se uma concepção de modernização muito 

mais vinculada à constituição de cidades capazes de “alimentar as aspirações de uma elite 

desejosa de viver numa cidade moderna” (CHAGAS, op. cit., p. 177). Elites que, egressas dos 

maiores centros de produção algodoeira - cultura que durante a década de 1920 se 

consolida como a base da economia estadual – se transferem para as maiores cidades do 

Estado47 e ali passam a remodelar – inclusive financiando - o espaço urbano com a 

implementação de alguns serviços públicos, obras de embelezamento e de higienização da 

cidade, com vista a fazê-los “se aproximar dos centros cosmopolitas do país e incorporar a 

                                                        
47

 Um exemplo dessa transferência é Gratuliano Brito que, componente da oligarquia algodoeira que 

dominava politicamente o território de São João do Cariri, se instala no ano de 1928 na capital da Paraíba, 

onde passa a trabalhar no governo do presidente João Pessoa, primeiro como Delegado Geral de Polícia e 

depois como secretário de Interior e Segurança. Após o falecimento de seu pai, Ignacio da Costa Brito, passa a 

chefiar, da Parahyba, a parentela juntamente com Tertuliano da Costa Brito, estabelecido em São João do 

Cariri. Ver: MOREIRA, 2012, p. 58. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

334 

 

sua vida cotidiana algumas práticas culturais dos moradores desses centros” (ibidem, p. 

118).  

 A esse respeito, não se pode afirmar que a campanha dos melhoramentos urbanos 

ficará restrita aos maiores centros populacionais da Paraíba, haja vista que ela será sim 

disseminada neste período pelas oligarquias locais em vários municípios paraibanos48 

(principalmente naqueles com maior disponibilidade de receita). No entanto, a forma de 

apropriação com que eles foram empreendidos em áreas como os Cariris Velhos – afastados 

dos maiores centros urbanos e majoritariamente rurais – destoará totalmente do modo 

como foi implementado na cidade da Parahyba, por exemplo. Cada vez mais descolados do 

projeto médico-higienista, eles provocam, durante as décadas de 1920 e 1930, algumas 

modificações no cotidiano e no modo de se viver o espaço urbano das populações locais, 

mas ainda assim não representam uma das veredas da expansão do discurso sanitarista e 

da constituição de um corpo médico naqueles espaços, haja vista que, além de esporádicos 

– pequenas melhorias em alguns aparelhos urbanos das vilas – não tinham também poder 

de coercitividade perante a população. 

 Nesse sentido, apesar de escassos, altamente deficitários e intermitentes, será 

mesmo através dos serviços de Profilaxia Rural que se constituirá uma primeira abertura 

para a interiorização do discurso e de um corpo médico a todo o território estadual. Ao 

chegarem a estes espaços, os médicos sanitaristas vinculados à CSPR – bem como a outras 

instituições, como a Fundação Rockefeller – imbuídos de uma missão quase civilizatória, 

não só elaborarão um saber sobre aquelas populações, em seu léxico doentes, como 

estabelecerão diversos combates no intento de sanear aqueles ambientes, segundo eles 

insalubres. Lembre-se caro leitor, era preciso curar os sertões! E para esse saneamento, 

diversas frentes de batalha tinham de ser abertas, afinal, vários eram os inimigos do saber 

                                                        
48

 Sobre os melhoramentos urbanos nos Cariris Velhos, ver: CAVALCANTE NETO, Faustino Teatino. 

Transformações Urbanísticas e Representações Modernas: A cidade de Taperoá-PB nas primeiras décadas do 

século XX. In: I Colóquio Internacional de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 

Brasil e Portugal: Nossa História Ontem e Hoje, 2007, Recife. I Colóquio de História da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. Brasil e Portugal: Nossa História Ontem e Hoje, 2007. v. 1. p. 01-15; CAVALCANTE 

NETO, Faustino Teatino. Fotografia e modernidade: a vila de Taperoá na gestão de Hermann Cavalcanti (1924 

– 1926). Artigo inédito. 
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médico: desde as condições insalubres e pútridas, que facilitavam a disseminação de 

endemias e epidemias, até os diversos terapeutas populares, em seu dizer charlatães e 

curandeiros, que, abusando “da ignorancia que esta gente leiga nutre relativamente ás 

questões cientificadas” 49, tentavam “desvirtuar a marcha aureolada de respeito e de 

admiração que ela [a Medicina] segue inviolavelmente”50. 
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MEMÓRIAS DE ESTUDANTES DO SERTÃO 
CONTADAS A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS NA CASA DO ESTUDANTE DA 

PARAÍBA EM JOÃO PESSOA-PB 
 

Francisco Chaves Bezerra51 
 
RESUMO 
Este estudo tem a intenção de construir uma narração histórica a partir das memórias de 
estudantes oriundos de Santana dos Garrotes-PB. Município localizado no sertão da 
Paraíba, destaca-se pelo considerável contingente de estudantes que se deslocam à capital, 
João Pessoa, com o objetivo de cursar o 2º Grau (secundário atualmente) em escolas 

públicas e morar na Casa do Estudante da Paraíba. A discussão teórica é fundamentada a 
partir dos conceitos de memória, identidade e oralidade. Os caminhos para formulação 
desse trabalho são traçados mediante conversas com os santanenses que serão 
entrevistados para o desenvolvimento de uma pesquisa mais abrangente que estar em 
andamento (Doutorado em Educação da Universidade Federal da Paraíba). Além dos relatos 
dos futuros entrevistados, tivemos a oportunidade de analisar dois livros de memórias de 
ex-residentes. As informações oriundas dessa etapa da pesquisa (preparação para as 
entrevistas) permitiram concluir que a Instituição é um importante referencial de memória 
que deixa marcas naqueles que por ali passaram e, portanto, construtora de uma 
identidade coletiva do grupo e do lugar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Memória.    Identidade.     Estudantes.    Sertão. 
 

ABSTRACT 
This paper intends to construct a historical narrative from the memories of students from 
Santana dos Garrotes, a town located in the interior of Paraíba, Brazil. In This city, stands 

out a considerable number of students moving to the capital, João Pessoa, in order to 
attend the high school (currently called “secondary school”) in public schools and dwell in 
the Paraíba Student House. The theoretical discussion is based from the concepts of 
memory, identity and speaking skills. The paths to the formulation of this work are traced 
through conversations with citizen of Santana dos Garrotes. They were interviewed for the 
development of a more comprehensive research which is currently underway (Doctorate in 

Education of the Federal University of Paraíba). In addition of those reports, we had the 
opportunity to review two books of former residents’ memories. The information from this 
research phase (preparation for interviews) showed that the institution is an important 
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model of memory that leaves marks on those who passed by this institution. And, 
therefore, it is the construction of a collective identity of the group and the place. 
 
KEY WORDS: Memory, Identity, Students, Sertão. 
 
 
Desvelando os lugares transitados pelos sujeitos da pesquisa 

Do vilarejo à cidade. Seja onde for, gerações relembram 

no abraço do reencontro a sorveteria, a praça, a esquina, 

o bar, onde se reuniam na juventude. E falam do que 

falaram. Comentam o que disseram. De suas idéias, de 

seus projetos, de tudo que imaginam naquelas manhãs, 

tardes e noites em que se encontravam em outras épocas. 

O tempo não importa. O lugar, sim, pois cada povo tem o 

seu canto. O lugarzinho onde vai habitualmente. O seu 

ponto de encontro. Ele surge espontaneamente. Sem quê 

nem prá quê, de repente, a comunidade se reúne no 

mesmo local. Muitos são duradouros, outros efêmeros; 

mas, enquanto duram, marcam uma época. Da mais culta 

à mais bárbara. Da mais remota à atual. Cada geração 

tem o seu ponto de encontro. E sabe quanto aquelas 

conversas, aqueles bate-papos, foram importantes na 

formação daqueles que modificaram os caminhos de sua 

gente  

(Paulo Soares Loureiro, 1989) 

 

O deslocamento de sertanejos paraibanos que deixam seus municípios de origem 

para buscarem alternativa de sobrevivência em outras regiões do país, como também em 

cidades litorâneas do estado, geralmente a capital, tem sido algo muito frequente. Dentre 

esses grupos, sobressaem trabalhadores da construção civil, vendedores do comércio 

informal, setor de vigilância, serviços domésticos, colheita da cana e do café, entre outros.  

Seguindo o movimento inverso dos bandeirantes (agora do interior ao litoral)52, 

chama atenção o deslocamento migratório de estudantes que não dispondo de ensino 

secundário em seus municípios de procedência deslocavam-se à capital com o objetivo de 

complementar seus estudos, especialmente, para alcançar a formação em nível superior. 

                                                        
52 

De acordo com a historiografia brasileira, popularizada nos livros didáticos, após a conquista da Zona da 

Mata no litoral (século XVI), os colonizadores adentraram no território colonial com o objetivo de explorá-la 

economicamente (apresamento indígenas para o trabalho escravo, pecuária para o consumo de carne nos 

engenhos etc.) que serviam de complemento aos interesses da plantation açucareira. São atividades que não 

dispunham dos incentivos da monocultura de exportação, por essa razão atraiu um contingente populacional 

bastante insipiente. 
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São estudantes majoritariamente filhos de agricultores analfabetos ou semianalfabetos, em 

sua maioria, oriundos do meio rural.  

O curso superior no Brasil (na Paraíba não é diferente) povoa o imaginário das 

famílias mais abastadas (ter um canudo de bacharel é sinônimo de status da própria 

família, como também a possibilidade de exercer cargos públicos de relevância na 

burocracia estatal), enquanto que para os mais humildes a possibilidade de ter melhores 

condições de trabalho e salários. Tamanho é o significado dessa conquista que se constitui 

na cultura brasileira a construção do “mito meu filho doutor” (CASTELO BRANCO, 2005).  

O acesso ao Ensino Superior, portanto, não tem sido uma tarefa muito simples ao 

longo da história do país, por razões que reportam ao período colonial. No emaranhado de 

uma teia de dificuldades posso acrescentar que o ensino universitário tornou-se restrito às 

maiores cidades de maior porte e direcionado a uma elite econômica e política, destinado à 

preparação de profissões liberais como direito, medicina e engenharia (AZEVEDO, 2014).  

A implantação tardia do ensino secundário em municípios do interior da Paraíba, 

por sua vez, dificultava a sequência dos estudos daqueles que conseguiam transpor os 

obstáculos do ensino primário. Esses caminhos tortuosos à procura de um curso superior 

estar muito presente na memória de estudantes sertanejos, notadamente, o período que 

estiveram residentes em pousadas, repúblicas estudantis, albergues e casas de estudantes, 

cursando o ensino secundário.  

Tamanhas as deficiências do sistema educacional paraibano, que medidas paliativas 

foram sendo criadas para tentar amenizar as dificuldades. Como exemplo destaco a criação 

da Casa do Estudante da Paraíba53, em 1937, no Governo de Argemiro de Figueiredo (1935-

1945), tendo como propósito o acolhimento de estudantes do interior do Estado que não 

dispunham de ensino secundário em seus municípios, ou seja, quase todos. Uma instituição 
                                                        
53

 Encontra-se localizada na Rua da Areia, nº 567, Centro, João pessoa-PB. Essa instituição foi criada 

oficialmente com a denominação de Casa do Estudante Pobre da Paraíba, porém logo em seguida a expressão 

“Pobre” foi suprimida. Em 1976 a instituição foi fechada para reforma e somente em 1984 o espaço foi 

reaberto. Nesse intervalo, mais precisamente em 1979, a Casa foi transformada em Fundação, passando à 

denominação de Fundação Casa do Estudante da Paraíba (FUNECAP) (LOUREIRO, 1989). Nessa pesquisa 

permaneço com a denominação de Casa do Estudante da Paraíba (CEP), como tem sido denominada ao longo 

dos anos pelos seus residentes e como é conhecida em toda Paraíba. 

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

341 

 

que tinha como finalidade a promoção de assistência aos estudantes carentes (LOUREIRO, 

1989; MORENO, 1994). 

Morar na Casa do Estudante em João Pessoa era (e é) algo muito presente na 

memória de crianças e adolescentes que estudavam (e estudam) em escolas primárias no 

município de Santana dos Garrotes-PB54, como também de outros municípios do Vale do 

Piancó, seja morador da área urbana ou rural. Dos primórdios aos dias atuais, um 

considerável número de jovens fez (e faz) esse caminho de “desbravamento invertido do 

território”.  

As estórias da capital – uma casa onde moravam somente estudantes, o dia exclusivo 

para se dedicar aos estudos, assistir aula no Liceu Paraibano, a possibilidade de fazer um 

curso universitário – alimentavam o desejo de muitos santanenses. A minha história seguia 

esse mesmo enredo, cada vez mais fortalecida com a vinda de tios, primos e conhecidos, 

que falavam das dificuldades, mas também das possíveis recompensas (um curso superior, 

um concurso público etc.) e assim, a década de 1980 era trilhada ouvindo alguém proferir a 

frase, - estude para ir morar na casa do estudante em João Pessoa e passar no vestibular. 

O tempo passou rapidamente e, quando dei por mim, já estava no ônibus 

Transparaíba55 em busca de João Pessoa. Era 1992, ano de agitações políticas e, mais ainda, 

de muitas dificuldades econômicas. A televisão nos desvendava um escândalo de corrupção 

no Governo Fenando Collor de Melo, comandado pelo seu tesoureiro de campanha Paulo 

Cesar Farias. Em João Pessoa, uma eleição acirrada para prefeito numa disputa entre dois 

Chicos (Franca versus Lopes), a primeira vez que um candidato do Partido dos 

Trabalhadores (PT) chegava a um segundo turno na capital.  

E assim, adentramos na Casa do Estudante com todo um imaginário a seu respeito 

que povoava minhas memórias e, agora, começava a ser reforçado e, ao mesmo tempo, 

reconstruído.  As estórias se multiplicavam a respeito do seu passado, a memória da Casa 

                                                        
54 

Encontra-se localizado no Sertão do Estado da Paraíba, na microrregião do Vale do Piancó, a 423 km da 

capital João Pessoa, sendo ladeada pelos municípios de Olho d’água, Piancó, Itaporanga, Pedra Branca, Novo 

Olinda, Tavares e Juru. 
55

 Empresa que conduzia a população do litoral ao interior/interior ao litoral. Foi comprada pela Guanabara. 
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era (e é) fortalecida evocando o nome daqueles que a dignificava por suas trajetórias de 

meninos do interior que vieram para estudar e vencer na vida.  

Numa espécie de apresentação do livro de Moreno, Justino (2011, p. 8) mostra que a 

relação entre aqueles que moraram na Casa superam “preferências políticas e diferenças 

ideológicas para se manterem na condição de velhos companheiros”, reforçando a 

trajetória e a tradição de vencedores “que hoje se afirmam como valores na medicina, na 

advocacia, na magistratura, nas mais altas investiduras da política e nos mais elevados 

cometimentos da vida pública da Paraíba”. 

 Desde os primeiros contatos com esse ambiente estudantil à atualidade, percebi que 

as estórias tem uma proximidade. Nas conversas com ex-residentes é muito comum a 

rememoração de alguns aspectos peculiares ao grupo, com destaque a valorização da 

Instituição como um espaço de acolhimento de indivíduos que sofreram, mas venceram na 

vida e sempre atribuindo à Casa do estudante uma significativa contribuição nessa 

caminhada (LOUREIRO, 1989; MOREMNO,1994).  

Assim, aos poucos, as narrativas foram sendo construídas a partir da minha 

experiência de santanense na Casa do Estudante, das conversas com conterrâneos que por 

ali passaram e de alguns referenciais de “lugares de memórias” que somente são espaços 

de recordação quando lhes atribuir um valor simbólico, pois “a memória nunca se 

desenvolve no interior dos sujeitos, sem suportes materiais, sociais e simbólicos de 

memória” (CATROGA, 2001, p. 17).  

Creio que essa identificação pode ser atribuída a uma trajetória semelhante desse 

grupo que se caracteriza por suas experiências em lugares carregados de memórias. 

Santana dos Garrotes, o município de origem onde um grupo de estudantes adquire suas 

primeiras experiências de vida, de cultura e de educação. Como diria Loureiro (1989), o 

lugar do reencontro, do abraço, das estórias da capital e de lembrar das coisas da vida.  As 

lembranças constantes do lugar da origem familiar onde cada esquina diz algo a respeito de 

uma situação vivenciada, individual ou coletivamente.  

A Casa do Estudante da Paraíba é o espaço de novas relações de convivência, de um 

fazer diferente que se define na relação com a Instituição, com os estudantes de outros 
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municípios e com a própria cidade (João pessoa). É na Casa que os encontros se 

estabelecem, as relações se constituem por uma necessidade de sobrevivência (luta por 

alimentação, reforma da estrutura física, processo eleitoral etc.). As memórias daqueles 

que por ali passaram estar em toda parte (fala de funcionários, nas fotografias expostas na 

parede, na menção a nomes bem sucedidos na política e na carreira profissional). Por fim, a 

identidade do grupo se configura numa relação em que todos se reconhecem como parte de 

uma totalidade de interesses, necessidades e objetivos (continuidade dos estudos com a 

preparação para o ingresso no ensino superior). Ao mesmo tempo, a Casa do Estudante é 

um espaço onde se procura atribuir um determinado valor da instituição na formação de 

jovens que se tornaram personalidades significativas na política, na cultura e na 

intelectualidade paraibana.   

A continuidade entre as gerações da Casa alimentam uma memória que constrói seus 

referenciais e fortalece a identidade do grupo. Os que chegam, escutam atentamente os 

veteranos repetirem as estórias dos que passaram e da própria configuração histórica da 

Instituição. É quase um ofício para os que moram na Casa assumir essa postura, pois  

 

Durante a nossa permanência por lá, aprendemos os feitos dos pioneiros e 

ensinávamos os novatos o que presenciamos. Tudo com riquezas e detalhes. 
O triste com pinceladas de humor. A piada com seu fundo de seriedade. Sem 
maldade. Querendo chegar lá (LOUREIRO, 1989, p. 78). 

 
É uma teia que se entrelaça. Seguir os passos dos que deram continuidade à 

caminhada dos estudos à procura da afirmação profissional, mas também não deixando de 

orientar os que chegam para dar segmento à tradição de vencedores, define a característica 

mais evidente do grupo e que o constitui como detentor de uma identidade própria. 

Entendo que essa identidade começa a ser formada a partir do lugar de origem, sendo 

fortalecida com as experiências na Instituição. 
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As memórias constroem a história de sujeitos e lugares 

Aqui o estudo da memória é primordial para compreensão do grupo como detentor 

de uma identidade. Memória essa que não é estática, mas um processo criador, uma 

reconstrução feita a partir de experiências passadas, jamais uma memorização direta do 

acontecido; levando em consideração elementos como a interpretação, a imaginação, novas 

informações acrescidas e a seleção de sentido ocorrida a partir do momento histórico do 

evocador (CANDAU, 2005). 

Esses estudantes transitam permanentemente por vários espaços, habita uma 

instituição permeada de memórias e que, certamente, redefine suas concepções. Por outro 

lado, também sofre as influências desse grupo que, de maneira alguma, é passivo diante do 

seu cotidiano. As trajetórias dos sujeitos dessa História estão diretamente relacionadas ao 

lugar onde nasceram e fortalecidas pelo caminho em comum que seguiram ao longo da 

formação educacional em João Pessoa/Casa do Estudante da Paraíba, tendo como 

implicação a constituição de uma identidade do grupo. 

Mediante esse raciocínio, memória e identidade estão estreitamente indissociáveis, 

reforçando-se mutuamente num movimento de contradições, porque 

 

A memória, ao mesmo tempo que nos modela, é também por nós modelada. 
Isso resume perfeitamente a dialética da memória e da identidade que se 

conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir 
uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa (CANDAU, 

2012, p.16). 

 
Por isso é fundamental pensar no itinerário percorrido por esses estudantes, tendo a 

Casa do Estudante como um lugar significativo para a formação dos sujeitos para uma 

profissão e, especialmente, para a vida. As experiências vivenciadas e as referências 

partilhadas dentro da instituição, como já observei, foram construindo a identidade do 

grupo a partir de elementos do cotidiano, tais como a necessidade de solucionar problemas 

diários de sobrevivência (falta de alimentação, estrutura física precária), militância 

estudantil (engajamento com partidos políticos, postura reivindicatória e diversidade de 

opiniões) e a preparação para o ingresso no ensino superior (principal objetivo). Os 
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indivíduos criam suas identidades dependentes uns dos outros, logo os sujeitos se 

comunicam entre eles, compartilhando significações, conhecimento, saberes, 

representações, crenças. (CANDAU, 2012). 

É, portanto, um conjunto de relações que contribuem para a formação de gerações e 

da cultura histórica de um tempo. Para isso, percebo a constituição de uma mentalidade, 

entendida como o sistema de valores e representações próprios de uma época ou de um 

grupo social, ou seja, do cotidiano e do automático, é aquilo que se escapa aos sujeitos 

individuais porque revelador do conteúdo impessoal do seu pensamento (CHARTIER, 

1990).  

São elementos históricos que se somam, experiências que se cruzam e o passado 

bate à porta do presente. O presente, por sua vez, quer uma investigação mais apurado 

desse passado que fervilha nas lembranças dos que constituíram (ou constituem) a 

memória da Instituição e do lugar, numa trajetória própria do movimento histórico. Essas 

estórias ou memórias e esses caminhos nos levaram ao Curso de História da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Como historiador, o interesse por esse passado tinha 

motivações muito presentes, a Paraíba contemporânea, especialmente, as narrativas 

contadas por aqueles que moraram na Casa do Estudante e que, ao reencontrá-los, as 

lembranças povoavam as memórias. As estórias de uns, fazia o esquecimento dos outros 

dissiparem.  

A aproximação do tempo histórico traz algumas inquietações ao historiador56 que se 

depara com a realidade que o vivencia e que será por ele estudada. Essa cada vez mais 

acelerada e imediatista estimula à necessidade de dar sentido ao presente mediante 

narrativas que revoquem as memórias e fortaleçam a identidade do grupo, pois, como 

afirma Candau (2012), somente com a memória forte será possível à construção de uma 

                                                        
56

 Ranço de uma historiografia positivista que entendia o presente como o momento dos acontecimentos, 

como o historiador vivenciava o momento do fato ele não conseguia descrevê-los de maneira isenta “como 

aconteceu”, comprometendo assim a sua neutralidade. O presente seria mais adequado ao trabalho de 

jornalistas que se preocupavam com o calor dos fatos, ao historiador caberia deixá-los esfriar para produzir 

um conhecimento verdadeiro. 
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identidade coletiva, enquanto que as situações de memória fraca que podem favorecer a 

dissolução ou o colapso das identidades.  

O presente ativo na construção do contemporâneo. Não é fácil escrever sobre o 

presente na medida em que o historiador “participa da experiência humana ainda em 

construção, convive com os agentes históricos da trama estudada. Nem todo(a)s querem 

falar, os silêncios pode dificultar a reconstrução histórica. O que escreve, mexe com as 

pessoas mais diretamente” (SILVEIRA, 2004, p. 19).  

As experiências do tempo presente, portanto, tem-se mostrado fecundas e com 

muitos entulhos a brotar dessa memória que ainda tenta se colocar na duração. Sua 

proximidade temporal ainda provoca inquietudes e controvérsias dos sujeitos que tiveram 

participação nos acontecimentos (independente do posicionamento político-ideológico 

adotado), como também dos pesquisadores que pretendem investigá-lo.  

Nesse vai e vem do caminhar da história nada é estanque. São na verdade 

movimentos que acontecem em diferentes situações do tempo (décadas de 1950 a 1990) e 

dos lugares (Santana dos Garrotes, João Pessoa, Casa do Estudante), mas que se relacionam 

por meio da memória daqueles (os estudantes) que transitaram por esses espaços. Não é 

diferente quando se trata dos acontecimentos da macro-história (na instância de Brasil) e 

sua relação com o micro que são as experiências vivenciadas pelos indivíduos que 

constituem a teia dessas memórias. 

 A instituição como agente da memória social é um dos meios fundamentais de 

abordar os problemas do tempo e da história, pois relativamente, a memória estar ora em 

retraimento, em ora transbordando (LE GOFF, 1996). No caso específico, posso assegurar 

que há um transbordamento de memória, pois a instituição se alimenta de instrumentos 

(fotografias, conversas com funcionários, orientação dos gestores etc.) que possibilita cada 

geração de residentes ter acesso a um passado glorioso onde todos devem buscar inspiração 

nos exemplos bem sucedidos. No processo de preparação para a elaboração das entrevistas 

essa afirmação tem sido observada com frequência em virtude de conversas preliminares 

com os estudantes que passaram pela instituição e que deixam transparecer euforia ao 

relatar suas experiências durante a estadia na Casa. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

347 

 

As fontes documentais a respeito dos lugares e sujeitos investigados nesse estudo 

são escassas. A ausência de documentação pode ser justificada por várias questões, desde 

uma cultura pautada na oralidade em Santana dos Garrotes (os índices de analfabetismo 

até os dias atuais são bastante elevados, em torno de 16% da população não domina a 

leitura e a escrita, entre as décadas de 1960-1990, ultrapassava os 70%), há falta de 

consciência de preservação da memória (Casa do Estudante). Na ausência de uma cultura 

escrita, a oralidade torna-se o instrumento muito recorrente. Puxar pela a memória é uma 

forma de conhecer as histórias da família, narrar acontecimentos do lugar e uma forma de 

comunicação que transmite as informações do cotidiano, o famoso recado. 

Quando se trata de preservação documental, a Casa do Estudante também não é uma 

instituição que pode ser mencionada como exemplo. Sua documentação administrativa não 

foi preservada, somente um livro constando a relação dos residentes de 1956 à década de 

1980 foi mantido em estado de conservação. Da mesma forma, nenhum responsável (seja 

funcionário ou administração) sabe informar o paradeiro dos documentos57. Todavia, ao 

adentrá-la, alguns elementos chamam bastante atenção, pois a memória está presente em 

todos os ambientes. As fotografias expostas em paredes ou guardadas em gavetas 

empoeiradas deixando evidências de suas práticas cotidianas, placas metálicas que se 

referem aos residentes, os funcionários que, na sua maioria, prestam serviço a mais de três 

décadas à instituição; tudo isso remete ao passado e a própria trajetória da Instituição.   

As peculiaridades culturais dos lugares e dos sujeitos, a ausência de uma política e 

de uma consciência de preservação da memória, assim como a escassez de documentos 

públicos e privados conduziram ao uso da história oral que traz vantagens ao possibilitar o 

trato da informação trabalhada por pesquisadores preparados para esse fim, informações 

valiosas que podem se perder com o informante e, por outro lado, permite aos 

historiadores a oportunidade de construir a historia local da comunidade e da própria da 

identidade cultural do lugar (THOMPSON, 1992). 

                                                        
57

 Informalmente, funcionários afirmam que um dos diretores mandou queimá-los por falta de espaço físico 

para guarda-los. No entanto, ninguém se propôs mencionar o nome do “diretor incendiário”. 
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Definida a história oral como fonte de pesquisa, começa a preparação para as 

entrevistas de onde emergiram as primeiras informações que permitiram a escolha dos 

personagens a serem entrevistados.58 As conversas preliminares com os sujeitos apontam 

para uma disposição em colaborar com o relato de suas memórias a respeito.  

  A escassez de fontes documentais faz-se necessário a utilização de fontes orais, 

partindo do pressuposto que “só a análise do documento enquanto monumento permite à 

memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 

conhecimento de causa”. (LE GOFF, 1996, p. 545). 

A própria metodologia da história oral possibilita o conhecimento de realidades 

sociais distintas que mediante histórias que se entrecruzam trazem informações sobre o 

passado. São relatos inseridos em uma grande narrativa de história de vida (ALBERTI, 

2008). Os lugares de onde parte os pequenos relatos e se condensa na grande narrativa são 

as cidades (Santana dos Garrotes e João Pessoa) e as instituições (a Casa do Estudante) que, 

por sua vez, instituem elementos que alimentam a memória e fortalece a identidade do 

grupo. Assim, as diversas histórias individuais confluem para a constituição da memória 

coletiva do grupo, deixando claro que a falta de documento escrito não é um obstáculo 

intransponível à construção de sua história. 

O desenvolvimento desse estudo tem apontado para o amplo interesse dos sujeitos 

em relatar as suas experiências como estudantes. Isso é positivo porque não há resistência 

em falar, um dos maiores obstáculos enfrentados pelo pesquisador que usa a fonte oral. Por 

outro lado, a fala em demasia ou o “transbordamento de memória” também pode 

prejudicar a elaboração do trabalho final. Por essa razão, todos os procedimentos 

enunciados pelos teóricos da oralidade, no entanto, têm sido devidamente observados para 

que fantasias e delírios da memória não corrompam a legitimidade da pesquisa, evitando 

excessos e omissões.   

                                                        
58

 As informações preliminares sobre grupo decorreram de conversas informais com aqueles que residiram na 

Casa do Estudante entre 1962 e 1992, são eles: José Wilson Teotônio dos Santos (1962-1966), José Nildo 

Araújo (1966-1980), José saturnino de Souza (1966-1980), José Euzébio Rodrigues (1978-1979), João Bezerra 

Neto (1982-1983), Cirilo Dionísio de Morais (1982-1984), José Carlos de Souza (1985), Elson Ribeiro de 

Morais (1985-1987), Elio Ribeiro de Morais (1988-1990) Francisco Bezerra de Souza (1987-1990), Damião 

Duarte de Souza (1987-1990), Francisco Paulo Filho (1988-1990), Givanildo Virgulino de Souza (1991-1993).  
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SERTÃO ATRAVÉS DAS LENTES:  
O OLHAR DO CINEMA SOBRE O NORDESTE 

 

Francisca Kalidiany de Abrantes Lima59 
  

RESUMO 
A ideia de Nordeste, como uma região social, natural e culturalmente, até meados dos anos 
de 1910, não existia. A própria concepção do que seria um nordestino passaria a existir 
apenas a partir de um conjunto de textos e imagens elaborados nos anos 1920 em diante. 
Se por um lado, a emergência do “nordeste” só foi possível, a partir da segunda metade do 
século XIX, com o discurso regionalista sobre a seca como uma “região problema”, por 
outro, a própria concepção passou por inúmeras transformações. O presente trabalho tem 

como objetivo entender como essa região foi pensada e produzida num novo momento e no 
campo cinematográfico dos anos 1950. Problematizaremos a relação história-cinema 
tomando o filme O Cangaceiro (1953), do cineasta Lima Barreto, como ponto de partida 
para tentar perceber como este espaço foi apropriado na narrativa cinematográfica, 
tentando compreender como uma região e uma identidade nordestina foram mobilizadas 
no momento da intensificação das migrações para o sul do Brasil, e assim perceber como 
um espaço é produzido dentro de um enquadramento específico, ou seja, o Nordeste 
enquanto sertão.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Nordeste. Sertão. Cangaço. Identidade. Cinema. 
 

ABSTRACT 

The idea of the Northeast, as a social area, natural and culturally until the mid-1910s, did 
not exist. The very conception of what would be a northeastern would only exist from a set 
of texts and images developed in the 1920s on. On the one hand, the emergence of the 
"northeast" was only possible from the second half of the nineteenth century with the 
regionalist discourse on drought as a "problem area" on the other, the very concept has 
undergone numerous transformations. This study aims to understand how this region was 
designed and produced a new time and cinematic field 1950s we question the story-film 
ratio taking the film The bandit (1953), the filmmaker Lima Barreto, as a starting point for 
trying to understand how this space was appropriate in the narrative film, trying to 
understand how a region and a Northeastern identity were mobilized at the time of 
intensification of migration to southern Brazil, and so understand how a space is produced 
within a specific framework, ie , while the Northeast hinterland. 

 
KEY WORDS: Northeast Hinterland. Cangaço. Identity and Cinema. 
 

                                                        
59

 Mestranda em História pela UFRN. E-mail: kalidianyliima@hotmail.com. 
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Partimos da ideia de que 

 

[...] o Nordeste quase sempre não é o Nordeste tal como ele é, mas é o 
Nordeste tal como foi nordestinizado. Ele é uma maquinaria de produção, 
mas, principalmente, de repetição de textos e imagens. Não se pode ligar 
esta reprodução de imagens e textos apenas à classe dominante. Não existe 

nela uma simples lógica de classes; estas imagens e textos alcançaram tal 
nível de consenso e foram agenciadas pelos mais diferentes grupos, que se 
tornaram “verdades regionais”. É preciso, por exemplo, reconhecer que o 
subdesenvolvimento econômico e a estrutura de classes da região não são 
suficientes para explicar a dificuldade em transformar este espaço em 

espaço moderno. Esta verdadeira aversão ao moderno não se localiza 
apenas em setores dominantes, os enunciados associados ao Nordeste, que o 
inventaram, são um componente decisivo dessa “falta de capacidade 
modernizadora”. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 348). 

 

Logo, entendemos que o Nordeste, como uma região inventada, a partir de 

discursos e imagens, não pode ser tida como um espaço geográfico atrasado, tendo em vista 

que essa é uma produção imagética elaborada no sentido de que se buscava um 

investimento para a região. Outro ponto a ser pensado é que o Nordeste e seus sujeitos são 

explanados nos filmes como exóticos, aquilo que é diferente. 

Trabalhar o Nordeste envolve uma complexa gama de imagens e discursos, tendo 

em vista que não há um consenso do que realmente signifique essa região. No entanto, nos 

filmes que possuem como plano de fundo esse espaço, é notável uma tentativa de 

homogeneizar uma identidade nordestina. O filme aqui abordado, O Cangaceiro (1953), é 

um exemplo típico onde o Nordeste é mostrado como uma terra de miséria, violência, seca 

e messianismo. Em outros filmes como A Morte Comanda o Cangaço (1960), Lampião, o Rei 

do Cangaço (1962) e Cangaceiros de Lampião (1966) dirigidos por Carlos Coimbra essa 

imagem se propaga. 

Voltando a atenção para o que se refere a relação história-cinema, temos Marc 

Ferro expondo o cinema como um testemunho de seu tempo, permitindo conhecer regiões 

e campos da experiência que ainda não foram exploradas. Assim, o filme é tirado do seu 
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lugar funcional, onde é um simples produto e é colocado, por meio da “operação histórica” 

como um objeto de estudo histórico.  

Lima Barreto buscava uma representação pura, um espaço que estivesse livre as 

influências estrangeiras. O que se pretendia era uma unidade, que acabou por levantar 

algumas hipóteses das justificativas para tal enfoque. Levando em consideração os 

interesses de grupos sociais que almejavam investimentos para a região, se propaga, a 

partir do século XX, um discurso regionalista, onde o Nordeste é balizado em “desníveis 

regionais”. Em outras palavras, apelava-se para um desnivelamento para se alcançar 

notoriedade.  

Entendendo o Nordeste como uma invenção e tomando como referência a obra de 

Brockman (1988) Reinventando o Universo, onde ele afirma que o universo é uma invenção, 

temos uma metáfora que expõe a realidade como uma construção, uma fabricação humana 

que é moldada a partir das formas de linguagem e assim o Nordeste é uma produção. 

Lembrando que não há uma verdade sobre a região, afinal, como explana Deleuse (1988, p. 

157) “a verdade não é algo preexistente, a ser descoberto, mas que deve ser criada em cada 

domínio”. Porém, não se pode negar a cristalização tanto por meio de textos quanto de 

imagens, onde características sociais, econômicas, geográficas e culturais têm sido 

mostradas de forma homogênea até a atualidade. 

Apesar de toda essa produção, o Nordeste não é uma região coerente e harmônica. 

Bem diferente disso, ele é uma verdadeira mistura cultural, onde há uma mescla de 

elementos das mais variadas formas. É uma região que faz jus ao país que pertence. A 

marca brasileira é a mescla cultural. No entanto, o discurso regionalista propagado, 

principalmente no século XX, por intelectuais e políticos pretendia uma região cuja 

identidade nordestina fosse homogênea. Nesse contexto, a imagem do Nordeste é 

minuciosamente pensada. 

Em 1924 é criado o Centro Regionalista do Nordeste, tendo mais destaque no 

Recife, mas que consistia num movimento que visava “promover o sentimento de unidade 

do Nordeste e de trabalho em prol dos interesses da região em seus diversos aspectos 
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econômicos, sociais e culturais” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2005, p. 33). Era a procura por 

uma identidade, uma história, uma cultura, uma memória.   

Antoine de Baecque (2012) nos expõe a tela do cinema como o próprio tempo e a 

imagem cinematográfica como uma ruína que nos perturba. No filme O Cangaceiro (1953) 

há vários elementos que trazem a tona essa perturbação do espaço social, onde o sertão e o 

sertanejo são elementos chave na construção imagética da região nordestina. Sendo isso 

uma possibilidade de diálogo entre o passado e o presente mediado pela memória. 

Tratar do Nordeste é trabalhar com imagens que transgridem as lentes da câmera 

cinematográfica. E o cinema por sua vez, nos traz essas imagens intrigantes, pois envolve 

uma complexidade imagética permeada por uma série de produções que tentam construir e 

repassar uma ‘verdade’ sobre esse espaço. É notável uma tentativa de homogeneizar uma 

identidade nordestina, limitando-a a espacialidade rural. O filme O Cangaceiro (1953) é um 

exemplo típico onde o Nordeste é mostrado como uma terra ruralista. É o rural como signo 

do Nordeste. 

O Nordeste enquanto espaço territorial teve seu nascimento, segundo data 

encontrada no Estado Novo quando o IBGE criou a primeira Divisão Regional do Brasil em 

1942, onde o território nacional passara a ser dividido em cinco regiões. Assim, essa divisão 

surge como uma estratégia na tentativa de combater o domínio oligárquico local e procurar 

uma cooptação mais ampla dos demais espaços regionais. 

Outra abordagem é feita pelo historiador Albuquerque Junior que, em sua obra A 

invenção do Nordeste e outras artes, faz um importante apanhado no que concerne à 

relação entre o Norte e o Sul e como é tecida as representações desses dois polos quanto à 

região Nordeste. A sua narrativa explana o discurso que coloca o Norte como um espaço 

associado ao rural. Ressaltando que esse discurso parte de ambos os lados. No entanto, 

quando se refere da fala do Sul há uma forma pejorativa, como se o Nordeste fosse uma 

região que representasse o atraso, a miséria, a barbárie, a violência. Já o discurso que 

Norte se configura como um lugar que está distante das influências estrangeiras, puro, 

onde o homem é símbolo de bravura do sertão. Mas, além disso, há interesses da elite que 
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visa mostrar o espaço nordestino como um lugar que sofre com a seca, e assim necessitado 

de grandes investimentos para superar a pobreza.  

Na década de 50 a influência do discurso regionalista torna-se mais evidente, uma 

vez que é incorporada aos discursos políticos a problemática dos “desníveis regionais”. A 

propagação da imagem de “Nordeste em crise” é dirigida pelos mecanismos da escrita e 

discursos difundidos pela decadente elite herdeira do açúcar. 

Dessa forma, a primeira metade do século XX é encabeçada pela questão regional 

que aflora na consciência política brasileira. É certo que o Nordeste não se configura como 

um espaço geográfico cuja formação é harmônica e coerente, mas ele consiste num espaço 

entendido a partir de imagens que se cristalizaram onde é pautada a ideia de crise e 

necessidade de investimentos para que se possa sobreviver a esta situação.  

No entanto, para entendermos essa “invenção” do Nordeste, faz-se pertinente 

olharmos para os escritos de Albuquerque Junior (20011, p. 35) quando ele fala que “definir 

a região é pensá-la como um grupo de enunciados e imagens que se repetem, com certa 

regularidade, em diferentes discursos, em diferentes épocas, com diferentes estilos e não 

pensá-la uma homogeneidade, uma identidade presente na natureza”. Assim, não se pode 

pensar o Nordeste como uma região homogênea pelo simples critério de pertencimento ao 

natural, mas deve-se levar em consideração todo o processo de transformação e perceber a 

cada momento o que se mantém.  

Para Albuquerque Junior (2011) não se pode sustentar a ideia de um “verdadeiro 

Nordeste”, afinal ele não existe. Deve-se evitar um discurso discriminatório, pois segundo o 

historiador, a imagem que se construiu do Nordeste e seus sujeitos fora desenvolvida a 

partir das relações de poder. O Nordeste, segundo propõe Albuquerque Junior (2011), surge 

a partir de disputas entre os grupos oligárquicos, os quais se utilizam da linguagem para 

expressar e defender seus objetivos. Assim, a estratégia linguística ganha posição de 

destaque na composição de imagens que passam a desenhar o que seria o Nordeste. 

Nesse contexto o filme entra como um instrumento propagador dessa estratégia. 

Tendo como base de análise o filme O Cangaceiro (1953) de Lima Barreto, podemos notar 

que a imagem que se passa do cenário nordestino é de um espaço pré-civilizado, onde os 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

355 

 

sujeitos, principalmente os cangaceiros são mostrados como bárbaros, puros selvagens que 

não são e nem estão próximos de uma possível civilização. Partindo de tal configuração 

imagética, podemos notar como o discurso sobre o Nordeste está repleto de conceitos 

estereotipados.  

O filme O Cangaceiro (1953) construído com o roteiro do próprio diretor Lima 

Barreto e baseado na obra da escritora nordestina Rachel de Queiroz apresenta uma 

imagem cristalizada e estereotipada sobre um sertão rústico, onde o cotidiano era baseado 

na miséria e violência. Assim, o Nordeste seria a imagem de um Brasil antes de qualquer 

influência estrangeira. É como se existisse a possibilidade de uma essência, essa que seria o 

Nordeste, aquele “lugar em que reside a nossa autentica nacionalidade”.  

Partindo de tais pressupostos, o sertão nordestino e o sertanejo passam a ocupar 

um espaço de destaque no imaginário, mas sem se configurar em uma única imagem 

tornando-se assim uma espécie de transitório entre a ignorância e a cultura autentica, 

entre o arcaico e o moderno. Não havendo um resultado final do que seria o Nordeste. 

A maior parte das interpretações referentes ao Nordeste parte da ideia de que ele 

possui uma identidade que precisa ser revelada, para que assim possa ser entendido. Aqui, 

a identidade pode ser confundida com a igualdade. E nessa busca pelo conceito do que seria 

a verdadeira identidade do Nordeste se baseia exatamente na incompletude dos seus 

sujeitos, tendo em vista que as constantes transformações na região moldam em todos os 

momentos os indivíduos de formas diferentes. É o passado em constante movimento e se 

relacionando com o presente, e as imagens, por sua vez, são responsáveis por dialogar 

esses períodos. O Nordeste não tomaria, assim, uma forma definida. 

Na tentativa de compreender as imagens que foram inventadas para explicar no 

que consistiria o Nordeste é preciso levar em consideração que essas criações são moldadas 

historicamente e observando que no decorrer de todo o processo historiográfico há 

mudanças, podemos encontrar diversos “Nordestes”, os quais estão norteados nos mais 

variados planos, econômicos, sociais, culturais e políticos. Dessa forma, não se pode pensar 

o Nordeste como “uma homogeneidade, uma identidade presente na natureza” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011).  
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O estudo das imagens que moldaram a região Nordeste deve ser desenvolvido 

levando em consideração ser esse espaço um território de complexidade, não somente 

social, mas político, econômico e principalmente cultural, tendo em vista a diversidade do 

nordestino. Devemos lembrar, também, que o Nordeste nem sempre foi algo palpável, no 

sentido de existir, sua caracterização e até mesmo sua delimitação geográfica são fatores 

que se transformaram no decorrer de um longo período.  

Deixando de lado o dispositivo do discurso e atentando para a memória cultural 

trabalhada pela Aleida Assman (2011), chegamos a questão da memória que aparece como 

aquela que “se orienta para o passado e avança passado adentro por entre o véu do 

esquecimento” (ASSMANN, 2011, p. 53). Assim, podemos dizer que o cinema equivale a 

ruína que perturba e que pode ser arquivada. Ou seja, as memórias culturais são 

lembranças objetivadas e institucionalizadas, que podem ser armazenadas e repassadas ao 

longo das gerações. É algo que permanece, mas que ao mesmo tempo é dinâmico. 

Partindo de tal pressuposto, o cangaceiro do filme, enquanto um sujeito produzido 

pelo sul nos remete a um agenciamento da memória cultural advinda desta região. É 

preciso identificar o que está em ação quando se inventa esse Nordeste cinematográfico. 

Tendo em vista que o cinema se propõe a ser o real, mesmo não sendo e se tornando esse. 

O sertão é um elemento que ganha espaço como um dos principais expoentes da cultura 

brasileira, carregado de elementos constituintes da identidade nacional. Isso denota a 

aparição do Nordeste na cinematografia e no imaginário social, como um espaço 

responsável por promover discussões acerca dos mais variados problemas nacionais. 

Contribuindo aos questionamentos e disseminações ideológicas que, utilizam a imagem do 

sertão, do cangaço e dos cangaceiros na construção de um discurso imagético, muitas 

vezes, estereotipado acerca de uma região atrasada. 

O cinema utilizará, portanto, a memória como base na construção de símbolos 

capazes de registrar e assegurar signos e símbolos na formação do imaginário social de um 

sujeito, de um lugar ou até mesmo de uma época. Sob essa perspectiva, o filme constituir-

se-ia como um veículo difusor de ideias e formador de novas consciências. De modo que, o 

estudo dessa simbologia prima por conhecer as realidades econômicas, sociais, políticas e 
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geográficas de sua época antes de qualquer análise a ser realizada individualmente sobre 

determinado sujeito. 

Nesse sentido, a memória cultural que podemos observar no filme O Cangaceiro 

(1953) está embutida nas heranças simbólicas materializadas nas cenas, as quais podem 

funcionar como instrumentos acionadores de significados que se associam ao passado. 

Dessa forma, estamos falando menos de representação e mais de acionamento da memória. 

Nesse processo em que se toma a memória cultural, podemos construir uma imagem 

narrativa do passado e através desse movimento estabelecer uma imagem de identidade. É 

isso que aconteceu no filme, se produziu uma narrativa cinematográfica que buscou 

explorar e expor uma região, e ao mesmo tempo uma imagem do que seria a identidade 

nordestina foi ativada. 

Dessa forma, fugimos da ideia que coloca a memória como um elemento inerte e 

limitado ao passado. Ao contrário disso, ela se mostra dinâmica e conectada intimamente 

as dimensões temporais, ou seja, uma vez evocada no presente ela é remetida ao passado, 

mas tendo como objetivo direcionar-se ao futuro. Logo, a memória possui a capacidade de 

interligar gerações, assim como construir identidades. 

Assmann (2011) defende que os modos de recordar são definidos culturalmente, 

logo eles variam de acordo com o contexto em que se vive. Sendo assim, podemos dizer que 

a memória é algo que precisa ser agenciada, ela não é dada pronta e exata, mas sim 

formulada. Fazendo relação com o filme percebe-se que a imagem do cangaceiro foi 

construída culturalmente, uma vez que hoje ele não é recepcionado da mesma maneira que 

um dia foi no passado. Em outras palavras, o cangaceiro foi ressignificado, e de sujeito 

sertanejo tornou-se personagem caracterizador da região Nordeste. 

Essas transformações de sentido nos remetem a uma questão levantada por 

Assmann (2011) onde a memória não está presa a um armazenamento, nem tão pouco se 

limita a um vestígio, tendo em vista ser uma ‘massa de modelar’ que está em constante 

reformulação sob os diferentes e decorrentes contextos históricos. Um elemento 

fundamental nessa problematização se configura na vontade, interesses e necessidades do 
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homem, que acabam por instigar a construção do que se quer ter e do que se quer lembrar. 

Essa é uma das principais argumentações no que concerne a uma memória cultural. 

No tocante à sociedade, perguntam-se quais os interesses em volta desse 

enveredamento fílmico e o que se quer passar com essa produção cinematográfica. Assim, 

entendemos que o cinema nacional, ao se utilizar do tema cangaço procura explanar a 

imagem caracterizada do sertanejo e da região Nordeste. Mas, o detalhe dessa 

representatividade se baseia em como a figura do nordestino é passada. 

Vivemos em um mundo dominado por imagens e sons obtidos 

“diretamente” da realidade, seja pela encenação ficcional, seja pelo registro 

documental, por meio de aparatos técnicos cada vez mais sofisticados. E 
tudo pode ser visto pelos meios de comunicações e representado pelo 

cinema, com um grau de realismo impressionante. Cada vez mais, tudo é 
dado a ver e a ouvir, fatos importantes e banais, pessoas públicas e 
influentes ou anônimas e comuns. Esse fenômeno, já secular, não pode 
passar despercebido pelos historiadores [...]. (PINSKY, 2006, p. 235). 

 

Por isso que, pensar a fonte audiovisual como mecanismo de construção de uma 

imagem (representação) do cangaceiro como um tipo constituinte da identidade 

nordestina, bem como os meios utilizados para a sua produção faz com que: 

 
Ao admitir o valor documental do cinema, o historiador que pretende fazer 

uso de tal material, tem, necessariamente, que responder a uma série de 
indagações que segue mais ou menos nesse sentido: “O que a imagem 
reflete? Ela é expressão da realidade ou é uma representação? Qual o grau 

possível de manipulação da imagem?” (KORNIS, 1992, p. 1). 

 

É possível ver o filme como uma fonte capaz de trazer ao presente lembranças de 

um passado, seja ele próximo ou não. Mas é válido lembrar que mesmo com todos os 

documentos disponíveis a linguagem fílmica é representativa, ficcional. E tentar 

representar o passado por meio da narrativa cinematográfica é enveredar por uma trilha 

de nuances presentes nos filmes que não está sob o controle do produtor. Ou seja, as 

possíveis interpretações e análises estão no campo das possibilidades, onde a diversidade 

está presente. 
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É interessante e primordial lembrarmos que o Nordeste retratado no filme, antes 

de ser propriamente Nordeste é o sertão, o rural nordestino. Assim, a região nordestina 

antes de ser Nordeste é sertão. Não tiramos o caráter de representação, mas o que se vê na 

tela está mais voltado para um acionamento, onde a representação proposta pelo sul se 

configura num discurso de ativação da memória através de textos e imagens. É a memória 

acionada. 

Dessa forma, com base no filme enquanto fonte de pesquisa, podemos nos remeter 

ao exercício da memória apreendido por Frances Yates (2007), quando nos fala que as 

imagens são um auxílio para a memória, ou seja, elas funcionam como uma ferramenta 

capaz de preservar e ativá-la. Nesse momento podemos nos perguntar: Lima Barreto 

desejava resgatar alguma memória? A intenção dele era construir uma imagem regional na 

qual a essência e o tradicional emergissem. Assim nos vem a mente que o cineasta não 

queria apenas um resgate, mas intensificar uma memória que já vinha sendo construída e 

repassada em outros meios de comunicação. 

Reforçando a ideia de que as imagens possuem papel de destaque para a memória, 

podemos citar o Lutz Niethammer quando nos coloca que as imagens são como a “matéria-

prima original para lembranças” (ASSMANN, 2011, p. 236), uma vez que elas são postas 

como uma ponte para o passado, ou seja, ela é metáfora e medium da memória. E nesse 

processo podemos entender as imagens como uma “manifestação de um afeto ou do 

inconsciente” (ASSMANN, 2011, p. 237). 

Trabalhando com Pomian (1984) podemos nos direcionar ao tratamento específico 

do cangaceiro enquanto objeto ressignificado. Em outras palavras, o cangaceiro presente 

no filme não é o sujeito que perturbava a ordem, cometendo crimes e assombrando as 

pessoas que encontrava. Ele agora se mostra como um sujeito exótico, peculiar e 

característico da região Nordeste. Ou seja, sua utilidade não é a mesma. Ele está inserido 

em outro espaço de significação no qual sua visibilidade não acarreta mais medo, e sim 

admiração e/ou espanto. O cangaceiro aparece assim como um semiófaro. Isso levando-se 

em consideração o produto final desse projeto que é o filme. Pois como coloca o autor 

“ainda que na sua vida anterior tivessem um uso determinado, as peças de museu ou de 
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colecção já não o têm. [...] Todavia, não se pode dizer que as peças de colecção ou de museu 

estejam lá para decorar” (POMIAN, 1984, p. 51). 

Portanto, estudar o filme enquanto um resgate do passado, de uma memória é 

também uma constante luta conta o esquecimento. O filme é uma produção que trabalha na 

tentativa de (re)construir e/ou manter uma memória que na maioria das vezes não se dá de 

forma espontânea. É o grande dilema entre a memória e o esquecimento. Assim como, o 

diálogo permanente entre passado, presente e futuro. E nesse processo, o Nordeste 

 

[...] não é um fato inerte na natureza, não está dado desde sempre. Os 

recortes geográficos, as regiões são fatos humanos, são pedaços de história, 
magma de enfrentamentos que se cristalizaram, são ilusórios ancoradouros 

da lava da luta social que um dia veio à tona e escorreu sobre este território. 
O Nordeste é uma espacialidade fundada historicamente, originada por uma 

tradição de pensamento, uma imagística e textos que lhe deram realidade e 
presença. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 79). 
 

A origem do Nordeste, portanto, longe de ser um processo linear e 
ascendente, em que “a identidade está desde o início assegurada e 
preservada”, é um começo histórico no qual se encontra a discórdia entre as 

práticas e os discursos; é um disparate. Essa figuração de uma origem linear 
e pacífica para o Nordeste se faz preciso para negar que ele é algo que se 
inventa no presente. Visa negá-lo como objeto político-cultural, colocando-o 
como objeto “natural”, “neutro” ou “histórico” desde sempre. 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 80). 
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VIDA CIGANA: O SERIDÓ COMO ESPAÇO DE SOCIABILIDADE CALON 
 

Lucas Medeiros de Araújo Vale60 
  

RESUMO 
O primeiro documento encontrado referente aos ciganos em terras brasileiras data de 1574, 
quando o cigano João de Torres, sua mulher e filhos foram degredados para o Brasil em 
meio a um conjunto de práticas anticiganas proferidas em Portugal, que objetivavam dar 
fim ao “problema cigano”. Não se sabe ao certo quando os primeiros grupos chegaram à 
região do Seridó potiguar brasileiro, mas já na segunda metade do século XIX, a presença 
destes é confirmada nos registros judiciais. Durante mais de um século as histórias e 
culturas destes ciganos, que ainda hoje habitam o Seridó, permaneceram alheios aos 

domínios da História. Apenas nos últimos anos historiadores como Josinete Susa de 
Medeiros, Lourival Andrade Júnior e Francisca Juciane Alexandre da Silva, passaram a se 
dedicar à escrita da história desses sujeitos, movidos, sobretudo, pelas inquietações da 

Nova História Cultural. Este artigo é fruto de nossa atuação junto aos projetos de iniciação 
científica “Comunidades Ciganas: o Seridó como território em movimento (2013)” e 
“Imagens ciganas: construções gadjés e desconstruções romanis (2014-2015)”, coordenados 

pelo Prof. Lourival Andrade Júnior, e das entrevistas realizadas com ciganos dos municípios 
de Caicó, Jucurutu e São Vicente. Buscamos reconstituir, através das memórias dos ciganos 
do presente, aspectos relacionados à vida dos ciganos do passado, evidenciando as 
rupturas, permanências e ressignificações das práticas culturais, no que diz respeito à 
relação dos Ciganos com o espaço em que (sobre)vivem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ciganos. Calon. Memória. Seridó. 
 

ABSTRACT 
The first document found referring to gypsies in Brazil date land in 1574, when the gypsy 
João de Torres, his wife and children were banished to Brazil amid a set of anti-gypsy 
practices delivered in Portugal, who aimed to end the "gypsy problem". No one knows for 
sure when the first groups arrived in Seridó region, but in the second half of the nineteenth 
century, their presence is confirmed in court records. For over a century the histories and 
cultures of these gypsies, who today inhabit the Seridó remained unrelated to the fields of 
history. Only in recent years historians as Josinete Susa Medeiros, Lourival Andrade Junior 
and Francisca Juciane Alexandre da Silva, began to devote himself to writing the history of 
these subjects, driven mainly by concerns of New Cultural History. This article is the result 

of our work together on scientific projects "Comunidades Ciganas: o Seridó como território 
em movimento (2013)" and "Imagens ciganas: construções gadjés e desconstruções 
romanis (2014-2015)", coordinated by Prof. Lourival Andrade Junior, and interviews with 
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Roma in the municipalities of Caico, Jucurutu and São Vincente. We seek to reconstruct, 
through the memories of this gypsies, aspects related to the life of the Roma in the past, 
showing the ruptures, continuities and new meanings of cultural practices, with regard to 
the relationship between Gypsies and the space in which. 
 
KEY WORDS: Gypsys. Calon. Memory. Seridó. 
 

 

Ciganos, e mais uma vez a minha raiz humana 

estremeceu. São eles que me dão sempre a medida 

absoluta da liberdade que não tenho e por que suspiro. 

Anarquistas em espírito e corpo, lembram-me príncipes 

do nada, milionários do desinteresse, sacerdotes da 

preguiça, ampulhetas obstinadas onde o tempo não se 

escoa. Comem a podridão, vestem-se de absurdo, são 

marcianos na terra. E a vê-los caminhar na poeira do 

transitório, é a imagem do homem ideal que vejo passar, 

lírica e desdenhosa.  

(Miguel de Torga) 

 

A palavra cigano é um termo genérico inventado na Europa do século XV, e que 

“ainda hoje é adotado, apenas por falta de um outro melhor” (MOONEN, 2012, p. 9), sendo 

muitas vezes associada à insultos e servindo para designar inúmeros povos, ignorando, a 

priori, o multiverso cultural61, e as diferentes formas que os grupos62 exercem a sua 

ciganidade63, e se relacionam com o espaço e com o outro. Ao longo da história, os povos 

que os cercam desenvolveram percepções dicotômicas acerca destes: “imagens belas como 

sonhos, horríveis como pesadelos, que afastam sempre os ‘nômades’ e ocupam o lugar do 

real” (MARTINEZ, 1989, p. 11. grifo nossos).  

                                                        
61

 O conceito de multiverso é geralmente usado na ficção científica, embora também como possível 

extrapolação de algumas teorias científicas - à exemplo das formuladas por Stephen Hawking (2001) - para 

descrever um grupo de universos que estão relacionados, os denominados universos paralelos. Utilizamos 

deste conceito para caracterizar a cultura cigana, com suas infinitas variáveis e formas e manifestações, que 

rompem com a ideia de uniformidade ou homogeneidade, ao passo que se dividem, e subdividem, 

culturalmente em grupos – universos - que se movimentam, que se hibridam, e que desenvolvem suas 

próprias estratégias de (sobre)vivências e formas de se relacionar com o espaço, com o outro e com suas 

redes de sociabilidade. 
62

 De acordo com Teixeira (2009), os ciganos se dividem em três grandes grupos - Rom, Sinti (também 

chamados de Manouch) e Calon (Kalon). 
63

 O conceito de “ciganidade”, utilizado por Andrade Júnior (2009), busca abarcar qualidades que possam 

identificar características que denominam um sujeito como cigano: fatores determinantes que os identificam, 

ao mesmo tempo em que os diferenciam dos não-ciganos. 
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Aqueles que hoje conhecemos como ciganos foram, em toda a sua história, 

marginalizados e aniquilados pelas sociedades que o cercavam. Vítimas das mais brutais 

agressões, presos, mortos e degredados. Perseguidos pelas monarquias autoritárias, pelos 

governos totalitários, pela sociedade repressora e pelo homem insensível às diferenças. 

Quinhentos anos de perseguições se passaram e muitas foram as medidas tomadas com o 

intuito de cobri-los com o manto espesso da invisibilidade e da marginalização (MOONEN, 

2012). Mas os ciganos sobreviveram. Lutaram e encontraram formas de resistir, 

resignificando algumas práticas, se reinventando, mantendo vivas algumas tradições e 

costumes ancestrais e adquirindo novas roupagens através do intenso contato com os 

gadjés64. 

De acordo com Moonen (2012), os primeiros ciganos que desembarcaram na 

América portuguesa foram os Calons, oriundos de Portugal, e estes não vieram 

voluntariamente, mas expulsos da, então, metrópole. O primeiro registro de ciganos na 

América Portuguesa data de 1574, quando o cigano João de Torres, sua mulher e filhos 

foram degredados para o Brasil. Nas terras tropicais, repetiam-se as mesmas perseguições 

e o ódio aos ciganos, sendo acatadas várias recomendações de Portugal a respeito dos 

vagabundos itinerantes. Um exemplo foi o decreto de 11 de abril de 1718 que alertava o 

Estado do Brasil a não permitir o ensinamento da língua, ou gíria, dos ciganos para as suas 

próximas gerações, a fim de extingui-la. (TEIXEIRA, 2007). 

No Brasil, segundo Teixeira (2007), estes ciganos ocupavam as ruas das cidades, os 

arredores das fazendas e percorriam as matas em meio a andanças e perseguições. Viviam 

da barganha, comercializavam desde tranquilharias (tecidos, bugingangas, cavalos, elixires, 

remédios) à escravos. O comércio de escravos dava-se por várias partes do interior do país 

(TEIXEIRA, 2007, p. 15). A mendicância e a quiromancia também eram um meio de 

sobrevivência, contudo, suas atividades nunca eram bem vistas pela sociedade brasileira. 

Eram indesejáveis tal como na Europa, jamais apareciam na historiografia, seu 

espaço era destinado às estampas de jornais, sob os nomes de vagabundos, sujos, 
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 Palavra de alteridade do dialeto cigano usada por alguns ciganos para referir-se aos “não ciganos”. Ver 

Andrade Júnior (2009).  
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sequestradores e feiticeiros. “Praticamente só se falava de ciganos quando sua presença 

inquietava as autoridades. Isso ocorria, por exemplo, quando eram acusados de roubar 

cavalos.” (TEIXEIRA, 2007. p. 11). Sangrentos confrontos foram travados entre os ciganos e 

as autoridades, a fim de expulsá-los das regiões em que se instalavam: 

 

Minas Gerais expulsa seus ciganos para São Paulo, que os expulsa para o Rio 
de Janeiro, que os expulsa para Espírito Santo, que os expulsa para a Bahia, 
de onde são expulsos para Minas Gerais, etc. Ou seja, o melhor lugar para os 
ciganos sempre é no bairro, no município ou no Estado vizinho; ou então no 

país vizinho ou num país bem distante. (TEIXEIRA, 2007, p. 34) 
 

Em meio a toda essa trajetória, a longa estrada dos ciganos os trouxeram a região 

que hoje conhecemos como  Seridó, do estado do Rio Grande do Norte, onde desenvolveram 

as mais variadas relações com os seus moradores e definitivamente marcaram o seu espaço 

nas terras secas e no imaginário popular.  

A nossa pesquisa, mostrou serem predominante nesta região os ciganos do grupo 

Calon, e a referência mais antiga destes ciganos no Seridó, remota ao século XIX, quando 

algumas famílias “arranchavam” nas terras dos chamados coronéis e percorriam as cidades 

durante o dia.65 

Tendo uma cultura essencialmente ágrafa, onde a oralidade é o meio difusor e 

preservador da ciganidade, os ciganos não deixaram registros escritos por eles próprios. 

Assim, aproximamo-nos deles indiretamente, através do outro.  

Durante a nossa iniciação científica, nos projetos Comunidades Ciganas: o Seridó 

como território em movimento (2013) e Imagens ciganas: construções gadjés e 

desconstruções romanis (2014-2015), ambos coordenados pelo Prof. Lourival Andrade 

Júnior, do Grupo de Pesquisa História, Cultura e Poder, desenvolvidas no Centro de Ensino 

Superior do Seridó – UFRN, e financiadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa da mesma 
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 OS CIGANOS EM PROCESSOS CRIMINAIS NA REGIÃO DO SERIDÓ POTIGUAR (FINAL DO SÉCULO XIX E 

INÍCIO DO XX).  Disponível em: 

http://gthistoriacultural.com.br/VIsimposio/anais/Lourival%20Andrade%20Junior.pdf. 
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instituição, nos propomos a conhecer os ciganos que compõe a mesorregião do Seridó 

potiguar, visitando-os e entrevistando-os. 

A fim de compreender como viviam os ciganos antigos nesta região, viajamos até as 

cidades de Jucurutu, São Vicente, e ao distrito Laginhas, da cidade de Caicó, onde buscamos 

encontrar lideranças ciganas66 que estivessem dispostas a colaborar com a nossa pesquisa.  

Utilizamos nesses encontros um gravador portátil e câmeras fotográficas para nos 

ajudar na documentação e no trabalho historiográfico. Posteriormente, as conversas foram 

transcritas e analisadas, e as fotografias alimentaram o nosso acervo pessoal. Fizemos uso 

das técnicas empreendidas pela História Oral (AMADO; FERREIRA, 2006), com o intuito de 

criar fontes relevantes para o nosso projeto.  

A partir dessas fontes orais, pretendemos reconstituir, através das memórias dos 

ciganos do presente, aspectos relacionados à vida dos ciganos do passado, evidenciando as 

rupturas, permanências e ressignificações das práticas culturais, no que diz respeito à 

relação dos Ciganos com o espaço em que (sobre)vivem. 

Enquanto delimitávamos a nosso recorte temático utilizamos, como referência, 

pesquisas realizadas pelas mais diversas áreas: Antropologia, Geografia, Letras, e entre 

outros, Serviço Social. Esta leitura diversificada possibilitou-nos vivenciar aquilo que 

Néstor García Canclini (1990) defende com convicção: o nomadismo das Ciências Sociais. 

Revisitamos os trabalhos de pesquisadores, Manuel Augusto Abrantes da Costa 

(2006), que nos situou numa ampla discussão teórica acerca de conceitos como 

“identidade”, “raça” e “cultura”, ajudando-nos a relacionar a aplicabilidade destes 

conceitos aos ciganos; Rodrigo Corrêa Teixeira (2007), que estudou a presença de ciganos 

em Minas Gerais, e suas formas de se relacionar com o espaço; a antropóloga Florencia 

Ferrari (2010), que discorre em sua tese de doutorado sobre os processos de fazer-se 

“calon” (cigano) e a constante afirmação da ciganidade contrastado ao esforço em 

diferenciar-se dos gadjés; e Frans Moonen (2012) com o seu trabalho sobre o anticiganismo 

na Europa e no Brasil, que nos trouxe ricas informações a respeito da história e das 
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 Nos espaços de socialidades calons é comum que um cigano, ou cigana, assuma o papel de “líder”, sendo o 

responsável pela sua família e “turma”. Ver Ferrari (2010). 
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culturas ciganas. Além dos estudos de Nicole Martinez (1989), Teresa San Román (1997), 

Geraldo Pieroni (2002), Ático Vilas-Boas da Mota (2004), José Bessa (2004), Fábio J. 

Dantas de Melo (2005), Manoel Costa (2006), Lourival Andrade Júnior (2008), e dentre 

outros que constam em nossas referências, Cristina Pereira (2009).  

 

Memórias Ciganas: o passado através de relatos.   

O primeiro cigano que entrevistamos foi Raimundo Soares, 74 anos, no dia 13 de 

abril de 2014. Conhecido por todos os habitantes de Laginhas como “Raimundo Cigano”. 

Raimundo está morando há 15 anos “mais ou menos” no distrito. É pertencente ao grupo 

cigano calon, e é casado com uma cigana calin67, com quem tem três filhos vivos. Moravam 

na sua casa ele, a mulher, a filha e um neto, e de acordo com ele, eram os únicos ciganos 

que viviam alí, além de suas irmãs. 

Laginhas é um distrito pequeno localizado no município de Caicó - polo econômico 

do Seridó, que tem aproximadamente 67.259 habitantes68. Ao chegarmos lá, fomos 

orientados por uma moradora sobre como chegar à casa de Raimundo Cigano. Chegamos 

sem dificuldade no local, e lá fomos convidados para entrar e sentar no sofá. Raimundo 

concordou prontamente em conceder uma entrevista, e se sentiu a vontade para conversar 

sobre diversos assuntos. 

Ele nos contou que quando mais novo, viajava a cavalo com os seus pais e irmãos. 

Percorriam da região do agreste ao sertão do Seridó, onde “arranchavam” pelas 

proximidades de Laginhas, nas terras de um grande fazendeiro da região, pelo qual 

Raimundo demonstra muito apreço. 

 

Meu pai sabia de muita reza forte, sabe? Mas nunca para fazer o mal a 
ninguém, sabe? Era enteado com Isaias Lopes, ali, com Barra... Viviam eles 
dois ali no baixim. Ele fazia a feira lá em Jucurutu, e meu pai levava para o 

sítio do véi dele. Ele num cavalo, e ele no outro. Fazia o pagamento lá! (...) 
Aí a gente ficou por aqui, aí meu pai pegou amizade com Barra desde 

                                                        
67

 Nome usado para se referir às mulheres do grupo Calon. 
68

 Estimativa feita pelo IBGE, disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240200>. 

Acesso em: 20 nov 2015. 
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novinho, e a gente ficou! E voltava, passava um mês ali arranchado... 
Voltava passava um mês alí de novo! (...) Nós somos um povo muito bem 
visto, pro povo bom sabe? Toda vida fomos! Tinha confiança! Tinha 
confiança! Pode acreditar! (Informação verbal, abril/2014) 

  

Viviam da venda e troca, de animais e objetos, mas também da mendicância e da 

quiromancia: “(...) A gente vivia assim... Andando... Às vezes um cigano lia uma mão, 

trocava umas coisas. Sabe?” (Informação verbal, abril/2014). 

Quando perguntamos a Raimundo qual era a principal diferença entre a sua infância 

e a infância dos seus filhos ele nos respondeu: “Meus filho, a diferença é que os filhos 

estudam, né?”(Informação verbal, abril/2014). Ele confessou ser analfabeto, mas que não 

se envergonha disso, e que tem muito orgulho de ter uma filha, criada por ele, na 

universidade. 

Raimundo nos relatou que a gíria69 cigana vem dos “ciganos velhos” e ainda é viva 

dentro da sua família. Quando questionamos acerca da origem dos ciganos ele nos 

respondeu que diziam a ele que vieram do Egito, mas não dava muita confiança a essa 

história. Contou-nos ainda um caso engraçado envolvendo Dinarte Mariz70: “O véi meu pai, 

cortava o cabelo do véi Dinarte pequeno sabe? Quem cortava... Num sabia cortar não! 

Estaquiava o cabelo...” (Informação verbal, abril/2014). 

Ao termino de nossa entrevista, Raimundo passou-nos o contato de um amigo 

chamado Ubirajara, da cidade de Jucurutu, um cigano que de acordo com ele, poderia 

contribuir também para nossa pesquisa. Seguimos para Jucurutu – cidade de 

aproximadamente 18.450 habitantes71, a segunda maior do Vale do Assú - em agosto de 

2014, e não tivemos dificuldades para encontrar os ciganos, visto que todos na cidade 

sabiam informar onde eles estavam morando. 

O cigano Ubirajara - Francisco Expedito de Queiroz, em registro de nascimento – 

tinha 51 anos, também calon, casado com uma calin - com quem teve vinte e um filhos. Na 
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 Termo usado por ele para se referir ao idioma calon. 
70

 Figura política da região do Seridó potiguar brasileiro que alçou o cargo de governador e senador. 
71

 Estimativa feita pelo IBGE, disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240610&search=rio-grande-do-

norte|jucurutu>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
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sua casa estavam morando oito pessoas, e na cidade havia, segundo ele, “uns duzentos 

ciganos, entre sobrinhos e cunhados e irmão” (Informação verbal, agosto/2014).  

Iniciamos nossa conversa perguntando a Ubirajara sobre as suas origens, e este nos 

respondeu: “Do Rio Grande do Norte! Agente não conhecia os Ciganos véi que era lá do 

Egito, desse mei de mundo... A gente nunca teve contato com esse povo, né? A gente só 

conhece os do Rio Grande do Norte, a gente é nascido e criado aqui no Rio Grande do 

Norte.” (Informação verbal, agosto/2014).  

Ele nos disse que vivem no Seridó há uns 40 anos, e já moraram em Currais Novos, 

Cruzeta e Florânia, se “estabelecendo” em Jucurutu no ano de 1994. Perguntamos a 

Ubirajara o que ele se lembra da sua infância, e da vida dos ciganos no passado, e ele nos 

respondeu: 

 

[...] De primeiro cigano dormia no mato, aí hoje em dia nós tamo mais civi... 
A gente dormia no chão quente, tomava água quente, morrer um cigano era 

difícil! Antigamente ficava no mato, não tinha uma doença! Não tinha 
remédio para dor de cabeça... Dormia no chão quente, bebia água quente, a 
cidade mais perto que nóis ia era duas léguas. Nesse tempo, um menino 
desse não podia ir na cidade não! Quem ia era o chefe! Quem podia ir tinha 

que dar confiança ao chefe para ele poder ir na cidade, você tá entendendo, 
né? (Informação verbal, agosto/2014) 

 

Ubirajara nos falou bastante sobre a situação atual da comunidade, e da escassez de 

políticas públicas que contemplem os ciganos. Não quis falar muito do passado, nem dos 

seus antepassados, pois para ele era difícil falar dos que já partiram. Conversamos um 

pouco sobre a morte e sobre o sentindo que ela tem nas socialidades72 calons. Ubirajara 

disse que a prática de abandonar o local da morte ainda persiste no Seridó, nos dando o 

exemplo da relação com o lugar em que o seu filho faleceu: 

 

Olhe, morreu um menino meu aculá, faz uns trinta anos... Eu nunca mais fui 

lá no local! Você está entendendo? Morreu bem novinho com dois meses! Aí 

                                                        
72

 Conceito utilizado por Florencia Ferrari (2010) em sua tese de doutorado, como alternativa ao de sociedade. 

De acordo com Ferrari, esse conceito serve como um dispositivo teórico que permite analisar o curso das 

vidas das pessoas, e de seus próximos, a partir dos seus próprios termos 
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nesse local que ele morreu, eu nunca mais fui lá, faz uns trinta anos, passo 
longe mais num vou lá! Não cheguei a ir no canto que ele faleceu! 
(Informação verbal, agosto/2014) 

 

Tal como fez Raimundo, Ubirajara nos passou um contato de outro cigano: Marcos, 

de São Vicente – cidade de aproximadamente 6.400 habitantes73, próxima dalí. Viajamos 

até lá no dia 22 de agosto de 2014, e quando chegamos, já estávamos sendo aguardados por 

vários ciganos, que estavam à nossa espera na calçada. 

Marcos, um cigano de 44 anos, foi o encarregado de responder nossas dúvidas e 

contribuir com a pesquisa. De acordo com ele, lá em São Vicente viviam mais de cem 

ciganos, que sobrevivem através da compra e venda de motos, e outros veículos. 

Entrevistá-lo foi um desafio, pois ao contrário dos outros, ele se mostrou bastante 

desconfiado e parecia não querer prolongar a conversa. Falou muito pouco sobre o passado, 

e deteve-se mais aos fatos do presente. 

Ele e sua turma haviam chegado em São Vicente a dois anos depois de um incidente 

na cidade de Florânia, onde viveram por vinte e cinco anos. De acordo com Marcos, dois 

ciganos da sua turma foram assassinados pela polícia, e o crime chocou toda a família. 

Quando perguntamos pela origem deles, prontamente me respondeu: “Rio Grande do 

Norte”. O que nos remete a ideia que Ferrari (2010) defende em sua tese: “A ‘origem’ que 

faz sentido para os Calon remonta ao último lugar de permanência, isto é, não se atribui 

valor ao que foi vivido ‘para trás’, e ainda menos aos ‘lugares dos antepassados’.” 

(FERRARI, 2010, p. 258). 

 Para Marcos, a vida dos ciganos hoje é muito melhor do que no período de sua 

infância: “Hoje em dia nós tem uma casinha pra nós morar... né? Não é tão sofrido como 

naquele tempo! Naquele tempo nós vivia a cavalo no mei do mundo... Era sofrido demais 

antigamente!” (Informação verbal, agosto/2014) 

 Ele também nos relatou a mesma angústia da turma de Ubirajara com relação à 

morte, acrescentando o fato de que eles além de deixar o local da morte, queimam as 
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 Estimativa feita pelo IBGE, disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240610&search=rio-grande-do-

norte|jucurutu>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
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roupas e os outros pertences, segundo ele: “Já vem dos descendentes ciganos, né? Desses 

mais velhos! […] É por que ameniza mais aquela pena, né? Aquela saudade... Cigano tem 

isso!”  (Informação verbal, agosto/2014). 

  

 Os ciganos no Seridó: rupturas, permanências e ressignificações 

Através das nossas pesquisas, concebemos a região do Seridó como sendo palco 

inegável da presença dos ciganos e das manifestações de sua ciganidade. Onde muitas 

comunidades ainda permanecem (sobre)vivendo.  

Todos os ciganos entrevistados se reconhecem, e são reconhecidos como Calons. 

Percebemos através dos relatos dos entrevistados, que os ciganos do Seridó preferem viver, 

com sua turma, em casas nas cidades, do que como os seus antepassados, por causa das 

comodidades que este tipo de vida oferece. Como nos conta Ubirajara: 

 

Hoje eu acho melhor, por que tenho minha casinha, não é? A gente não dá 
trabalho a ninguém, né? A gente não dá trabalho a ninguém no mundo... 
Veve dependendo de nós mesmo... E a nossa vida, a nossa convivência é 

essa! (Informação verbal, agosto/2014) 
 

Entretanto, ainda são comuns as viagens recorrentes destes ciganos para visitar 

familiares em lugares distantes, e as constantes mudanças de residência. Nas cidades, os 

ciganos ocupam, na maioria dos casos, as regiões periféricas ocupando os mesmos espaços 

que os gadjés, com quem mantêm relações mistas. 

 A quiromancia e a mendicância não são mais frequentes, e as comercializações de 

cavalos não existem mais. Alguns ciganos sustentam-se através de outras trocas, e, em 

alguns casos, através da agricultura, como mostram os relatos de Ubirajara: “O trabalho 

aqui que nóis tem  é uma troquinha... uma troca! Dum rádio, de um reloginho que troca e 

da agricultura...” (Informação verbal, agosto/2014); e de Marcos: “Hoje é vida normal, é 

um... vendendo umas coisas... trabalhando... temos muita amizade aqui!” (Informação 

verbal, agosto/2014). 
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Já as crianças, gradativamente estão entrando nas escolas, os auxílios financeiros 

fornecidos pelo Estado para as famílias de baixa renda que têm suas crianças matriculadas 

no ensino básico é um dos motivos, mas não é o único. O incentivo dos pais é frequente, 

veem no estudo uma forma de auxiliar a família no futuro.  

O casamento não é mais restrito entre os ciganos, na maioria das famílias 

entrevistadas é comum o casamento de brasileiro74 com cigano, principalmente entres os 

ciganos mais jovens. A família parece ainda ser o núcleo central na vida dos ciganos, e o 

respeito aos líderes é muito forte e influencia nas decisões das famílias e dos mais jovens.  

Muitos ainda conservam idioma calon/cigano (ou gíria), e de acordo com Ubirajara, 

eles tem o interesse de manter este patrimônio cultural: “já nasce com esse idioma já! Isso 

aí já foi um dom que Deus deixou pra nós! Não! A tradição nunca perde! A tradição da 

linguagem da gente toda vida a gente entende!” (Informação verbal, agosto/2014) 

Muita coisa mudou na maneira em que os ciganos se relacionam com o espaço e 

entre si, mas uma coisa parece ter dificuldade de mudar com o tempo: o preconceito. Ainda 

hoje é comum ouvir os gadjés do Seridó dizendo que tem medo de ciganos. E quando 

perguntamos a Ubirajara o por que desse medo, ele nos respondeu:  

 

Não é medo. É preconceito! Nós todos somos brasileiros! Nós somos filhos 

de Eva e Adão. Isso não é medo. É preconceito! Como é que o senhor vai ter 
medo de mim se eu nunca lhe fiz mal? A gente só vê na televisão a 
bandidagem e nenhum deles é cigano, aí porque, porque nós somos tão 
discriminados? Por quê? (Ubirajara, 51 anos) 

 

Considerações Finais 

Hoje, em pleno século XXI, mesmo com todos os avanços nas políticas públicas e dos 

direitos humanos, os ciganos continuam a ser vistos com desconfiança, a despertar uma 

sensação de insegurança, ou mesmo de receio. Os estigmas da criminalidade, tão 

fortalecidos no período nazista, permanecem atrelados as suas existências. Objetivamos 

através de nossa pesquisa, ajudar a derrubar essa parede e incluir na história aqueles que 
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 Semelhante a gadjé, é a forma com que alguns calons se referem àqueles que não são ciganos. 
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sempre pareceram alheios ao seu domínio. Através da História Cultural, e das metodologias 

da História Oral, pudemos dar voz e vez aos ciganos do Seridó, que foram protagonistas e 

narradores da sua própria História.  

Acreditamos que há ainda muito a ser pesquisado sobre a história dos ciganos no 

Seridó. É esperado que as publicações de nossa pesquisa, juntamente com o nosso acervo 

de fontes e dados, sirvam como material para os futuros trabalhos na área. É preciso que a 

universidade e os acadêmicos utilizem o seu lugar de privilégio na sociedade para ajudar a 

romper o espesso véu da invisibilidade que marginaliza e oprime os ciganos há séculos. 
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A MATUTICE SERTANEJA E A PARAIBANIDADE DO IHGP NA OBRA “O 
QUEBRA-QUILO”, DE GERALDO IRINEO JOFFILY 

 

Luíra Freire Monteiro75 
Manoel Gomes de Oliveira Neto76 

  
RESUMO 
Os usos da história ao longo do tempo têm sido dos mais variados, e dentre os mais 
importantes está a construção de identidades, tendência amplamente presentificada na 
historiografia nacional desde a fundação do IHGB e replicada pelos institutos regionais. 
Deveria ser competência desses lugares de saber a identificação dos principais traços da 
cultura local, bem como os mais distintos eventos históricos que pudessem dar sentido aos 

modos de ser de cada população, criando assim uma identidade que pudesse, ao fim e ao 
cabo, dá-lhe coesão. O Instituto Histórico e Geográfico Paraibano não falhou nessa missão, 
estipulando os acontecimentos relevantes ocorridos quando da colonização do território da 
capitania da Paraíba para tal fim. Das páginas dos homens de letra da instituição surgiram 
os principais traços do povo paraibano, a demarcar sua identidade: Pacífico, mas ao mesmo 
tempo aguerrido, cosmopolita, independente e essencialmente republicano. A proposta do 
presente artigo é perscrutar como esse modelo de Paraibanidade está (ou não) contido na 
obra O Quebra-Quilos – A revolta dos matutos contra os doutores, do escritor Geraldo 
IrineoJoffily. Nela, o historiador paraibano aborda um outro sertão para além das 
delimitações atuais, fazendo uso do modelo colonial de regionalização do espaço, no qual o 
centro seria a zona produtora de interesses metropolitanos. O resto depois seria o sertão, 
epicentro dos acontecimentos que o autor se propõe a narrar cem anos depois: o embate 

entre populações do interior da Paraíba e as autoridades locais, pela preservação de 
direitos e defesa de interesses. Ao arrepio do defeso pelo IHGP, Joffily se coloca como um 

autor engajado nas lutas populares, que lhe permitem moldar uma ideia do sertanejo como 
um paraibano singular, que se diferencia do outro (o litorâneo) por ser dotado de aspectos 
ainda não abordados por outros autores, o que o distingue dos demais. Nossa pesquisa faz 
uso do método comparativo, com ênfase nos detalhes mais minuciosos da retórica joffiliana 
voltada à representação do sujeito sertanejo e de sua identidade, no sentido de identificar 
até onde o modelo vintista do IHGP teve continuidade nessa obra, marco da historiografia 
local. Os estudos de S. HALL e J. C. KAUFMANN norteiam teoricamente a pesquisa, num 
esforço de compreensão mais abrangente do fenômeno, cujo cerne – a criação de 
identidades - ainda carece de estudos mais apurados que venham a revelar os variados 
aspectos da mesma, principalmente no concernente à historiografia paraibana. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Historiografia. Paraibanidade. Sertão. 
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ABSTRACT 
The uses of history throughout the time have been of the most varied, and among the most 
important one is the construction of identities, a trend widely presentified in the national 
historiography since the foundation of the IHGB and talked back by the regional institutes. 
It would have to be competence of these places of knowledge the identification of the main 
traces of the local culture, as well as the most distinct historical events that could give 
sensible to the ways of being of each population, thus creating an identity that could, to the 
end and the handle, give it cohesion. The Historical Institute and Geographic Paraibano did 
not fail in this mission, stipulating the relevant events occurred when of the settling of the 
territory of the captainship of the Paraíba for such end. From the pages of the men of 
letters of the institution the main traces of the paraibano people had appeared, to 
demarcate its identity: Pacific, but at the same time valiant, cosmopolitan, independent and 

essentially republican. The proposal of the present article is to perscrutate as this model of 
Paraibanidade (or not) is contained in the workmanship Break-Kilo - the revolt of the 
bumpkins against the doctors, of the writer Geraldo Irineo Joffily. In it, the paraibano 
historian approaches another hinterland beyond the current delimitations, making use of 
the colonial model of regionalization of the space, in which the center would be the 
producing zone of the metropolitans interests. The remaining portion later would be the 
hinterland, epicenter of the events that the author proposes himself to tell one hundred 
years later: the local shock between populations of the interior of the Paraíba and 
authorities, for the preservation of rights and defense of interests. To the chill of the fenced 
season for the IHGP, Joffily puts himself as an author engaged in the popular fights, that 
allow it to mold an idea of sertanejo as a singular paraibano, which differs from the other 
(the littoral one) for being endowed with aspects that wasn´t talked yet for other authors, 
what distinguishes him from the other ones. Our research makes use of the comparative 

method, with emphasis in the details of the joffiliana rhetoric directed to the 
representation of the sertanejo citizen and of its identity, in order to identify until the 
twenties model of the IHGP had continuity in this workmanship, landmark of the local 

historiography. The studies of S. HALL and J. C. KAUFMANN guides the research 
theoretically, in an effort of more including understanding of the phenomenon, whose core 
- the creation of identities - still lacks of studies more refined that comes to reveal the 
varied aspects of the same one, mainly in concerning to the paraibana historiography.  
 
KEY WORDS: Historiography. Paraibanidade. Hinterland 

 

 

Introdução 

As identidades enquanto moldagens são fabricadas a partir de um discurso que as 

legitimam enquanto tal; assim sendo, as mesmas estão vinculadas a um lugar histórico e 

institucional. Esse é o caso do IHGP, a instituição fundada em 1905, que abrigou uma gama 
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de estudiosos empenhados em dar uma história à Paraíba e, a partir da mesma, arquitetar 

uma identidade comum à população local, de forma que a mesma se reconhecesse – e se 

fizesse reconhecer – a partir de aspectos comuns, identificados nos homens que se 

destacaram quando da formação do lugar. 

Essa identidade comum foi estudada em primeira mão por DIAS (1996), que 

identificou os mecanismos retóricos utilizados pelos ihagepeanos no exercício que 

denominamos de “arquitetura identitária”77. Denominada “Paraibanidade”, tal construção 

deveria demarcar o povo da Paraíba, independente de sua origem, lugar social e até mesmo 

a região em que nascera, um a vez que se entendia ter sido o mesmo cariz perpassado ao 

longo do tempo às gerações distintas que se escoavam pelo território, definindo-lhe seu 

contorno e se alastrando como um traço imutável. Do litoral ao sertão, o paraibano se 

caracterizaria pelos mesmos contornos psíquicos herdados dos heróis que conquistaram o 

território da capitania e que ali implantaram uma civilização. 

Ao tempo em que esse exercício retórico levado a efeito na historiografia que foi 

sendo construída a partir de 1905, desdenhou-se da própria historicidade da formação 

paraibana, marcada por singularidades tais que, no futuro, foram utilizadas para definição 

geográfica do que hoje nominamos como “micro regiões”. Seria o brejeiro ou as gentes do 

cariri iguais aos caiçaras do litoral? E o que dizer do sertanejo, formado no inóspito, 

oriundo da chamada civilização do couro? Teria o sertanejo as mesmas características dos 

conquistadores do litoral e, por conseguinte, a mesma “paraibanidade” construída para 

aqueles se moldaria perfeitamente para os demais? 

                                                        
77

 Descrita na tese de mestrado da historiadora Margarida Dias em 1996 que recebeu o nome de Intrepda Ab 

origine, que como o próprio nome sugere, heroica desde os primórdios, essa unidade da federação é discutida 

levando em consideração os aspectos da identidade paraibana elencados pela mesma e que se fizeram 

presentes nas narrativas dos primeiros historiadores do Instituto Histórico e geográfico Paraibano. A obra 

que descreve o pacifismo desse povo desde sua formação, bem como seu caráter de urbanidade, sendo bravos 

perante os que lhe perseguem, além de diferentes dos demais, dentre os quais se destaca a província vizinha, 

Pernambuco, e ainda carregando consigo um republicanismo como característico dessa população. A mesma 

arquitetura da paraibanidade foi percebida na pesquisa PIBIC 2013/2014, onde foi possível constatar que o 

fenômeno está presente nas obras de diversos historiadores que fizeram parte do IHGB, dentre os quais se 

destaca Irineo Joffily, escritor de Pocinhos que descreveu em sua obra Notas Sobre a Paraíba pontos que 

montam uma paraíba irradiante em sua natureza e civilizada desde sua fundação.  
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No sentido de desvendar tais questões, lançamos mão – como norte – das lições de 

Hall78 sobre o processo de formação identitária, calcada, sobretudo, num profundo 

processo de diferenciação, de diferença e de exclusão. Ora, se a Paraibanidade firma um 

tipo paraibano a partir do litoral, ousando homogeneizar as demais populações do 

território da Paraíba, marcada de forma evidente por diferenças e singularidades, não 

haveria nesse exercício identitário a exclusão de outras identidades em prol daquela que os 

historiadores do IHGP pretendiam como perfeita e interessante? Como aqueles 

historiadores conseguiram se desviar dessa armadilha? 

Quando da análise da obra em estudo, o que é possível perceber de forma elucidada 

é que, no sentido de criar a concepção de povo único, o Paraibano enquanto singular é tido 

olhando o lugar do outro, e esses outros são descritos de maneira clara, pois embora crie 

como será evidenciado no desenrolar da descrição, a concepção de que os habitantes da 

Paraíba são sertanejos e litorâneos, há um esforço maior de evidenciar a união desses em 

diversos pontos que o tornam um em relação aos demais. 

 

Geraldo Joffily e a narrativa do sertão 

O estudioso paraibano Geraldo Irineo Joffily nasceu na cidade de João Pessoa, filho 

de Irinêo e de Sara Barreto Joffily, casou-se com a senhora Cristina Rose Marie Dufour 

Fischer, bacharelou-se em direito no ano de 1934 pela faculdade de Direito do Rio de 

Janeiro, tendo falecido um ano após se aposentar em 1984. Quatro anos após ter se 

formado passou um ano em território acreano, fugindo da máquina repressiva do Estado 

Novo, por sua vez atuou em uma série de cargos como advogado até 1946, juiz substituto, 

foi também o primeiro a aplicar a lei Afonso Arinos, além de ter sido titular da Vara da 

Família, Menores, Órfãos e sucessores, nomeado pelo então presidente JK.  

Assim como o avô Irineo Joffily historiador o qual se empenhou no estudo histórico e 

sobre a geografia da Paraíba, seu neto esteve envolvido em pesquisas envolvendo a área, 

além de ter feito também parte do já salientado Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. 

                                                        
78

 HALL Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10.ed. Rio de Janeiro. DP&A, 2005. 
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Durante quinze dias, ficou preso por ato do governo militar, tendo sua casa sido ocupada 

pelos policiais da ditadura, foi porém nessa época que dedicou-se com afinco aos estudos 

literários e às pesquisas históricas, nesse mesmo período foi publicada a obra O Quebra 

Quilos, a qual da norte a essa discussão. 

O Brasil vivia então os anos da dura ditadura militar, que trouxe consigo diversas 

restrições às liberdades individuais dos cidadãos brasileiro. Já na década de 70, tempo em 

que foi lançada a obra, o mesmo regime começava a passar por um processo lento de 

abertura política que proporcionaria mais tarde a retomada da democracia. 

O escritor tratou de perscrutar o movimento de penetração para o sertão da Paraíba, 

como uma maneira de demonstrar a existência de outro espaço que não fosse apenas o 

litoral dos engenhos e da produção açucareira, uma vez que o mesmo em sua narrativa se 

preocupa em dar destaque à mesma ocupação, uma vez que o descobrir dessas terras é tido 

como um marco simbólico da história local, haja vista que o destaque não se dá apenas ao 

desbravador luso, mas também o próprio aspecto singular dessa terra, que é tida na obra 

como propiciadora de recursos para a área do litoral. A região foi responsável nas palavras 

do autor poreabastecer as demais localidades por meio de sua propícia produção agrícola 

dos Brejos, destacada por outros autores como Ocione Fernandes em seu trabalho sobre O 

Brejo paraibano e seu aspecto de celeiro da  Parahyba do Norte. 

Vale lembrar que o conceito de sertão adotado até essa época era o de toda região 

que não era litoral, e isso é algo discutido uma vez que o mesmo escritor descreve a 

penetração aí presente. O que se torna notável é o enfoque que é dado a riqueza da terra, 

um aspecto de exaltação da mesma, lugar de criação não apenas de gado, mas também 

onde a agricultura do algodão gerou mesmo uma competição com a região litorânea e o 

açúcar, produto de maior concentração e que também era gerador de lucros.  

Os habitantes dessa região são tidos como pessoas pacíficas, mas ao mesmo tempo 

bravos, pois demonstram serem trabalhadores da terra. Nesse fenômeno de ocupação do 

lugar, Geraldo Joffily não deixou de abordar os indígenas da terra, que foram reduzidos ou 

aldeados. Ainda no que concerne o trabalho nessa região sertaneja, o escritor trata de fazer 

um detalhamento dos escravos que habitavam à mesma e que em contraste com os do 
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litoral eram mais bem alimentados e com menos dispêndio em relação àqueles que viviam 

na área do litoral paraibano. Nesse sentido, se percebe que o intuito presente na obra é o de 

elucidar diferenças presentes nas localidades do mesmo estado, mas que ao mesmo tempo 

demonstram singularidades presentes em ambas às partes, que embora diferenciadas em 

suas gerações de lucros, se unem em diversos pontos de uma identidade comum a todo esse 

povo Paraibano e que será detalhado mais adiante no desenvolver da discussão. 

 

Sertão e sertanejos : matutos?  

A obra O Quebra Quilo traz consigo uma marca de denúncia por parte do escritor 

que se engajou em mostrar o que ocasionava os desacertos dentro desse estado, as raízes 

de onde partiam os problemas que levaram o povo a se levantar. Algo que também é marca 

dos IHGPEANOS que se engajaram na empreitada de demonstrar traços de um pouco 

heroico e bravo. 

Quando no momento da revolta que ficou conhecida por Quebra Quilos, que foi 

ocasionada tendo em vista a quantidade dos desmandos que vinham ocorrendo na época 

relacionada com a mudança dos sistemas de medidas e diversos impostos para com esse 

povo chamado de matuto, que muitas vezes eram tachados como ignorantes, pois como o 

próprio nome da obra em estudo sugere, são matutos contra os doutores, o que se percebe 

de mais forte é a tentativa de demonstrar que a designação que foi dada a estes é errônea, e 

cabe então analisar o por quê da mesma. 

O mesmo protesto que se deu na década de 1874, tendo se estendido por uma vasta 

região, demonstra o vigor desses habitantes do sertão que atuaram em todos os brejos e 

chapadas da Borborema, são dessa forma identificados do ponto de vista de pessoas 

entendedoras da situação em que enfrentavam. 

Não eram esses apenas pessoas desqualificadas que sequer sabiam pelo que lutavam, 

o motivo maior que os levaria as ruas para destruir os pesos e as medidas e queimar 

registros como no caso do movimento do Ronco da Abelha, pois ao se tratar de um 

movimento que nas próprias palavras do autor é descrito não como revoltoso mas sim 

revolucionário, o que se elucida é a consciência do porque e pelo qual lutar. 
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Embora os jornais da época que não apoiavam os mesmos como no caso do Jornal da 

Paraíba, órgão a serviço dos ditos doutores, tentasse construir uma imagem de povo sem 

conhecimento e que luta com barbaridade sem saber o por quê, o que se entende na 

narrativa da obra é que esses foram tachados de forma ultrajante, de maneira que viesse a 

desconsiderá-los em sua tomada de posição, talvez por ser assim mais fácil criar uma 

repressão contra os mesmos por parte do império. 

Esses sertanejos, que uma vez se fizeram presentes no movimento, saindo na frente 

e assegurando um lugar e razões pelas quais lutar, carregaram consigo segundo Joffily a 

tomada de posição que se dá onde a revolução é explicada, pois o povo se rebela contra 

àquilo que lhe acorrenta, essa população habitante do Sertão não se entrega aquilo que 

tenta subjugá-la, humilhá-la.  

Ainda na tentativa de reforçar essa imagem que ele mesmo tratou de construir de 

maneira clara, o autor não deixou de reforçar a concepção de que a barbaridade passou 

longe desse povo, pois os matutos que se envolveram na Revolta do Quebra-Quilos jamais 

praticaram nada que fosse de considerar-se antiético, pois segundo o autor, esses apenas 

estavam na tentativa de valer sua vontade frente ao opressor, com um império que 

estabeleceu pesos e medidas desfavoráveis aos mesmos. 

Daí que reside um fator importante, embora estivessem altamente engajados em 

quebrar pesos e medidas, esses não cometeram mortes para com a população por onde 

passaram, muito menos cometeram algum roubo ou abusaram sexualmente de alguma 

mulher, o que deixa uma imagem que não apenas consciente daquilo que queriam, esses 

foram segundo essa narrativa, agentes que se preocuparam com a população geral. 

 

Sertão versus litoral: sobreposições identitárias 

Embora presente uma dicotomia entre sertanejos e litorâneos, é preciso entender 

que a construção da identidade como outrora descrito é uma questão de representação 

daquilo que se quer moldar, nesse ponto, há que entender-se que o esforço do escritor em 

descrever os dois locais não teve como intuito uma separação radical da mesma gente, pois 
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essa é elucidada enquanto partilhadoras de uma identificação apenas. Nesse sentido foi 

preciso olhar para os aspectos que unem essa população. 

Relata Joffily que após três meses de ocorrido o movimento contra o recrutamento 

para a guerra do Paraguai, revoltaram-se na Serra da Borborema uma nova revolta dos 

ditos matutos, habitantes do Serão que recebeu o nome de Quebra-Quilos.  

O autor demonstra um sentido de que a Paraíba é uma terra avançada, pois segundo 

este, em meio à oposição característica do período monárquico entre os seguimentos 

conservador e liberal, subiu ao poder Felizardo Toscano de Brito, que como dantes 

salientado, em uma breve administração entre 1864 e 1865 criou o Jornal Argos Paraibano 

e o Despertador, o órgão divulgador de ideias republicanas, dentre elas a abolição da 

escravatura. Havia um bate rebate entre ambos os jornais, O Despertador era defensor dos 

escravos, O Jornal da Paraíba era o órgão conservador. 

O Jornal da Paraíba colocava-se contra os escravos e os matutos que temiam o 

recrutamento militar arbitrário, o jornal ficava sob a tutela do Dr. Silvino, na época 

presidente da Província.  

Na década de 70 do século XIX na Paraíba, o chamado imposto do chão, taxa que era 

cobrada nas feiras pelo usufruto do espaço onde se punha as mercadorias, a um tostão por 

carga e justamente com ele havia o sistema métrico, com novos pesos e medidas, foram 

medidas tomadas no período monárquico que causava desigualdade e operações que eram 

desfavoráveis às partes mais fracas. Isso fez com que a 31 de outubro de 1874, os matutos 

se revoltassem mais uma vez, algo que tenta evidenciar um caráter guerreiro desse povo 

frente à desigualdade, sempre se insurgindo quando necessário para se contrapor aqueles 

que querem menosprezá-los. (P.35) 

O protesto se estendeu por uma vasta região, mostrando o vigor desses habitantes 

do sertão que atuaram em todos os brejos e chapadas da Borborema, são dessa forma 

identificados do ponto de vista de pessoas entendedoras da situação em que passam. 

Aqui ver-se que o Jornal da Paraíba, órgão do Estado, tenta apaziguar a situação e 

por culpa da divulgação da informação distorcida acerca do ocorrido nas mãos, ou melhor, 

nas costas do Despertador. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

384 

 

Na Paraíba o movimento é iniciado, como que saindo na frente, é aqui que a tomada 

de posição se dá e onde a revolução é explicada, pois o povo se rebela contra àquilo que lhe 

acorrenta, essa população habitante do Sertão não se entrega aquilo que tenta subjugá-la, 

humilha-la. Segundo as palavras do autor: 

 

[...] Queixa-se do novo sistema de pesos e medidas, cujos instrumentos 

despedaçam e inutiliza. Vocifera contra a reforma da lei de recrutamento a 
que chama lei de cativeiro [...]. (p.46). 

  

A causa que levou esses ditos matutos, população dita nas palavras do governo como pobre 

e ignorante à revoltar-se, foi a decretação do uso do sistema métrico decimal, que a vista da 

população era algo que simbolizada a tirania do governo. O protesto dos matutos surgiu no 

povoado de Fagundes, Serra de Bodopitá, próximo a Campina Grande no ano de 1874. Essa 

mesma revolta demonstra em si que esses mesmos habitantes não eram nada ignorantes, e 

que do contrário, tinham plena convicção do que levava-os a lutar. Como já salientado, os 

motivos que levaram a revolta foi à insatisfação da população sertaneja contra o aumento 

do “imposto do chão” e o recrutamento, algo que revela que esse povo nomeados como 

“matutos”, habitantes do interior da Paraíba, era um povo bravo e que não se submete as 

ordens que os prejudicava. 

 Geraldo Irineo Joffily ainda reforça o que fora dito antes, pois os matutos envolvidos 

na Revolta do Quebra-Quilos nada fizeram que fosse de considerar-se antiético, pois 

segundo o autor, esses apenas fizeram valer sua vontade frente aquilo com o qual sentiam-

se oprimidos, nesse caso, o estabelecimento dos pesos e medidas, mas ao invadir a cidade 

provocaram mortes ou roubo, muito menos abusos sexuais. 

 Para o autor: 

  

A destruição dos arquivos e papeis era a desforra natural das vítimas de um 
aparelho burocrático emperrado e despótico. [...] ignorância e inconsciência 
dos matutos, mas o estudo das normas e preceitos vigorantes naquela época 
vem demonstrar que os matutos eram bem mais atilados do que se poderia 
supor, reagindo contra o arbítrio do recrutamento e do imposto do chão, 
realmente intoleráveis. (JOFFILY. 1977. p. 56) 
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 Dessa maneira, os insurretos são claramente vitimados por um governo que segundo 

o autor, era despótico e burocrático para com essa população. Os matutos sabem por que 

lutam, haja vista que é mostrado um grupo que sendo tachados de “ignorantes e 

inconscientes”, defendem-se segundo o autor com base em outro estudiosos, são 

conscientes daquilo pelo qual buscam rebelar-se. E mesmo assim são como todos 

paraibanos, uma população pacífica, embora brava, pois no momento de maior tensão 

respeita a si mesmo, mostrando-se claramente cheios de conduta, mas que ao mesmo 

tempo se insuflam, procurando manter sua estabilidade, mas sem provocar violências 

desnecessárias.  

 Além disso, o próprio Joffily ainda evidencia que por trás do mesmo movimento 

havia uma forte influência daqueles que ligados ao Partido Liberal queriam fazer valer sua 

vontade, os mesmos insuflavam os mesmos matutos a irem às ruas em protesto, nesse caso 

o autor ainda chega a dizer que na cidade de Alagoa Grande (p.64) “alguns liberais 

aproveitaram-se do movimento dos matutos par revanche contra seus inimigos políticos.” 

O autor ainda dedica letras de sua escrita a exaltação de um natural da terra. José Américo 

de Almeida é descrito na obra como um grande homem de forte percepção e conhecimento 

apurado acerca da população designada matuta da Serra da Borborema.  

 Mais importante de tudo é que como que tomando partido, o mesmo escritor dedica 

páginas de sua obra a declarar o que houve quando do combate ao movimento por parte 

das autoridades militares do estado, haja vista que o mesmo trás um capítulo inteiro a 

declarar que as punições que se deram nesse sentido eram mais que duras, ao passo que 

não alteravam a vontade de luta dos mesmos matutos, que engajados em conseguir seus 

anseios não se deixavam subjugar mesmo com todas as opressões tidas contra eles. 

 Nesse sentido até mesmo os instrumentos de repressão são destacados, pois como 

punição contra os ditos revolucionários, o uso do colete de couro figura como peça chave, 

um mecanismo que mesmo Joffily descata nas palavras de Coriolano de Medeiros como 

sendo diabólico e que foi utilizado em larga escala, mas que embora seja de tão forte uso, 

não impediu esse habitante sertanejo de demonstrar uma característica marcante de seu 
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traço enquanto ser diferencial, sua bravura, pois embora não fazendo violação dos cidadãos 

das cidades existentes e que se envolveram, não é de se estranhar que os mesmos não 

desistissem de seus desígnios, seus objetivos eram maiores e levavam os mesmos a irem às 

ruas, mesmo com toda a repressão usada pelas forças militares. 

 Fica claro isso quando o autor não deixa de transparecer esse fato de os mesmos 

revoltosos não desistirem, mesmo com toda violência usada para combate-os, pois nas 

palavras do Coronel Severiano Martins da Fonseca em seu relatório destacada na obra  

esses faziam questão de “esperando a retirada dos que lhes fazem medo para depois 

poderem dar pasto aos seus tresloucados desígnios”(p.75). 

A alteridade, aquele que diverge, é tida como ponto de destaque em sua obra, haja 

vista que o mesmo aborda o habitante de Pernambuco deixando evidente a concepção de 

que o divergente em relação ao célebre Paraibano se faz presente quando o escritor 

descreve o movimento realizado de forma a combater insurretos do Quebra Quilos, que 

mais uma vez são tidos enquanto revolucionários e não enquanto rebeldes ou vândalos que 

sem um propósito digno se põem a destruir pesos e medidas unicamente por motivo de 

rebeldia. Quando da chegada de 180 praças armados das mais diversas formas para 

combate do movimento advindas de PE desembarcam na Paraíba, os mesmos são recebidos 

não por qualquer população, mas pelo povo paraibano. (p.46) 

 Não apenas o vizinho pernambucano é descrito como o outro diferencial, mas o 

próprio português colonizador é descrito, mais uma vez exaltando-se grandes nomes que 

merecem serem figurados como fazendo parte dessa história, que fazem necessário 

segundo o autor, serem dignos de menção. Não apenas esse, mas Sá de Albuquerque, 

Beaurepaire Rohan e Frederico Carneiro de Campos são outros nomes que segundo o autor 

são personalidades de destaque nacional enquanto presidentes da província.  

Quando esse aborda a figura de Felizardo Toscano de Brito, faz uma citação a sua 

administração enquanto fecunda, sendo o mesmo um representante do Partido Liberal e 

figurando enquanto homem de grandes feitos, fundador de dois periódicos, o Argos 

Paraibano e O Despertador, jornais que na época possuíam na visão de Joffily, ideias 

avançadas, concepções essas que são de cunho Republicano, defendendo inclusive a 
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escravatura, o que demonstra mais um aspecto dessa singularidade da terra, onde o 

republicanismo se faz presente mesmo no coração dos líderes da Província. 

 O luso como antes salientado, aparece como aquele não é igual, é justamente nesse 

ponto que se percebe a alteridade, uma vez que o mesmo autor evidencia a figura do 

português como agente colonizador da mesma região sertaneja, ao passo que também cria 

ícones e destaca nomes rememoráveis, ao abordar a formação de Brejo de Areia o escritor 

não mediu esforços ao falar do português Jorge Torres, criador da fazenda Tanques de 

Jorge e que basicamente é memorado. Ao falar sobre o mesmo o autor diz: 

 

Jorge Torres era a maior fortuna de Areia e não há negar que sempre 
procedeu com liberdade. Voluntariamente se ofereceu para construir as 
obras indispensáveis á criação da vila. Já antes, prestara serviço ao governo, 
com dispêndio de sua fortuna na sufocação do movimento revolucionário 
que conflagrou na Paraíba em 1817. Em avançada idade veio a falecer em 

1850, tendo deixado filhos casados e o exemplo de uma vida laboriosa e útil. 
(JOFFILY, 1977, p.18). 

 

Nessa mesma citação é possível notar como o escritor tratou de abordar não apenas 

o outro, mas também deu destaque a outro movimento, o de 1817. Sua narrativa como que 

querendo demonstrar traços de uma população, embora que não de maneira direta nesse 

instante, faz uma alusão clara e que aos olhos se torna bastante notável, encaixa esse 

período como mais um momento de tomada de posição dos paraibanos de um modo geral, 

principalmente os sertanejos, como povo guerreiro que revolta-se frente aqueles que 

procuram oprimi-lo de diversas maneiras, para corroborar tal ponto é apenas preciso 

observar com os olhos atentos de alguém que procura achar vestígios, nesse ponto o 

acontecimento é tido não como revolta apenas, mas um momento revolucionário daquele 

ano. 

Quando por exemplo, autor aborda o movimento do Ronco da Abelha discutindo 

sobre sua característica marcante, o maior motivo que levou os insurretos a rebelar-se 

foram os desmandos da coroa, é aí presente um ponto da paraibanidade que nas palavras 

de DIAS traz consigo o ideal de uma Paraíba republicana desde seus primórdios, mas não 
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apenas isso, o próprio aspecto de povo que frente às repressões se mostra bravo e 

aguerrido, a ponto de sair às ruas para lutar pelos seus direitos e contra as injustiças que 

são lançadas contra si.  

Até aquele momento, meado do século XIX, os registros de nascimento e óbitos eram 

realizados pela igreja que certificava a genealogia e se aquela pessoa era realmente filho 

daqueles pais. O decreto imperial de 6 de Setembro retirou das mãos do clero os registros e 

os pôs sob a tutela do Estado. Ocasionando uma mudança repentina que despertou o 

interesse da população no sentido de temer quais rumos essa medida tomaria, o medo era o 

das fraudes possíveis no antigo modelo, mas passou a ser receio maior de que o povo 

pudesse ser escravizado. 

 É nesse sentido que o autor deixa evidente que em momento algum a população se 

mostrou cabisbaixa ou com medo que sua revolta fosse de alguma maneira rechaçada, eles 

buscaram insurgir-se contra a ordem estabelecida nesse movimento que tomou o nome de 

Ronco da Abelha, é bem provável que o autor queria de fato ressaltar aqui um ponto 

peculiar dessa população enquanto povo que não se submete a ordem a qual são 

subjugados. 

 Na narrativa do escritor, o controle burocrático estabelecido pelo Império e o aperto 

do mesmo não passou despercebido pelos ditos matutos da Serra da Borburema, 

demonstrando que esse habitante do sertão era um ser consciente da época em que vivia, e 

não alheio àquilo que o cercava, inclusive os riscos estabelecidos por tais medidas, que hora 

ou outra vinham a perturbar o sossego dos mesmos. 

 A figura do matuto habitante dos sertões é ressaltada de forma significante, uma vez 

que são destacadas as características desses de forma peculiar de ser, mas sem negar que 

os mesmos possuem virtudes presentes de forma geral a todos aqueles que moram na 

Paraíba, demonstrando que a conotação de uno existe, mesmo que haja diferenciais entre 

os habitantes sertanejo e litorâneo.p.25. 

 Geraldo Joffily ainda evidencia que esse mesmo povo estava em seu direito segundo 

a imprensa, uma vez que o órgão republicano na Paraíba, o dito Jornal Argos Paraibano 

ressalta em uma de suas edições a seguinte afirmativa: 
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Entendemos que o povo está em seus direitos quando procura por meios 

pacíficos fazer com que se não execute uma lei, que julga ser má e 
prejudicial aos seus interesses e as autoridades têm a obrigação de mostrar 
as vantagens dessa lei e desvanecer as prevenções do povo. (JOFFILY, p.29). 

 

 Havia um medo por parte da população composta pelos matutos da Serra da 

Borborema e dos sertões nordestinos, com relação ao serviço militar que foi imposto na 

época de forma violenta e arbitrária. O medo de serem recrutados era constante, tendo de 

abandonar tudo que tinham, fossem bens ou fossem a própria família e todo esse quadro 

termina por culminar numa revolta que toma proporções elevadas. (p.30) 

 Esses (matutos), desde antes e até mesmo após a guerra com o Paraguai se 

mostraram com forte aversão e temor de serem recrutados para serviço militar. Fora o fato 

de ser realizado de maneira totalmente arbitrária, é possível perceber uma estratégia de 

mostrar uma característica pacifista desse habitante do sertão Paraibano. O recrutamento é 

um grande mal, nas próprias palavras de JOFFILY, pois em suas palavras ele diz que o 

mesmo “afetava a estabilidade do pacífico cidadão que viviam nas diversas localidades do 

sertão” (p.31). Essa ressalva demonstra claramente que as especificidades dessa população 

procuram sempre serem ressaltadas por Geraldo Joffily, uma construção dos traços da 

identidade do sertanejo. 

 O autor ainda trata de ressaltar ícones com os quais se pode engrandecer o nome da 

Província da Paraíba. Sá de Albuquerque procurou melhorar a agricultura dos brejos. 

Outros nomes de destaque são Beaurepaire Rohan e Frederico Carneiro de Campos, 

homens de notoriedade nacional. (p.34) 

 

Conclusões 

 A análise da obra de Geraldo Irineo Jofilly revelou traços de uma dita paraianidade 

presente de forma ativa em sua escrita e que se faz notar tanto na figura do sertanejo 

quanto no habitante do litoral, ao passo que se entende que pontos da mesma estão 

contidos em várias partes do livro, pode-se perceber que a moldagem identitária estudada a 
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fundo e descrita por autores como o Stuart Hall, se faz presente quando se fala do 

movimento Quebra Quilos, pois o desenrolar da mesma trama demonstra que esse agente 

habitante das terras do sertão compartilha traços de unicidade com o litorâneo por ser 

aguerrido em suas tomada de posição frente a injustiça que se lhe apõem e os oprime. 

É notável que o mesmo não mediu esforços para trazer uma concepção de unidade 

desse povo sertanejo na luta contra o império e suas imposições que prejudicava a vida dos 

mesmos. E embora existam traços dessa identidade que não constam na obra, como em 

outras obras de historiadores paraibanos se fez presente, sendo o caso do seu próprio avô 

Irineo Joffily, que descreve a fauna e a flora de forma a exaltar a terra, e também fala da 

fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves como marco inicial de uma nova 

civilização, percebe-se que o engajamento do autor foi forte de maneira a forjar o caráter 

revolucionário desse povo paraibano, bravo em suas decisões e seus objetivos, embora 

pacifista. 

 Mesmo a questão da diferença e do outro se demonstra, pois o paraibano é um grupo 

e o pernambucano outro, e mesmo o português figura enquanto diferenciado para com o 

povo da Paraíba, povo esse compartilhador de pequenas partes que os fazem serem uno e 

não duo ou trino, mas unificados numa figura apenas, em apenas uma representação que se 

dá por meio desses símbolos, dessas formas de se forjar uma identidade para os mesmos. 
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ENTRE SERTÕES:   
UMA ANÁLISE DA IDEALIZAÇÃO DO ESPAÇO SERTANEJO PELAS FACETAS 

DISCURSIVAS DE OSWALDO LAMARTINE E EUCLIDES DA CUNHA 
 

Maria Samara da Silva79 
RESUMO 
Esta comunicação constitui um desdobramento das atividades de pesquisa realizadas no 
âmbito do projeto “Escriturística Seridoense: fontes históricas, literárias e memorialísticas 
(fins do séc. XIX ao XX)” que, em sua segunda etapa (temas e objetos), apontou para 
algumas possibilidades de trabalhos a partir do material investigado. Convocamos assim, 
para esse nosso exercício, dois autores:  Oswaldo Lamartine de Faria e Euclides da Cunha 

que, em seus respectivos discursos, cruzam espaços, memórias e vivências. Entendemos 
assim, a relevância do diálogo da história com a literatura, analisando-o na perspectiva da 
construção de uma dada ideia de Sertão. Tal escolha se justifica por algumas inquietações 
lançadas no decurso das leituras das obras Sertões do Seridó (1980), de autoria de Oswaldo 
Lamartine de Faria, escritor seridoense proeminente na segunda metade do século XX, e Os 
Sertões (1903), de Euclides da Cunha, que se destaca como um dos grandes nomes do 
jornalismo durante a fase de transição do século XIX para o XX, reportando, em especial, “a 
guerra de Canudos”. Portanto, nosso exercício consistirá numa pequena reflexão sobre a 
relação entre a literatura e a história pelas facetas de dois dos autores que deram uma rica 
densidade à idealização do espaço Sertão.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Sertões. Oswaldo Lamartine de Faria. Euclides da Cunha. Literatura. 
História.   
 

ABSTRACT 
This papper relates on the research activities on the project "Escriturística Seridoense: 
fontes históricas, literárias e memorialísticas" whereas pointed out to the some 
possibilities of the works from the investigated material. So on that paper it's pointed out 
the relations betwen those two authors. The chose justifies itself for some questions 
pointed out on the works "Sertões do Serisó (1980)" from Oswaldo Lamartine and Faria, a 
seridoense's writer of the second half of the 20th century e "Os Sertões (1903)" of Euclides 
da Cunha that is recoginized as a great journalist during the first decades of that century, 
reporting on the "Guerra de Canudos". Under that perscpective, our exercidse consists on a 
little reflexion over the relations betwen the hirtory from the perscpective of these tow 
authors that talked about "O Sertão". 

 
KEY WORDS: Sertões. Oswaldo Lamartine de Faria. Euclides da Cunha. Literature. History. 
Introdução 
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Nos últimos anos, foi dado um grande espaço dentro da historiografia brasileira para 

o estudo das relações entre a história e a literatura tendo com um de seus principais 

enfoques a tradição regionalista do romance de 1930. Outro enfoque dado que se tem 

observado nas pesquisas acadêmicas vem por meio da influência da obra A invenção do 

nordeste e outras artes, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que pensou sobremaneira 

a questão de como os espaços são construídos e reconstruídos de acordo com as intenções 

da sociedade bem como pelas suas relações de poder.  Outra obra que deu grande 

contribuição nesse sentido foi A Penúltima Versão do Seridó, de autoria de Muirakytan 

Kennedy de Macêdo, em termos de uma abordagem sobre o espaço Seridó potiguar. Neste 

sentido, destacamos o Sertão analisando-o como um lugar criado e recriado pelos discursos 

literários e dos memorialistas, ou seja, não se trata de um espaço natural, que sempre 

existiu da forma como o conhecemos.  

Ao pensarmos sobre esta temática nos colocamos diante Euclides da Cunha e 

Oswaldo Lamartine de Faria, dois autores que, apesar de terem atuado em momentos 

distintos da história, nos deixaram reflexões de grande relevância acerca do Sertão. Não se 

trata, evidentemente, de definir comparações entre os dois sujeitos, mas de investigar 

como se relacionam as dimensões da memória, da literatura e da história em suas 

respectivas obras, no sentido da construção de um espaço Sertão, pois se trata de perceber 

como ambos apresentaram, para seus respectivos leitores, este espaço partindo de suas 

vivencias nele e a partir dele. 

Oswaldo Lamartine de Faria foi um relevante escritor da história e dos costumes do 

Rio Grande do Norte. Em suas obras, identificamos entre os seus temas centrais, a saudade, 

a memória, a tradição, os modos de vida e de trabalho do homem do Sertão do Seridó, 

partindo de um levantamento bibliográfico destacamos parte da produção escrita acerca da 

vida e obra deste autor.  

Para perceber o modo como Lamartine de Faria se posicionava frente a sua vida e 

obra existe um livro organizado por Natércia Campos Em alpendres d’Acauã, Conversa com 

Oswaldo Lamartine de Faria (2001), no qual o próprio responde a perguntas elaboradas por 
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amigos próximos, como por exemplo, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, Vicente Serejo, 

Ariano Suassuna e Virgílio Maia. 

Temos ainda, os levantamentos realizados pela autora Olívia Morais de Medeiros 

Neta,- Ser(tão) Seridó em suas cartografias espaciais (2007) – acerca da coletânea Sertões 

do Seridó observamos que uma diferenciação entre Sertão e Seridó se estabelece na obra de 

Oswaldo Lamartine de forma que os dois espaços a pesar de muitas vezes serem tratado 

como sinônimos são na verdade dois lugares distintos. Estabeleceremos uma relação com 

Daniel Cavalcante de Hollanda Pinheiro – Multiplicando Veredas entre Guimarães Rosa e 

Oswaldo Lamartine (2014) onde pudemos perceber as relações discursivas entre esses dois 

autores de modo a compreender como cada um construiu uma de terminada visão sobre o 

Sertão e até que ponto essa visão contribuirá para o nosso trabalho. 

Temos também referenciais da produção local, duas monografias recentemente 

produzidas no Ceres/Campus de Caicó. A primeira versa sobre a importância memória e 

das práticas culturais do fazer no processo de construção do Seridó e tem como autora e 

titulo Natalia Raiane de Paiva Araújo- Pelas Memórias de Oswaldo Lamartine: artes de fazer 

nos Sertões do Seridó (2013). A segunda consiste de uma reflexão mais abrangente das 

obras de Oswaldo Lamartine que nos ajudará apensar qual o lugar que Oswaldo ocupa 

dentro da historiografia Seridoense tal trabalho tem por autor e titulo Wescley dos Santos, 

Seridó X Oswaldo Lamartine: uma historiografia regional. 

Já no caso de Euclides da Cunha, autor reconhecido na esfera nacional, contamos um 

uma produção muito mais vasta em que são salientados vários aspectos, desde a figura do 

publicista republicano ao escritor emergente. Realizamos assim, um breve mapeamento da 

produção acadêmica acerca da obra deste autor.  

Temos neste caso um livro organizado por Maria Regina Barcelos Bettiol e Antonio 

Hohlfeldt em cujo título, Euclides da Cunha, intérprete do Brasil: O diário de um povo 

esquecido, constituído na ocasião do centenário de sua morte, ocorrido em 2009, acerca das 

contribuições de sua literatura para a construção de um legado duradouro para a percepção 

da dualidade do povo brasileiro.  
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Contamos também com dois artigos em revistas. Um na Revista Brasileira de 

História de autoria de Ricardo de Oliveira (Doutorando Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), o texto reflete no centenário de publicação da obra Os Sertões, em 2002, sobre a 

construção conflituosa dos conceitos de Sertão e Nação, na obra de Euclides da Cunha, e de 

como isso não afeta, para além de sua produção literária, a sua própria visão de mundo. O 

outro, está contido na Revista Tema, Tempo e contemporaneidade em Euclides da Cunha; 

Paulo Cunha (Doutor em Ciências Sociais pela UNICAM), que trabalha o papel do 

intelectual cooptado pela elite, sobretudo na segunda metade do século XIX, no processo de 

invisibilização das questões rácicas no Brasil.  

Nesse processo, nos deparamos com muitas produções acadêmicas que tratam não 

apenas exclusivamente de Euclides da Cunha como o apresentam relacionado com outros 

autores. Na tese, Metamorfoses da Interpretação do Brasil: Tensões no Paradigma racial 

(Silvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha e Oliveira Viana), Ricardo Sequeira 

Bechelli nos leva a refletir sobre aspectos que vão além das teorias raciais presentes nesses 

autores que legaram contribuições fundamentais para a análise da sociedade brasileira.  

Outra tese que destaca aspectos da obra, Os Sertões é Um devagar pouco atraente: O 

tema das raças em Os Sertões de Euclides da Cunha, onde Kelder Barboza da Silva, discute a 

obra do autor sob o olhar das Ciências Sociais e identifica como o conceito de raça esteve 

presente na interpretação da Guerra de Canudos e sobre seus protagonistas. Por fim, a 

dissertação de Rebeca Santos de Amorim Guedes, intitulada Os Sertões e a Casca da 

Serpente: a reescrita como ressignificação, na qual trata das relações discursivas entre 

Euclides da Cunha e José J. Veiga.  

Nessa perspectiva, nos deslocamos para o campo da escrita e da memória buscando 

discernir sobre a construção dos discursos e sobre a intertextualidade presentes entre Os 

Sertões de Euclides da Cunha e Sertões do Seridó de Oswaldo Lamartine de Faria; uma 

relação entre os lugares de produção das duas obras a apropriação ou uso da memória.  

O trabalho que desenvolvemos encontra-se inserido dentro das problemáticas da 

História Cultural, campo que se configura mais claramente a partir das últimas décadas do 

século XX e que tem como principal componente o trato com o conceito polissêmico de 
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cultura ou a cultura no plural onde se estuda, sobretudo a formação e a absorção de objetos 

culturais em suas mais variadas formas (BARROS, 2005) outra peculiaridade da história 

cultural e o seu caráter multidisciplinar, mantendo diálogos com várias áreas do 

conhecimento, tais como a psicologia, a antropologia, a sociologia, entre outros.  

Ronaldo Vainfas (1997) afirma que há três possibilidades de se tratar a história 

cultural: a do italiano Carlo Ginzburg, autor cuja principal obra e O queijo e os 

vermes(1976), a   abordagem de Edward P. Thompson, autor de obras como Costumes em 

comum(1991) e Senhores e caçadores (1977), e pôr fim, a perspectiva da história cultural de 

Roger Chartier, em obras como História cultural entre Práticas e representações(1988). 

Sendo assim, dentro dos objetos da história cultural, o nosso trabalho encontra-se 

articulado aos aspectos de uma cultura letrada, em cujo o foco consiste de um sujeito 

produtor de cultura que tem como referência um modo de vida a partir do qual produz um 

discurso permeado por uma série de representações da realidade por ele vivenciada. 

 
Na primeira acepção, a representação é o instrumento de um conhecimento 
mediato que faz ver um objeto ausente substituindo-lhe uma "imagem 
“capaz de repô-lo em memória e de "pintá-lo" tal como é. Dessas imagens, 
algumas são totalmente materiais, substituindo ao corpo ausente um objeto 

que lhe seja semelhante ou não: tais os manequins de cera, de madeira ou 

couro que eram postos sobre a uma sepulcral monárquica durante os 
funerais dos soberanos franceses e ingleses ("Quando se vai ver os príncipes 
mortos, exibidos em seus leitos de morte, só se vê a representação, a 
efígie") ou, mais geralmente e outrora, o leito fúnebre vazio e recoberto por 

um lençol mortuário que " representa" o defunto (" Representação diz-se 
também na igreja de uma falsa uma de madeira, coberta por um véu de luto, 
em torno do qual se acendem círios, quando se oficia uma cerimônia 

fúnebre"). (CHARTIER, 1993.p. 184). 

 
 

No sentido de trabalharmos como os dois autores estudados se apropriam da 

memória para construir suas narrativas, nos aproximamos de Fernando Catroga na sua 

interpretação do conceito de memória de Joel Camdau onde se estabelece três instâncias da 

memória. 

 
Existe um relativo consenso acerca do papel da anamnese na construção de 
identidades pessoais e sociais. Mas um estudo recente (Joel Camdou, 1998) 
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chamou a atenção para a existência de três níveis na memória: a próto 
memoria, fruto em boa parte, do hábito e da socialização e fonte dos 
autoritarismos do agir; a memória propriamente dita, que enfatiza a 
recordação e conhecimento, e a meta memória, conceito que define as 
representações que o indivíduo faz do que viveu. (CATROGA, 2001, p. 15).   

 

Outro aporte teórico, no qual nos embasamos, é Michel de Certeau que nos traz uma 

valorosa discussão acerca da produção de uma escrita. Com ele, tentamos dialogar sobre os 

lugares de produção de onde partem a construção do conhecimento percebendo as relações 

entre o corpo social e institucional na escrita de uma narrativa (CERTEAU, 1982).  

Além de trabalhamos com a perspectiva metodológica da Análise do Discurso, 

conhecimento que surge e se consolida na década de 1960, a partir da Linguística francesa, 

e é rapidamente absorvida por grande parte das ciências humanas e sociais. Mas, foi com 

autores como Michael Foucault e Paul Ricoeur que esse pressuposto adentra as produções 

no campo da história servido de mote para se problematizar o documento permitindo que 

não apenas a leitura do material, como também a sua interpretação, de modo a perceber o 

seu conteúdo histórico, que às vezes, pode não estar tão claro na simples leitura (ALVES, 

2011, p. 218).   

 
Quando nos referimos à produção de sentido, dizemos que no discurso os 
sentidos das palavras não são fixos, não são eminentes, conforme, 

geralmente, atestam os dicionários. Os sentidos são produzidos face aos 
lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução. Assim uma mesma palavra 
pode ter diferentes sentidos em conformidade com o lugar sócio-ideológico 
daqueles que o empregam. (FERNANDES, 2007, p. 21).  

 

Discurção 

 Oswaldo Lamartine de Faria é destacado dentro do cenário norte-rio-grandense 

como um dos autores pertencentes à chamada literatura tradicional, desta forma este se 

encontra alinhado com autores como Luís da Câmara Cascudo, Olavo de Medeiros Filho e 

José Augusto. A partir de suas produções, estes sujeitos lançaram as bases para a produção 

historiográfica acadêmica. Nascido em 15 de novembro de 1919, Lamartine de Faria herdou 

de seu pai, Juvenal Lamartine, ex-governador do Rio Grande do Norte um profundo apego 

às tradições e ao modo de vida sertanejo (PINERO, 2014).  
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Durante grande parte da sua vida, Lamartine de Faria viveu no espaço rural, entre 

essas localidades podemos citar Acauã é o nome da fazenda, no município de Riachuelo, 

Agreste Rio Grande do Norte, onde Oswaldo Lamartine foi morar quando voltou do Rio de 

Janeiro após concluir seus estudos na Escola de Agricultura de Lavras de Minas. Ali 

vivendo, entre pessoas simples, ele entrou em contato com uma gama de tradições como o 

encouramento, os adivinhos da chuva, os pescadores, caçadores, o cordel e os causos, e 

artesões em geral. 

Nesse cenário, ao colocarmos essas produções lado a lado, foi possível perceber 

Oswaldo Lamartine como uma espécie de desvio em relação aos demais, aspecto que é 

facilmente perceptível em uma leitura não tão aprofundada desses autores. Esse desvio é, 

pois sentido, sobretudo na escrita.  

Na obra que aqui nos serve de modelo, Sertões do Seridó, de 1981, pode ser 

enxergado como um compêndio de vários escritos do autor no qual estão incluídos; Açudes 

do Sertões do Seridó (1978), Conservação de Alimentos nos Sertões do Seridó (1965), 

Algumas Abelhas dos Sertões do Seridó (1964) e a Caça dos Sertões do Seridó (1961).  

Nestas páginas temos acesso a uma significativa parte do universo discursivo que 

Oswaldo Lamartine de Faria construiu em sua carreira, nele podemos perceber alguns 

aspectos importantes para nossos objetivos.  

A relação entre a história e a memória está sempre presente na sua narrativa. Não é 

raro durante nossa leitura que observemos momentos em que a vivencia do autor 

encontra-se com processos eminentemente históricos como, por exemplo, em açudes do 

Sertão do Seridó encontramos.  

 
O rio, estacado em açude, continua depois, verde sinuoso de capinzais, 

copas de mangueiras, leques de coqueiros ou canaviais penteados pelo 
vento. Milhões de metros cúbicos de águas-doce, fria e cheirosa – é que água 
nos desertos também cheira – esbarrados pela muralha da parede, aninham 

peixes, criam vazantes, dão de beber à criação, fazem crescer raízes, caules, 
folhas, flores e frutos e se esclerosam em veias pela terra adentro, 
esverdeando em folhas os sedentos chãos cinzentos daqueles Sertões. 
(FARIA, 1981, p. 23).  
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Além do aspecto da memória de uma paisagem, temos que destacar também a 

poeticidade da escrita Oswaldiana. Já neste outro momento vamos perceber como o autor 

reflete sobre um aspecto histórico a criação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas.  

 
No governo do paraibano Epitácio Pessoa (1919-1922) ganhou elemento a 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas – IFICS (hoje DNOCS), criada 
desde 1909. Com ela vieram os botânicos, os geólogos, os agrônomos, os 
topógrafos, os meteorologistas e os engenheiros – inteirando-se de Sertão a 
dentro – estudando plantas, espremendo folhas e flores em herbários, 
cascavilhando, catando e cavoucando pedras, tirando retrato, medindo 

Chuvas, furando poços, abrindo picadas construindo estradas, mata burros, 
pinguelas, pontes e açudes. Eram estrangeiros naqueles mundos. (FARIA, 

1981, p.31).  

 

O texto já nos convence acerca de que visão Oswaldo Lamartine tinha sobre esse 

evento, que é a marca de um ativo processo de modernização do sertão em que vivia, o que 

levava ao enfraquecimento das tradições sertanejas presentes nos modos de vida daquela 

terra. Esta constatação acaba por ser o mote de muitos de seus escritos revelando um ideal 

de Sertão bastante ligado à ideia da Acádia ou a “terra sem males”.  

Por esse viés, a sua apropriação da memória toma-se na perspectiva de uma 

anamnesis, ou do processo de busca incessante das recordações como forma de construção 

de uma dada entidade para si e para os outros que o rodeiam (CATROGA, 2001). 

Com Euclides da Cunha, temos o espectro de uma obra muito mais conhecida que se 

tornou objeto de estudos em várias áreas do conhecimento, tais como letras, história, 

sociologia e jornalismo. Em todas, foi reconhecida como uma das obras mais importantes 

da literatura brasileira. Nascido Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, foi engenheiro 

militar, jornalista, ensaísta e historiador, nasceu em Cantagalo, RJ, em 20 de janeiro de 

1866, e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de agosto de 1909. 

Ainda muito jovem, Euclides da Cunha entra para a Escola Militar, tornando-se mais 

tarde professor desta instituição. Sua formação foi, desta forma, intrinsecamente voltada 

para o cientificismo reinante no século XIX, contando com preceitos do positivismo, 

evolucionismo, determinismos climáticos e biológicos. Além de lecionar, estava envolvido 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

400 

 

com o jornalismo escrevendo regularmente para vários jornais locais acerca dos problemas 

enfrentados pela nação, sobretudo na virada do período imperial para o republicano. Foi 

em função de um desses artigos, onde explanava sobre as questões da Guerra de Canudos, 

que ele foi chamado por José de Mesquita para ser o enviado do Jornal O Estado de S. Paulo 

para cobrir, em 1897, a última das quatro expedições ao povoado de Canudos, onde se 

realizou um dos maiores massacres militares da História do Brasil (BETTIOL; HOHLFELDT, 

2011).  

Acerca da escrita euclidiana, podemos destacar que em seus primeiros escritos, o 

autor apresenta uma tendência a se opor aos processos de modernidade tão característicos 

do final do século XIX e início do XX marcado pela chegada da belle époque francesa e da 

industrialização.  

 

O pensamento de um jovem que, no vigor dos seus pouco mais de dezoito 
anos, clama contra o assalto do progresso e da industrialização sobre a 
natureza, contrasta por certo com o do escritor-cientista que duas décadas 
depois surgiria? Nesse momento, porém, o que se conclui é que o 
pensamento do jovem Euclides da Cunha ajusta-se perfeitamente ao que se 
discute sobre o Romantismo de raiz rousseauniana, tanto no que se refere à 
sua nostalgia da natureza, idealizando harmonia e paz com o mundo 
natural, mas também quanto ao tom declamatório, muito comum aos 

padrões estéticos do romantismo. Outros exemplos desse Euclides 
romântico podemos encontrar nas pequenas, poucas e esteticamente 
inconsistentes incursões que este fez pelo campo do lirismo. (FERNADES, 

2002, p. 514-515).  

 

Destaca-se, desta forma, uma mudança na visão que nos é apresentada de forma 

plena em Os Sertões onde o autor se dedica, de forma mais plena, à descrição e ao rigor 

científico diante da paisagem, deixando-se pouquíssimas brechas para o lirismo de outrora. 

É a partir deste distanciamento, ao qual o cientista se emprega para analisar o seu objeto, 

que podemos perceber a sua apreensão do espaço Sertão ao qual ele teve acesso.   

 
Deixando a orla marítima e seguindo em cheio para o ocidente, tinham, 
transcorrido poucas léguas, amolentada ou desinfluída a atração das 
estradas aventurosas, e extinta a miragem do litoral opulento. Logo a 
partir de Camaçari as formulações antigas cobrem-se de escassas manchas 
terciárias, alternando com exíguas bacias cretáceas, revestindo do terreno 
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arenoso de Alagoinha que mal esgarçam, a leste, as emersões calcárias de 
Inhambuvas com precisão de um decalque. Rarefazem-se as matas, ou 
esparsos pelo topo das serranias; e estas mesmo, aqui e ali, cada vez mais 
raras, ilham-se ou avançam em promontório nas planuras desnudas dos 
campos, onde uma flora característica – arbustos flexuosos entressachados 
de bromélias rubras – prepondera exclusivas em largas áreas, mal 
dominada pela vegetação vigorosa irradiante de Pojuca sobre o massapé 

feraz das camadas cretáceas decompostas. (CUNHA, 2002, p. 38-39). 

 
 

Esse trecho deixa transparecer de forma clara, para além do aspecto cientificista da 

escrita, a questão de como o sertão é visto pelos olhos do autor, ou seja, uma terra árida, 

seca e de difícil convivência. Essa noção vai acompanhar todo o discurso do autor durante o 

livro, estando em consonância com um ideal da época que prescrevia o Sertão como “lugar 

de atraso” e de “barbárie” em relação ao urbano que representaria, no alvorecer do século 

XX, um lugar de civilização e progresso. 

 

Para além da identificação de Sertão como as regiões norte e nordeste do 
país, está a constituição a existência de uma forma de explicar a sociedade 
brasileira dividindo-a em espaços simbólicos dicotômicos. Nesta concepção, 

o Brasil surge dividido em dois: um, o mundo urbanizado no qual São Paulo, 
seria o polo mais avançado, o outro o mundo dos “grotões”, os “sertões”, 
representando característica e indistintamente pelas regiões Norte e 

Nordeste. (ARRUDA, 2000, p. 13).  

 
Ninguém escreve do nada, todos os textos passando por um certo grau de analise, 

está imbuído de características de outros textos, desta forma passando a pesar sobre o 

aspecto da intertextualidade entre esses dois autores. Podemos assim ponderar que para 

construir seu corpo “escriturístico” Oswaldo Lamartine se apoiou na literatura de vários 

autores prestigiados tanto ao nível nacional, Capistrano de Abreu e Francisco Adolfo de 

Varnhagen e Gilberto Freyre, como a nível regional, Câmara Cascudo, Manuel Dantas, José 

Augusto e José Bezerra Gomes.   

Euclides da Cunha vai entrar neste corpo referencial, de uma forma muito mais 

estruturante, uma vez que podemos notar algumas das características do modo como um 

organiza seu texto na escrita do outro. Isso pode ser atribuído, talvez, ao fato de a leitura 
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da obra de euclidiana estar entre o cânone de uma produção acerca do sertão, constituindo-

se como um exemplo desse tipo obra.  

Um dos aspectos que mais se fazem presentes nessa inter-relação é característica 

descritiva da narrativa sobre o espaço, contando detalhadamente as suas especificidades:  

 

Dezesseis municípios, ao sul do estado, formam a região do Seridó no rio 

grande do norte. Com uma Área de 9.386 km², i.é oito vezes maior do que o 
estado da Guanabara (1.171km ²) e uma população de 146.293 hab., 
apresenta o Seridó uma densidade de 15,6 hab/km ². A topografia da região 
é ondulada, devendo a atitude media estar, pouco mais ou menos, na cota 
dos 250 m. O solo é compacto, raso, erodido, e pedregoso, dificultando o 
enraizamento das plantas. A vegetação – caatinga – é espinhenta, arbustiva, 
rala, dominado as cactáceas e outras formas xerófilas. (FARIA,1981, p. 107). 

 

Outro ponto que podemos destacar e o do determinismo biológico que o Lamartine 

de Faria ressignifica em sua obra, posto que para Cunha essa determinação impusesse ao 

sertanejo a mesma dureza, “barbárie” e “incivilidade” que seu meio ambiente. Já com 

Lamartine de Faria, temos a representação de um sujeito em cujo ambiente transformou 

em um habilidoso sobrevivente vencendo as dificuldades impostas pela terra fazendo surgir 

ali riquezas das mais diversas.  

 

E viveram bem uns cem anos, naqueles mundos, do que lhes dava o rebanho 
– em pleno ciclo do couro, no dizer capistraneano. A seca dos dois setes 
(1877) fez muito fazendeiro perder ferro. Outras já os tinham flagelado, mas 
aquele deixou ensinos ... De lá pra cá é que principiaram as culturas de 
vazantes nos leitos secos dos rios e a tirarem partido da maior resistência e 

sobriedade do   burro mulo. Arruados das casas caiadas cresciam a força do 
estrume de curral. A comida que não vinha do boi nem da criação miúda era 

trazida a lombo de burro de outras ribeiras mais distantes. Daí por diante o 
algodão mocó (Gossipium pupurascens), de fibra longa, pegou a dar 
dinheiro. (FARIA, 1981, p. 53-54). 

 

É nesse enfoque que gostaríamos de nos dedicar, pois é a partir dele que podemos 

pensar sobre os usos da memória articulados pelos dois autores. Voltando nosso olhar para 

os lugares de fala dos dois autores, podemos perceber como isso interfere nas suas 

respectivas formas de vivenciar a memória.  
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Mesmo sendo um autor ligado ao institucional, neste caso a Academia Norte-rio-

grandense de Letras – Onde ocupou a cadeira N° 12 anteriormente concedida a seu pai, 

Juvenal Lamartine de Faria – , Oswaldo Lamartine escreve ao seu modo, utilizando-se de 

uma linguagem mais coloquial do que científica, este autor buscou em suas obras fazer uma 

leitura de um modo de vida que era o seu desse modo, o narrador se encontra imerso na 

narrativa e vice-versa, o que nos faz pensar que a memória aqui escrita revela-se de 

maneira a construir uma identidade de si e de uma comunidade que compartilha modos de 

vida e perspectivas de mundo semelhantes. Desta forma, como já anteriormente 

mencionado, há uma seleção da memória no sentido dessa construção.   

Já com Euclides da Cunha, a relação com a memória é muito mais no aspecto da 

descrição do vivido, é, pois, um relato de uma experiência o que se justifica, em primeiro 

lugar, por ele ser um estranho naquele ambiente, e em segundo, pelo forte apego às 

instituições as quais se reporta tais como, O jornal e a escola Militar. É ainda o olhar de um 

etnólogo que busca o outro o diferente no sentido de construir um significado sobre este e o 

apreender.   

 
Considerações finais  

Portanto, esse foi o nosso exercício que consistiu numa pequena reflexão sobre a 

relação entre a literatura e a história e memória pelas facetas discursivas de dois dos 

autores que deram rica densidade à idealização de um espaço, O Sertão. Evidentemente, 

este estudo não se encerra aqui, posto que reconhecemos que ainda há muito a ser 

problematizado, o que pretendemos fazer em outro momento, com mais tempo e pesquisa 

no sentido aprofundarmos esta discussão.  
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ROMANCES E CULTURAS DO AÇÚCAR: PRÁTICAS CULTURAIS E 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NOS ROMANCES DO CICLO DA CANA-DE-

AÇÚCAR DE JOSÉ LINS DO REGO (1930-1943) 
 

Maria Thaize dos Ramos Lira80 
  

RESUMO 
Esta proposta é parte da minha pesquisa de mestrado intitulada “Romances e Culturas do 
Açúcar: práticas culturais e representações sociais nos romances do ciclo da cana-de-açúcar 
de José Lins do Rego (1930-1943)” na qual buscamos problematizar a produção literária de 
José Lins do Rego. De forma a estabelecer um recorte para este trabalho, analisaremos o 

romance Menino de engenho (1932), buscando compreender como a literatura regionalista 
se apropria das identidades regionais e das práticas culturais para se transformar numa 
representação social. Como aporte teórico nos basearemos nas reflexões propostas por 
Roger Chartier (1990). O obra será analisada considerando o engenho como uma 
espacialidade que permite compreender o cotidiano das pessoas que ali viviam.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas. Representações. Engenho. 

 
ABSTRACT 
This proposal is part of my master's research titled "Novels and Cultures Sugar: cultural 

practices and social representations in the novels of the sugarcane cycle of José Lins do 

Rego (1930-1943)" in which we seek to to problematize the literary production of José Lins 

do Rego. In order to establish a cutout for this work, we analyze the novel Boy of ingenuity 

(1932), seeking to understand how the regionalist literature appropriates of the regional 

identities and cultural practices for to become in a social representation.As theoretical 

support we will base on reflections given by Roger Chartier (1990). The work will be 

analyzed considering the ingenuity as a specialty that allows us to understand the daily 

lives of people who lived there. 

 
KEY WORDS: Practice. Representations. Ingenuity. 
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O romancista paraibano José Lins do Rego. “Zé Lins”, como era chamado pelos 

amigos, nasceu no engenho Corredor, no município de Pilar, na Paraíba. Criado pelo avô e 

por um tia, desde pequeno provou a vida de um menino de engenho. E com esse contato, 

pôde se tornar um dos grandes autores do chamado “Romance de trinta” Trata-se de um 

autor reconhecido não só a nível nacional, mas também internacionalmente. Suas obras 

foram traduzidas para idiomas como o inglês, italiano e alemão. O conjunto da obra 

denominado de “o ciclo da cana-de-açúcar”. Obteve grande sucesso na literatura nacional. 

Bacharel em ciências jurídicas pela tradicional Faculdade de Direto do Recife foi, ao lado de 

Gilberto Freyre, com quem teve grande amizade, um dos grandes nomes do movimento 

Regionalista-Tradicionalista do início do século XX (AZEVEDO, 1984, p. 135).  

Em 1919, o neto de senhor de engenho foi para a cidade do Recife, local onde se 

matriculou no curso de Ciências Jurídicas, na tradicional Faculdade de Direito do Recife, 

local bastante influente da época pois, lá se concentravam intelectuais e políticos influentes 

do Nordeste. Foi neste período, de contato com as letras jurídicas que “Zé Lins” começou a 

se envolver com os periódicos regionais e a manifestar suas posições políticas em colunas 

jornalísticas.  

Profundamente influenciado pelas manifestações literárias que marcaram os anos 

1920, foi que em 1930, um grupo de escritores entraram em cena com os olhos voltados 

para abordar, em seus romances, a temática regional e, juntamente com ela, a problemática 

político-social de seus estados de origem. No Nordeste isso se deu com os romances 

batizados como “romances de 30 do Nordeste”, ganha lugar privilegiado os cenários da seca, 

das retiradas e dos canaviais.   

Explorando o tema açucareiro, cuja experiência social vivenciou, tornou-se um dos 

grandes autores do chamado “Romance de trinta”. Reconhecido não só a nível nacional, 

mas também internacionalmente, seus livros foram traduzidos para idiomas como o inglês, 

italiano e alemão. O conjunto da obra denominado de “o ciclo da cana-de-açúcar” obteve 

grande sucesso na literatura nacional. Bacharel em Ciências Jurídicas pela tradicional 

Faculdade de Direto do Recife foi, ao lado de Gilberto Freyre, com quem teve grande 
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amizade, um dos grandes nomes do movimento Regionalista-Tradicionalista (AZEVEDO, 

1984, p. 135).   

Dentre um grupo de romancistas nordestinos, José Lins do Rego teve a sua produção 

literária dividida por ele e pela crítica literária em ciclos. Inicialmente, tivemos os 

romances do “Ciclo da cana-de-açúcar” que é composto pelos livros que retratam a 

rememoração de sua juventude nos engenhos nordestinos, temos como obras Menino de 

Engenho (1932); Doidinho (1933); Banguê (1934); O Moleque Ricardo (1935); Usina (1936) e 

Fogo Morto (1943).   

Sua obra literária dedicou-se a romancear, em uma perspectiva realista e saudosista, 

o mundo dos banguês nordestinos. Formulado na chave conceitual da tradição, esse espaço 

regional circunscreve as obras literárias de José Lins do Rego. A região hoje chamada de 

Nordeste foi o grande topos literário do autor. Ao mesmo tempo, em uma perspectiva mais 

historiográfica, os escritos de Zé Lins contribuíram para dar forma a esta região e a sua 

produção, 

 

Os romances de José Lins não nascem de uma pesquisa sociológica, mas são 
livros feitos a partir de histórias que lhe foram contadas nas salas dos 

engenhos, nas cozinhas pelas negras, são livros de recordações de sua 

infância. [...] Cada livro seu é a descrição de um processo de destruição e, ao 
mesmo tempo, um esforço de reconstrução de seu interior e exterior com 
estes pedaços de passado (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 148).  

 

 O cenário que perpassa as obras de José Lins do Rego remetem para o mundo do 

engenhos nordestino. De acordo com Maria das Neves Alcântara Pontes (2000), o termo 

engenho é definido da seguinte maneira:  

 

Em sentido lato, significa “aparelho industrial”, máquina; estabelecimento 
fabril ou agrofabril, onde são cultivados, preparados ou beneficiados 
diferentes produtos ou matérias-primas. Nesta última acepção, a palavra 
sofre variações intensas de aplicação, designando um objeto diferente para 
cada região geográfica ou econômica (PONTES, 2000, p. 82).  

 

A partir das linhas acima percebemos que a palavra engenho apresenta diferentes 

acepções e especificidades. No Nordeste, ela ganhou destaque com a fabricação do açúcar – 
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principal produto a ele associado e que ampliou o significado do termo para todo um 

complexo social estabelecido em torno da produção açucareira. Nesse sentido, o engenho de 

açúcar se constituiu em um elemento de exploração econômica profundamente ligado à 

construção histórica e social do atual Nordeste brasileiro, desde os tempos coloniais, 

quando este produto foi amplamente produzido. Essa atividade permaneceu sendo 

desenvolvida na região durante o Império e a República. Em menor escala, e em 

configuração quase artesanal, alguns engenhos existem no interior do Nordeste brasileiro 

até os nossos dias.  

Em seus dois principais núcleos históricos no Nordeste, Pernambuco e Bahia, o 

engenho de açúcar não foi unicamente uma célula econômica, foi também uma unidade 

social cujo personagem principal foi o senhor de engenho. Acerca disso vejamos,  

 

Em torno dele [senhor de engenho] girava sua família, com base bastante 
ampla. Dadas as condições primitivas do trabalho servil, era naquela época, 

desenvolvida pelos escravos, constituindo o conjunto, a unidade 
essencialmente patriarcal. O engenho reconhecia a autoridade fortemente 
centralizada, pessoal e quase absoluta do senhor da casa grande (PONTES, 
2000, p. 83).  

  

Em seu livro “Nordeste” [1937] (2004) Gilberto Freyre adianta que a monocultura 

não pode ser distanciada de qualquer esforço de interpretação social do Nordeste agrário, 

exatamente por representar o aspecto principal do desenvolvimento da região, embora não 

seja um caso à parte do latifúndio e da escravidão. No cerne desse sistema, situado na Zona 

da Mata, surgiu “a civilização moderna mais cheias de qualidades, de permanências e ao 

mesmo tempo de plasticidade que já se fundou nos trópicos” (FREYRE, 2004, p. 24). 

Vejamos no dizer Chaguri,  

 

Era nesta região que foram mais a fundo as raízes agrárias que 

possibilitaram ao Brasil de colônia de plantação tornar-se um império de 
plantadores de cana, com senhores de engenho elevados a barões, 

viscondes, marqueses, senhores, ministros, conselheiros, títulos 
nobiliárquicos que renovaram e dilataram o prestígio dos senhores de 
engenho durante o Império e que foram muito importantes para, 
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posteriormente, o novo triunfo destes como usineiros (CHAGURI, 2007, p. 
113).  

 

A partir das linhas traçadas acima, promoveremos um diálogo entre História e 

Literatura, pensando os romances como uma produção textual que pode transitar, como 

objeto ou fonte de pesquisa, entre as fronteiras da História e da Literatura. Há alguns anos, 

os textos literários passaram a ser trabalhados pelos historiadores como materiais que 

asseguram múltiplas leituras, especialmente por sua riqueza de significados para o 

entendimento do universo cultural, dos valores sociais e das experiências subjetivas da 

sociedade humana no tempo. Com efeito, é no interior desse debate que se inscreve este 

trabalho, cujo objetivo central é analisar a escrita de José Lins do Rego em uma interface 

que aproxima a história e a literatura no Brasil, em inícios do século XX. 

Dentre os escritores regionalistas que contribuíram para dar forma à sociedade 

patriarcal e que, ao mesmo tempo, buscaram lhe assegurar um lugar de destaque na 

sociedade brasileira em modernização, José Lins do Rego se tornou nosso objeto de estudo 

desde a graduação, quando propusemos um diálogo entre a história e a literatura para 

problematizarmos as representações de um Nordeste açucareiro. Na ocasião, partindo de 

uma perspectiva da história cultural, percebemos que as obras de José Lins do Rego 

forneciam uma gama de elementos que ainda não haviam sido levados a diante por seus 

estudiosos.  

Aspectos como sua atuação enquanto cronista em jornais cariocas ou como suas 

representações urbanas situadas em oposição à ordem agrária e patriarcal sugeriam 

perspectivas inexploradas de pesquisa em torno da obra de Zé Lins. Uma dessas 

possibilidades, em especial, chama a atenção para a necessidade de se atribuir importância 

à dimensão cultural em trabalhos que lidam com essa relação dialógica e heurística entre 

história e literatura. Assim, dando continuidade a nossa trajetória de pesquisas, 

estabelecemos nosso objeto de pesquisa com ênfase nos aspectos culturais da sociedade 

patriarcal presentes nos romances do chamado ciclo da cana-de-açúcar escritos por José 

Lins do Rego.   
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Algumas pesquisas já realizadas auxiliam no processo de constituição do nosso 

objeto, quando apontam um percurso historiográfico do tema que parte do estudo do 

regionalismo literário de José Lins do Rego e desagua na análise dos elementos políticos 

presentes na decadência e na superação do modelo de sociedade patriarcal em favor de uma 

sociedade urbana, moderna e industrial. Evitando exaustivas (e, geralmente, pouco úteis) 

relações bibliográficas, destacamos alguns trabalhos que permitem visualizar a constituição 

de nosso problema de pesquisa e possibilitam o posicionamento de nossa pesquisa em uma 

historiografia do tema: Castelo (1961), que abordou aspectos referentes à formação de José 

Lins do Rego e seu envolvimento com o movimento Modernista e o movimento 

Regionalista; Chaguri (2007), que analisou, a partir dos romances do ciclo da cana-de-

açúcar e das crônicas de José Lins do Rego, os contextos intelectuais e os processos sociais 

envolvidos na dinâmica da decadência dos engenhos e de ascensão das usinas canavieiras 

do Nordeste; e os trabalhos de Cordeiro (2010), que analisou o pensamento social da 

questão racial do Brasil da década de 1930, nas obras do ciclo da cana-de-açúcar de José 

Lins do Rego e Oliveira (1997), ao tratar da construção da ideia de decadência do 

patriarcado rural nas primeiras décadas da República e o uso do termo “romances de 

açúcar”.  

Dessa forma, esta proposta de pesquisa decorre do contato prévio com trabalhos que 

versam acerca de José Lins do Rego e seus romances regionalistas. Ao nos debruçarmos 

sobre tal bibliografia, percebemos que é recorrente a ênfase dada ao mundo do engenho na 

perspectiva das relações patriarcais, notadamente naquelas que apontam para 

interpretações centradas na decadência da sociedade açucareira e nas questões de gênero e 

de conflitos étnico-raciais que comumente a explicam. Por outro lado, nos estudos da obra 

de Zé Lins, pouca atenção tem sido dada aos elementos culturais historicamente presentes 

no espaço regional representado em seus romances. Esses trabalhos, como veremos a 

seguir, elidem de suas análises todo um conjunto de expressões e práticas culturais que, 

sob o signo da tradição, foram centrais no processo de formulação social, histórico e, neste 

caso, também literária daquilo que conhecemos por sociedade patriarcal açucareira e, por 
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conseguinte, da própria região Nordeste enquanto recorte espacial e identidade regional, 

durante as primeiras décadas do século XX.   

Sem querer desconsiderar a importância das pesquisas citadas, todas elas úteis para 

nosso trabalho, temos que destacar o fato de não conhecermos trabalhos que versam sobre 

as práticas culturais, inclusive, pelo fato de ser uma abordagem relevante para 

compreender a sociedade patriarcal e seus elementos culturais. A cultura regional era uma 

das grandes preocupações do Centro Regionalista do Nordeste e do Movimento que ao 

redor desta agremiação se estabeleceu, percebendo-a como elemento definidor de uma 

identidade regional (AZEVEDO, 1984). Quando muito, tais pesquisadores apenas utilizam as 

manifestações culturais a título de exemplificação para dar corpo aos trabalhos que 

desenvolvem, ou seja, as práticas culturais não são problematizadas em sua historicidade 

própria.  

Para fundamentar este trabalho, dialogamos com as ideias de Albuquerque Júnior 

(2013), quando aborda a fabricação da cultura nordestina e, de modo peculiar, a fabricação 

do folclore como parte de um conjunto de “manifestações culturais que foram objeto de 

apropriação e nomeação por parte de um importante grupo de folcloristas que atuaram 

nesta área do país entre o final do século XIX e meados do século XX” (p. 21).   Essa mesma 

postura de fabricação, para além dos folcloristas, encontra nos romancistas uma 

significativa contribuição para formar o conjunto daquilo que conhecemos por cultura 

nordestina, construindo uma escritura literária que produz personagens e identidades 

regionais particulares ao Nordeste.   

 Podemos perceber a presença desse fator cultural nos diversos romances do “Ciclo 

da cana-de-açúcar”. Para visualizarmos a questão, reproduzimos alguns trechos dos livros 

de José Lins do Rego. Em Menino de engenho (1932), por exemplo, verificamos a 

centralidade de um matriz religiosa católica expressa nas festas e cerimônias litúrgicas:   

 

Nos dias de festa tiravam um pano que cobria o oratório preto de jacarandá 
e acendiam as velas dos castiçais. O quarto dos santos ficava aberto para 
todo mundo. Não havia capela no Santa Rosa como nos outros engenhos, 
talvez por que ficassem pertinho dali as duas matrizes do Pilar e de São 
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Miguel [...] Quando acendiam as velas do quarto dos santos, nós íamos olhar 
as estampas e as imagens. (REGO, 1956, p. 39).   

  

Em meio às festas religiosas, havia a crença em um imaginário folclórico de 

lobisomem, papafigo, caipora, burra do padre, “um mundo inteiro de duendes em carne e 

osso vivia para mim. [...] Só depois do catecismo viria destruir a minha crença absoluta nos 

bichos do engenho. Muita coisa deles, ficou por dentro da minha formação de homem 

(REGO, 1956, p. 49).   

Em outro livro José Lins do Rego se atem ao carnaval para demonstrar o lado de 

quem não tinha condições de participar das festas de bloco do carnaval do Recife, de como 

as pessoas podiam se libertar no carnaval. Por exemplo, no livro Moleque Ricardo (1935), 

ao tratar do cenário que circundava a greve de trabalhadores em Recife, José Lins abre 

espaço para o carnaval e para os modos como uma festa popular estava tomando conta das 

pessoas:   

  
Agora ninguém mais falava de revolução, do Dr. Pestana, da autonomia do 
Estado. Só do carnaval se falava, se discutia, se cuidava. E o bicho ia 
chegando com força. Os clubes, de noites, não deixavam as ruas, visitando 
jornais, espalhando-se no passo com as orquestras que rebentavam de 
entusiasmo. O povo cantava.  Queria lá saber que Borba era um Leão do 
Norte, nem de Pestana, nem de Pernambuco? O povo dançava e era tudo 
quanto queriam (REGO, 1987, p. 566).    

  

  As diferentes representações das festas nos romances de José Lins do Rego 

passaram despercebidos aos olhares dos seus estudiosos, embora seja um aspecto que 

possibilita compreender o universo cultural que muitos chamam de “romances de açúcar”. 

Dessa forma, lançamos as seguintes questões: quais as representações sociais da sociedade 

açucareira nordestina? Que práticas culturais podem ser percebidas a partir dos “romances 

de açúcar”? Este trabalho se insere na perspectiva da História Cultural, com suas práticas e 

representações. Para investigarmos as práticas culturais na produção literária de José Lins 

do Rego, faremos apropriação das ideias de Roger Chartier. Este trabalho torna-se possível 

pois Com a possibilidade de o historiador analisar diversas abordagens para sua pesquisa, 
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abriu-se então, uma gama de territórios para que o historiador tomasse emprestado 

métodos e objetos de outras disciplinas, como a sociologia, a etnografia e demografia.   

Desta forma, a História Cultural, nas palavras de Roger Chartier (1990, p. 16 - 17) 

“tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Sendo assim, a História 

Cultural possibilitaria vários percursos, sem perder de vista que o presente pode adquirir 

sentido a partir do espaço pelo qual fala o intelectual.  

 A História Cultural está imbricada nas práticas e representações do mundo social. 

Para tanto, trabalharemos com a noção de representação na compreensão de Roger 

Chartier, quando ele nos faz a seguinte definição: 

 

 As definições antigas do termo (por exemplo, a do dicionário Furetière) 
manifestam a tensão entre duas famílias de sentidos: por um lado, a 

representação como dando a ver uma coisa ausente, o que supõe uma 
distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado; 
por outro, a representação como exibição de uma presença, como 

apresentação pública de algo ou de alguém. No primeiro sentido, a 
representação é instrumento de um conhecimento mediato que faz ver um 
objeto ausente através da sua substituição por uma <<imagem>> capaz de 
o reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é (CHARTIER, 1990, 

p. 20). 

 

 A partir das colocações de Chartier (1990, p. 19), podemos perceber que a noção de 

representação passa pela ideia de que quem representa “descreve a sociedade tal como 

pensam que ela é, ou como gostariam que ela fosse”.Um texto por exemplo, pode 

apresentar as compreensões de quem o fez, e quem ler o texto pode a partir, da prática de 

leitura, elaborar a sua representação. 

 A noção de representação é comumente relacionada às de práticas e apropriação. As 

práticas são entendidas a partir do momento em que elas dão um significado ao mundo, ou 

seja, as práticas possibilitam que o leitor tenha a sua interpretação de mundo, nas palavras 

de Chartier (idem, p. 28) “são as práticas que constroem o mundo como representação”.  

Desta maneira, a escrita de um romance é uma prática cultural. O leitor poderá se 

apropriar daquilo que leu e consequentemente construir representações.  
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 Quando a História tornou-se disciplina acadêmica, na segunda metade do século XIX, 

a literatura como fonte histórica não era aceita, pelo fato de que o as correntes literárias 

anteriores, terem tratado de estabelecer os métodos orientadores da disciplina. Como 

fontes históricas só eram reconhecidas as fontes escritas oficiais, que serviam para dar 

suporte à ênfase nos acontecimentos políticos e a exaltação nos grandes fatos e vultos 

históricos. E neste caso a literatura não era considerada um documento que atestasse a 

verdade histórica, pelo fato de apresentar-se na forma de ficção. 

 Com a publicação da Revista dos Annales d’ Histoire Économique Et Sociale, fundada 

em 1929, por Lucien Febvre e Marc Bloch, ocorreu uma mudança em relação à maneira pela 

qual se concebia a história. Enquanto a corrente histórica conhecida como Positivismo 

exaltava uma história político-factual, os Annales passaram a enfatizar uma história-

problema, dando relevância a processos sociais e econômicos, e posteriormente aos 

aspectos mentais das civilizações. Abriu-se um leque de possibilidades de fontes, que 

deixaram de se restringir aos documentos oficiais, passando a serem aceitos diversos tipos 

de fontes, como por exemplo, a fotografia, a literatura, registros paroquiais, jornais, 

revistas dentre outros.  

O interesse dos historiadores por traços do cotidiano e pelos imaginários sociais 

coloca em questão o estatuto teórico da disciplina história. Burke (2013, p. 3) atenta que foi 

o “desejo de uma história com uma face humana, em reação contra a macro-história, a 

história quantitativa e o determinismo, que atirou os historiadores nos braços dos 

romancistas”. É possível considerar a literatura e a história como versões possíveis da 

recriação do “real”. Sendo assim, podemos pensar a literatura como um “mundo 

reconstruído” pelas palavras e representações que o autor faz a partir da sua “operação 

literária” historicamente situada. Com efeito, é no interior desse debate que se inscreve 

este trabalho, cujo objetivo central é analisar a escrita de José Lins do Rego em uma 

interface que aproxima a história e a literatura no Brasil, em inícios do século XX. 

Promoveremos um diálogo entre História e Literatura, pensando os romances como 

uma produção textual que pode transitar, como objeto ou fonte de pesquisa, entre as 

fronteiras da História e da Literatura. Há alguns anos os textos literários passaram a ser 
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trabalhados pelos historiadores como materiais que asseguram múltiplas leituras, 

especialmente por sua riqueza de significados para o entendimento do universo cultural, 

dos valores sociais e das experiências subjetivas da sociedade humana no tempo. 

É frequente ouvir definições que abordam a Literatura de maneira simplista, que 

trata do imaginário e do não real, enquanto que a História é uma narrativa que trata de 

estudar os fatos como verdadeiramente aconteceram em diferentes épocas. No entanto, 

para Sandra Pesavento, História e Literatura podem se aproximar sem se confundir.  Elas 

se refere a narrativas que explicam o real que recomeçam no tempo e no espaço.  Essa 

aproximação entre História e Literatura promove um campo de pesquisa que passou a se 

desenvolver no Brasil a partir dos anos 1990, se manifestando hoje como uma das 

temáticas que se sobressai em termos de pesquisa e trabalhos acadêmicos.  

A escrita da história, assim como a de um texto em moldes literários, passa pela 

tessitura de um fio que deve unir os acontecimentos, até mesmo aqueles que num primeiro 

momento parecem distantes, a fim de lhes conferir uma significação. No debate entre 

história e literatura, as narrativas ditas ficcionais possuem a vida como referência. Por 

isso, ao construírem, tecerem e elaborarem novas versões sobre o real, apresentam 

possibilidades de leitura dos mais variados aspectos referentes a uma determinada época. 

Sobre isso, assim expressou Pesavento: 

  
O mundo da ficção literária – este mundo verdadeiro das coisas de mentira 

– dá acesso para nós historiadores, às sensibilidades e às formas de ver a 
realidade de um outro tempo, fornecendo pistas e traços daquilo que 

poderia ter sido ou acontecido no passado e que os historiadores buscam. 
Isto implicaria não mais em buscar o fato em si, o documento entendido na 
sua dimensão tradicional, na sua concretude de “real acontecido”, mas de 
resgatar possibilidades verossímeis que expressam como as pessoas agiam, 
pensavam, o que temiam, o que desejavam (PESAVENTO, 2006, p. 6). 

 

Dessa maneira, as aproximações e distanciamentos entre história e literatura não 

podem restringir-se apenas ao debate entre realidade versus ficção ou em outros termos 

ciência versus arte. É conveniente também pensar as possíveis formas de apreensão da 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

417 

 

realidade que são constituídas, levando-se em conta as possíveis diferenças entre ambas e 

delimitando os saberes que são produzidos. 

A proximidade da História com a Literatura se apresenta como uma cumplicidade 

importante porque as apresenta como um diálogo de discursos sobre o mundo, e nesse 

espaço é preciso assumir posicionamentos epistemológicos que dissolva as fronteiras que 

foram construídas historicamente, tais como: verdade versus ficção, realidade versus 

imaginação, ciência versus arte. Portanto, Literatura e História são narrativas que tem o 

real como referente.  

A relação entre história e literatura é interessante de se trabalhar, pois o 

pesquisador tem acesso ao lado ficcional de um determinado período histórico, e pode fazer 

as suas interpretações para além dos textos históricos. A ficção possibilita que outros 

aspectos possam ser compreendidos, que a luz do texto histórico poderia passar 

despercebido. Entretanto, há de ter alguns cuidados no uso da literatura, do ficcional como 

fonte da pesquisa histórica.  

 De acordo com Ferreira (2009) cabe ao historiador, refletir a respeito do que é 

literatura; estar atento as várias formas literárias no decorrer do tempo e às circunstancias 

em que foram construídas e perpetuadas; não estabelecer valores de juízo estético, pois não 

lhe cabe eleger entre os clássicos, populares ou malditos; cabe questionar o público a que o 

texto literário se destina e o papel que desempenha nas condições culturais e sociais de sua 

época. E que independentemente da problemática. Recomenda que não se deva ficar preso 

unicamente ao texto literário, tem que buscar confrontá-lo com outras fontes, que 

permitam a contextualização da obra na intenção de que possa haver uma aproximação dos 

vários significados da realidade histórica.  
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MIRANDIBA 100 ANOS DE HISTÓRIA E POLÍTICA (1912-2012) 

 
Tulane Souza81 

  
RESUMO 
Este trabalho se resume em uma síntese interpretativa da história política de Mirandiba, 
sendo a publicação original do livro reportagem de mesmo título em julho de 2013, como 
requisito para avaliação de TCC do curso de jornalismo da Faculdade Maurício de Nassau. 
Como quase toda cidade do interior, Mirandiba nasceu através de uma necessidade de 
aldeamento, onde os moradores careciam de certa infraestrutura sócio- econômica. Esta 
terra já foi chamada de Vila Maniçobal, Queixada, São João dos Campos até ser, enfim, 
Mirandiba. Fica a cerca de 500 km da capital pernambucana, na mesorregião Sertão, com 

características próprias da sua localidade, como a longa estiagem e abundância cultural. Os 
costumes outrora mais presentes, contudo, em pleno século XXI, Mirandiba carrega em 
seus traços físicos e sociais a mais pura e inocente “brabeza” sertaneja. Inserida nos 
domínios da bacia hidrográfica do Rio Pajeú e com um vasto conhecimento nas áreas 

agrícolas, Mirandiba pode ser considerada uma das terras mais abundantes de todo sertão 
pernambucano. Já obteve a fábrica IPERFIL – Indústria Pernambucana de Fibras Ltda. que 
produziu entre as décadas de 30 a 90 o melhor algodão do Estado e quiçá do Brasil. A 
família Carvalho é sem dúvida a matriarca de Mirandiba, com fé no padroeiro da cidade, 
São João Batista, impôs limites e vantagens aos seus filhos, que souberam aproveitar e 
desdobraram uma gama de contos e causos que serão destrinchados no decorrer destas 
páginas, inteiramente dedicadas a um centenário, passado a limpo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mirandiba. História. Política. Coronelismo. Sertão. 
 

ABSTRACT 
This work is summarized in an interpretive synthesis of Mirandiba political history, with 
the original publication of the book story of the same title in July 2013, as a requirement 
for TCC assessment of the journalism course at the Faculty Maurice of Nassau. Like almost 
every country town, Mirandiba was born through a need for village where residents lacked 
certain socioeconomic infrastructure. This land has been called Maniçobal Vila, Lehi, São 
João dos Campos until, finally, Mirandiba. It is approximately 500 km from Recife, in the 
middle region hinterland, with its own characteristics in your area, such as prolonged 
drought and cultural abundance. Customs once more present, however, in the XXI century, 
Mirandiba carries in their physical and social traits the most pure and innocent "brabeza" 
hinterland. Inserted in the areas of watershed of the Rio Pajeú and with a vast knowledge 

in agricultural areas, Mirandiba can be considered one of the most abundant land around 
Pernambuco hinterland. Already obtained the IPERFIL factory - Pernambuco Industry 
fibers Ltda. which produced between the decades 30-90 the best cotton in the state and 
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perhaps Brazil. The Carvalho family is undoubtedly the matriarch of Mirandiba, with faith 
in the city's patron saint, St. John the Baptist, imposed limits and advantages to their 
children, that they took advantage and deployed a range of stories and stories that will be 
destrinchados throughout these pages, entirely dedicated to a centenary, engrossed. 
 
KEY WORDS: Mirandiba. History. Politics. Coronelismo hinterland. 
 
 
- 1912 / 1922 

Fundada em 1912, Mirandiba aconteceu na história Sertaneja numa época em que 

algumas regiões do Brasil também eram exploradas. Como a região do Contestado, entre as 

fronteiras do Paraná e Santa Catarina, lá os nativos eram contra a exploração da terra que 

por sinal era fértil. Aqui se necessitava de uma organização, no Contestado82, como o 

próprio nome já diz, foi necessária uma guerra para retirar das terras da erva-mate, os 

estrangeiros aliados ao governo. 

Neste período da história brasileira, poderíamos até considerar normal a divisão 

classicista e racial entre os povos de modo geral, portanto, quando saímos deste cenário 

nacional, e trazemos a visão apenas para esta cidade, vemos que os problemas 

interromperam o crescimento municipal. Não houve guerra socialista a favor do 

crescimento, nem tentativa frustrada de produção em terras férteis. 

Na capital Pernambucana eclodiam crises operárias e manifestações classicistas, em 

1914 e após a derrota oligárquica do conselheiro Rosa e Silva, o império ainda esperava 

uma nova oportunidade para movimentar as engrenagens políticas do estado. Segundo o 

blog multidisciplinar “Mania de História”, no texto “Tradição Oligárquica e Mudança em 

Pernambuco”, escrito por Michel Zaidan, a década de 10 foi palco da criação da federação 

operária do estado, que teve como maior militante o estivador José Elias.  

 

- 1923 / 1932 

Como o processo político social evolui de forma agressiva em outros locais, é 

inevitável não acentuar que os anos 20 foram agitados em todo mundo e cheios de 
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transformações importantes. Ainda segundo o texto “Tradição Oligárquica em 

Pernambuco”, neste mesmo período o Estado recebe as mobilizações policlassistas: “o 

Tenentismo, a fundação do PCB, o Movimento Regionalista, as reformas do governador 

Sergio Loreto. Alias, há quem diga que o fim da ‘Republica Velha’ tenha começado em 

Pernambuco, tal o estado de ebulição social, política e cultural aqui existente na década de 

20.” 

O Tenentismo surgiu através de uma necessidade de por fim as oligarquias 

brasileiras, representada pela política do “Café com leite”. No entanto, o movimento não 

conseguiu consolidar suas teorias e perdeu forças anos mais tarde. O Capitão Luis Carlos 

Prestes fez parte desta debelada tropa, porém, quando esta virou “Aliança Liberal”, em 

1929, Prestes decidiu entrar para o Comunismo. 

A “Aliança Liberal” pregava o voto feminino e secreto e a justiça trabalhista, e era 

aliada a Getúlio Vargas, que se tornara presidente na “Revolução de 30”. Porém, nem todos 

os componentes do Tenentismo seguiram Vargas em sua época de presidência. O 

movimento foi perdendo forças, mas só foi extinto em 1970, quando todos seus membros 

foram a óbito. 

A fundação do PCB – Partido Comunista Brasileiro, foi, em 25 de março de 1922, é o 

partido mais antigo do País ainda em atividade, e fora o maior adversário do governo de 

Vargas, com o apoio do ex-aliado Luis Carlos Prestes, seu dirigente mais conhecido. 

O movimento regionalista foi o agrupamento de ideias que em tese defendia a nação 

nordestina, de modo que em manifesto solidário escrito por Gilberto Freyre, revelou todo o 

sentimento em ser não provincial, mas, ser daquela terra por direito. 

Escrito em fevereiro de 1926, publicado pela primeira vez em 1952, o “Manifesto 

Regionalista” teve o intuito de despertar a crença em si, e a vontade de ser nordestino, 

tendo em vista que esta terra era e é um bom lugar para se desenvolver e prosperar, na 

opinião do autor. 

 

“Seu fim... (do manifesto) não é desenvolver a mística de que, no Brasil, só o 
Nordeste tenha valor, só os sequilhos feitos por mãos pernambucanas ou 
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paraibanas de sinhás sejam gostosos, só as rendas e redes feitas por 
cearense ou alagoano tenham graça, só os problemas da região da cana ou 
da área das secas ou da do algodão apresentem importância. Os animadores 
desta nova espécie de regionalismo desejam ver se desenvolverem no País 
outros regionalismos que se juntem ao do Nordeste, dando ao movimento o 
sentido organicamente brasileiro e, até, americano, quando não mais amplo, 
que ele deve ter(...)”83 

Gilberto Freyre 

 

- 1933 / 1942 

No ano seguinte, Capitão Elizeu doou terrenos para a firma José de Vasconcelos & 

Cia. onde foi construída uma usina de beneficiação de caroás (planta saxícola da família das 

bromélias). Esta planta foi o primeiro passo de desenvolvimento econômico do município, 

após 15 anos estagnados, Vila Queixada começa a demonstrar traços de subsistência. 

A beneficiação do caroá gerava renda para grande parte dos munícipes e com a fibra 

desta planta são feitas bolsas, chapéus, cordas e diversos artigos de decoração. A usina teve 

fim em 1956, devido a falta de infraestrutura da mesma. 

Capitão Elizeu, chamado de fundador de Mirandiba, era adorado pelos nativos desta 

terra. Quando ele doou o terreno para a construção desta usina, os munícipes fizeram uma 

música para ele, que dizia:  

 

“Queixada maravilhosa, 

cheia dos cantos meus, 
Queixada Maravilhosa, 
do coração de Elizeu.” 

 
Como toda cidade regia-se pelos mandos e desmandos de Elizeu Campos, ele por 

consequência foi o porta-voz local diante os governos municipais e estaduais. Aliás, nesta 

época, Mirandiba era distrito de São José de Belmonte, mas segundo registros da prefeitura 

as “ajudas” ao município vinham diretamente do governo Estadual. 
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Ainda de acordo com este documento, Capitão Elizeu Campos era um grande condutor 

popular e em 1936 doou o prédio que recebeu o primeiro correio, “sem sequer pegar um 

centavo de aluguel do mesmo”. 

Dona Neném de Tali, nunca saiu da cidade, desde que nascera em 1935 conviveu 

diariamente com o casal fundador de Mirandiba. Teve um irmão que foi criado por eles e 

lembra que quando criança, as notícias jamais chegavam com a fidelidade necessária neste 

local. Isso faz com que as opiniões dos moradores sejam diferenciadas, de acordo com a 

proximidade da verdade dos fatos. 

Para ela “a democracia acabou com a educação do povo, acabou com a sociedade”. 

Dona Neném acredita que provocar indagações como malfeitorias administrativas é 

questionar o trabalho árduo de um cidadão que se dispôs a ajudar o povo. Essa é a imagem 

que ela tem do fundador de Mirandiba e de todos os prefeitos que passaram pela instituição 

mais democrática que uma cidade pode ter. 

A entrevista feita com ela não só mudou a minha visão sobre informação, como 

mudou também a direção que poderia ser dada sobre a história política de um local. Ora, a 

opinião da moradora contribuiu para que fosse desvendado o real motivo da adoração dos 

mirandibenses pela política. 

 
- 1962 / 1974 

Em uma visita do Jornalista Mário Melo a essa distinta região, revelou que este nome 

“porco queixada” em Tupi Guarani significa Mirandiba, e quando os habitantes daqui 

resolveram reivindicar a emancipação do local, colocaram, então, a tradução indígena para 

a espécie do porco que existia por aqui. 

Em 11 de março de 1962, Mirandiba se tornou Município do Sertão Central, a vida 

por aqui em nada mudou. Ficou como distrito daqui ainda duas vilas que são Cachoeirinha 

e Tupanaci. Nos arredores existem diversos povoados, que estão longe de requerer 

atributos tecnológicos e afins. 

Logo após a emancipação política, o primeiro prefeito dessa cidade foi o nomeado e 

ainda Coronel Francisco Torres de Carvalho, o Chico Torres. Não poderia ser diferente 
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tendo em vista a autoridade que esse tinha nessa cidade e região. Além do mais, com os 

vínculos que o então prefeito tinha com os “psdebistas”, imaginava-se que o progresso 

chegaria. 

 

- 1975 / 1985 

Dando continuidade à linha do tempo que este trabalho se propôs, é válido ressaltar 

que a mídia e os meios de comunicação de modo geral sofreram com todo o sistema. Afinal, 

o ciclo vicioso em que estava inserida a política brasileira ditava as regras para os jornais, 

televisões e afins, tudo com um só objetivo. Calar, oprimir e regredir as tecnologias 

comunicativas em prol da tão insistente “democracia”. 

A lei Falcão por exemplo, criada em 1976, recebeu este nome por causa do criador da 

lei o  ministro da justiça Armando Falcão. Na íntegra, esta determinação da lei surgiu para 

eliminar as propagandas eleitorais, onde os candidatos nos minutos destinados as suas 

propostas podiam apenas descrever sua vida curricular. Diversos meios de comunicação da 

época descreveram a situação eleitoral como boicote.. 

Esta questão “bipartidária” é inclusive objeto de estudo de diversos autores e com 

toda certeza é notória a existência destes dois lados da política interiorana e é claro que em 

Mirandiba não era diferente anos atrás. Isto fica ainda mais evidente no artigo de Roberto 

Ramos Santos, em “A Política de Alianças em Pernambuco: Confronto Ideológico?”, onde no 

primeiro parágrafo do tópico “Perfil bipartidário e Rivalidade Ideológica” expõe: 

 

O confronto bipartidário no estado é apontado como um fenômeno que 
surgiu especialmente a partir de 1945, quando o pais após o fim do Estado 
Novo varguista, ingressou na sua fase de redemocratização. Nesse período o 
confronto ocorreu entre o Partido Social Democrático (PSD) e a União 
Democrática Nacional (UDN), partidos que representavam interesses 

oligárquicos e que entre si lutaram pela conquista da maioria absoluta dos 
votos. Conseqüentemente, para os especialistas, essa variável continuou 
presente na história pernambucana após o fim do regime militar. Em 1982 a 
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disputa eleitoral foi polarizada entre o PMDB e o PDS, em 1986 e 1990 entre 
o PMDB e o PFL e mais recentemente em 1994, entre o PFL e o PSB.84 

 

O que ocorre é que, evidentemente, nesta cidade as eleições se davam sempre entre 

dois lados, mesmo que ambos fossem da mesma família, como foi o caso dos dois irmãos e 

do empate nada técnico. Joaquim Bezerra o prefeito da época tinha boas relações com os 

munícipes e a maioria da população mesmo antes dividida, apoiou o irmão que se elegeu 

por ser mais velho, ele administrou a cidade até 1977, deixando a prefeitura para Antenor 

Torres de Carvalho. 

A favor da redemocratização o Brasil passou ainda pela criação da nova Constituição, 

tendo em vista que a antiga era de 1967 com cunho ditatorial e militar. A Constituição 1988 

mesmo com intervenções partidárias prevê aos brasileiros algo que por anos foi o pesadelo 

de milhares de pessoas – o não a tortura. 

Sarney ficou no comando por cinco anos, já que conseguira por lei fazê-lo. 

Controvérsias depõem que durante sua estada no parlamento corrupções e nepotismos 

eram praticados, obviamente diante as crises econômicas e políticas tudo inflamara mais 

rapidamente. E este machucado fora medicado com a cisão do PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro) e uma ala deste partido fundara o PSDB (Partido da 

Social Democracia Brasileira). 

Em Mirandiba tudo começou a evoluir. Acontece que pelos anos 80 um filho pródigo 

retorna à cidade de Mirandiba cheio de expectativas e anseios. Óbvio que acompanhando a 

evolução que vinha de outras capitanias, contudo, arraigado de ciências que não biológicas, 

porém, políticas.  

Este filho chegou tímido, há quem diga que sua família não o apoiara como desejava, 

mas ele voltou. Fontes afirmam que ele não era o preferido e as ideias que tinha não 

seguiam a linha de raciocínio dos “Carvalho”, tanto que em sua vida política este seu 

sobrenome foi extinto. 

                                                        
84

 LEAL, Victor Nunes, 1914-1985 Coronelismo, enxada e voto : o município e o regime representativo no 

Brasil / Victor Nunes Leal. — 4a edição — São Paulo : Companhia das Letras 
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Nelson Pereira foi prefeito de Mirandiba, Deputado Estadual duas vezes, Secretário 

de Esportes da Prefeitura do Recife. E embora faça parte da árvore genealógica que durante 

anos comanda a cidade ele, segundo os moradores do local, foi a pessoa que revolucionou 

Mirandiba, que passou a ser a cidade do “Sim!”, não a do “Sim, Senhor!”. Porém isto 

acontecera anos depois da volta de Nelson que disputou eleições duas vezes na cidade, 

antes de assumir a prefeitura. 

O que uma fonte que não gostaria de se identificar, a quem eu chamarei de “Senhor 

P” de 89 anos diz, é que Nelson Pereira saiu de Mirandiba assim como a maioria dos jovens 

daqui que procuravam formação acadêmica fora da cidade. Formou-se em Odontologia na 

UFPE e, em seguida, foi para Belo Horizonte. Rumores extra-oficiais dizem que Nelson foi a 

capital mineira com interesse  em algo que nada tinha a ver com seu curso, e sim, com o de 

Ciências Políticas, Sociologia e as formações políticas estudantis. 

Acredita-se que esta ideologia comunista e de esquerda que ele resolveu seguir foi 

influência da faculdade, onde estudantes em sua grande maioria procuram socializar-se 

através de grêmios e agremiações partidárias. Além do que por essas datas torna-se 

conhecido o petista mais famoso do Brasil e quiçá do mundo, Luís Inácio Lula da Silva.  

Este foi inclusive, colega de partido de Nelson Pereira, que chegou a Mirandiba na 

década de 80 filiado ao PT. Lula visitou Mirandiba através de Pereira para reforçar o 

sentido da esquerda em todo o País, segundo o “Senhor P”, Nelson aprendeu a lição 

esquerdista muito bem. “Ele soube aplicar os conhecimentos que adquiriu e ninguém 

percebia na época que o que ele estava fazendo era politicagem, e não simplesmente 

coleguismo ou amizade”, declarou ele. 

 O “Senhor P” se refere ao comportamento de Pereira na época, pois segundo ele não 

era comum entre os munícipes alguém da família “Carvalho” receber populares em casa, e 

foi o que ele fez. “Ele mandava o povão entrar, sentar, beber e compartilhar suas angústias. 

Podia ser preto, branco ou índio, homem, mulher, jovem ou velho. Qualquer um era bem-

vindo e isso conquistou o povo”. Disse “Senhor P”, entusiasmado. 

A primeira eleição disputada por Nelson Pereira foi em 1988, ele perdeu para Antônio 

Magalhães de Carvalho. Claro que a primeira tentativa não foi a que o elegeu, mas, foi a 
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que deu mais forças para ele e  seus companheiros que naquela ocasião perceberam que 

poderiam sair vitoriosos. Antônio Magalhães de Carvalho foi o último prefeito antes de a 

grande revolução petista acontecer na cidade.  

Maria do Socorro Souza, eleitora atuante, ressalta ainda que um dos principais motivos 

da lenta e contida evolução da cidade se dá devido ao fato de Mirandiba não ter uma única 

coligação partidária. “Mirandiba não precisa só de um prefeito pra mudar, precisa também 

de um deputado que atue nesta área, como Inocêncio Oliveira faz com a terra dele”, disse 

ela, e essa é a opinião da maioria dos moradores daqui. 

 Dona Neném de Tali que é tia de Maria do Socorro, disse ainda que quando a cidade 

era administrada por Chico do Arroz, Coronel Chico Torres e todos os outros da corrente 

“coronelista”, a vida aqui era melhor. Foi neste contexto que dona Neném desabafou a 

seguinte frase: “A democracia acabou com a educação do povo, acabou com a sociedade”. 

Maria não concorda com a afirmação da tia, ela acredita que a democracia pode 

ajudar a sociedade, porém, com a ideologia de geração de renda no estilo socialista. Com o 

formato de cooperativas, por exemplo, com a força do povo pelo povo e não pelo bem 

individualista e meramente capitalista. “Aqui é assim, quem é concursado pelo estado é 

ótimo, quem é empregado pelo município é bom, e quem não é nenhum dos dois, não é 

nada”. Disse ela, descontente com o baixo índice de empregos da cidade. 

 
- 1989/ 1990  

 O fato que mais marcou esta década talvez não tenha sido as eleições e a corrida no 

segundo turno entre Lula (PT) e Fernando Collor de Mello (PRN). Muito menos o plebiscito 

de 1993, onde os brasileiros decidiram pelo presidencialismo e pela democracia. Mas, o 

impeachment de Collor em 1992, que se deu após denúncias de corrupção. 

  O impeachment foi uma expressão popular que marcou a história política brasileira 

de forma que a democracia foi posta à prova. Acredito que obviamente não se imaginava 

que Fernando Collor faria tão mal aos caixas públicos e tão pouco inflamaria sua relação 

com os poderosos empresários brasileiros. Mas se o povo deu, ele mesmo tirou e Collor 

ficou inelegível por oito anos, mesmo tendo renunciado ao cargo antes da impugnação. 
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 Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de Fernando Collor foi acusado na época 

de um esquema de corrupção e tráfico de influência, loteamento de cargos públicos e 

cobrança de propina dentro do governo. O “esquema PC” como ficou conhecido, foi 

denunciado pelo irmão do então presidente Pedro Collor de Mello, e todo este embaraçado 

de informações nos leva a uma fórmula ironicamente dada por Bartolomeu Tiburtino de 

Carvalho Barros, atual prefeito de Mirandiba. 

 Esta fórmula é uma parábola da integral de Albert Einstein que no contexto original 

calcula que a Energia (E) é igual a massa (m)  vezes a velocidade da luz  (c) ao quadrado. 

Para se obter um resultado, Bartolomeu indica duas variáveis que, na opinião  dele são as 

que emperram o desenvolvimento do Brasil, corrupção e a burocracia, que entrarão no 

lugar da massa (m) e da velocidade da luz no vácuo  ao quadrado (c). 

 
- 1992 / 1993 

 Nesta cidade, acontece a eleição mais esperada pelos esquerdistas. Entre Francisco 

de Assis de Sá Carvalho, conhecidamente Dr. Tico (PFL - azul) e Nelson Pereira (PT - 

vermelho) ambos da família “Carvalho” concorrendo ao pleito, porém, um era azul e o 

outro vermelho. Essas duas cores começaram a fazer parte da vida e do cotidiano das 

pessoas, enquanto o Brasil enfrentava uma difícil batalha econômica, Mirandiba corria 

atrás do prejuízo e tentava desacorrentar os eleitores. 

As campanhas eram agressivas e agitadas, “Senhor P” mais uma vez que via nos 

bastidores o que seria uma guerra partidária com batalhas emblemáticas, relata detalhes 

na produção eleitoral que nem Shakespeare escreveria. “Ainda eram permitidos os 

showmícios, e a gente media quem seria o campeão pela quantidade de pessoas que os 

lados conseguiam trazer da zona rural”, conta “Senhor P”. 

O azul, partido da direita concentrava um grande número de pessoas com maior 

poder aquisitivo, quando o vermelho o maior número de pessoas com baixa renda. No 

entanto, ambas as chapas tinham médicos e “doutores” de outras áreas, filiados e atuantes 

dentro do partido.  
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Em conversa com Jorge Rubens de Sá Carvalho, que fora vice na chapa de Nelson 

Pereira anos depois, este modelo de coligação se explica pelo fato de aqui no interior a 

assistência médica pública ser extremamente carente, e estar ao lado ou ser conhecido de 

médicos é uma forma de garantir que a saúde da família esteja assegurada na hora 

necessária. 

“... quer queira quer não, a profissão de médico é muito visada pelos próprios 

políticos e pelos eleitores de modo geral. Isso fez com que os políticos me procurassem, até 

mesmo por eu não ter a veia política. Acreditando que eu seria uma boa pessoa a ser vice, 

não só pelo lado financeiro pra ajudar na campanha, mas também, por conta do atendimento 

com os populares...” relata o ex prefeito. 

Esta afirmação de Jorge Rubens ressalta a idéia de que usar a saúde nas campanhas 

foi e ainda é uma moeda de troca entre eleitos e eleitores, uma troca de favores. “Senhor P” 

nos lembra de forma que parece ser uma dica, que da primeira vez que Nelson Pereira se 

elegeu ainda não tinha a lei e responsabilidade fiscal e maneira que ele usava o dinheiro da 

prefeitura fez com que todos se agradassem. Segundo “Senhor P” os salários eram num 

esquema de partilha. “Quem recebia aquela quantia no banco era uma pessoa X, e na folha 

salarial esse era o funcionário verdadeiro, todos os outros recebiam posteriormente já das 

mão dessa pessoa X”. 

Muito comum na região, esta prática ajudou centenas de famílias com renda inferior 

a um salário mínimo. “Eu mesmo fiz parte desta partilha, quando trabalhei para Nelson”, 

disse “Senhor P”. Na realidade ajudando as pessoas da maneira que lhe era cabível, Pereira 

conquistou a população e fez do seu nome o mais conhecido em toda região, afinal, ele foi o 

primeiro esquerdista eleito do Sertão Central. 

A bandeira vermelha se estendia pela cidade e obras como cooperativas de corte e 

costura, tear, serralheria, casa de farinha, calçados, fábrica de tijolos, blocos e tubulação, 

encanação de esgoto, foram postas em prática. E algo que surpreendeu a todos, Nelson 

trouxe a luz solar para o sertão. Maria do Socorro lembra orgulhosa de como a cidade 

estava entrando nos eixos, “... se essas ações fossem continuadas hoje Mirandiba seria 
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diferente mesmo, teria evoluído, teria diversas fontes de renda, produtos inclusive de 

exportação.” 

Até a atualidade, esta cidade tem um problema com emprego e renda, cerca de 50% 

das famílias por aqui sobrevivem com auxílios do governo federal como o Seguro Safra, 

Bolsa Família e Chapéu de Palha (Bolsa Estiagem). E quem tem esses benefícios consegue 

plantar e com sorte colher produtos de subsistência como o feijão e o milho, sendo que em 

1992/93 ainda não existiam esses projetos e as cooperativas foram muito bem recebidas. 

 

- 1997 / 2007 

Tudo seguia na mais plena tranquilidade para os que estavam no poder, o que 

“Senhor P” chamou de calmaria do mar vermelho. Antônio Torres aliado à esquerda 

cumprindo aparentemente o papel de guardador de vaga, a ala azul aparentemente 

preparando o terreno para as próximas eleições que aconteciam de três em três anos, e 

Nelson já atrás de uma cadeira na Assembleia Legislativa. 

Em 1998 o líder do PT em Mirandiba procurava os líderes petistas da capital no 

intuito de barganhar o apoio do partido nas eleições para Deputados, Senadores, 

Governadores e Presidentes. Tendo em vista o sucesso que havia feito como prefeito, 

Nelson Pereira imaginava que essa competência se estenderia para cargos de maior 

dimensão. Ele confiava no seu empenho e os mirandibenses o apoiaram, mas nem tudo 

foram flores para o revolucionário da terra do Porco Queixada. 

 

- 2008  

 Antes da eleição municipal propriamente dita, e das campanhas começarem com o 

gás que Mirandiba costuma consumir, uma série de eventos atribulou as coligações. A 

população Mirandibense ainda apostava em alguma possível ação de Nelson que com o 

decorrer dos anos ficava cada vez mais longe de sua terra natal. 

Se não agradava a população o comportamento do líder, como os seguidores dele 

poderiam confiar em suas decisões já que as últimas fichas apostadas fizeram com que todo 

o grupo perdesse o rumo na última batalha municipal? No entanto, poucos se rebelaram e 
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formaram sozinhos outra corrente que inevitavelmente tornou-se a principal, já que o 

idealizador de tudo estava longe em outras conquistas pessoais. 

Então neste ano, o médico Bartolomeu Tiburtino de Carvalho de 50 anos, resolveu 

encabeçar um mutirão em prol da cidadania sem amarras, filiou-se ao PR – Partido da 

República e levou consigo a opinião pública que já esperava por uma atitude mais feroz 

desde a época em que a revolução iniciara na década de 80. 

Obviamente nem todos concordaram com ele afinal, para a surpresa de muitos 

Nelson Pereira começara a apoiar o lado azul da situação. Espantosamente aquele era o 

cenário que jamais foi imaginado na história mirandibense, alguém arrebentou a corda, 

correu e iniciou uma guerra particular contra o cidadão que livrou os munícipes das 

amarras dos coronéis. 

Durante todo o ano a campanha se manteve firme com Bartolomeu que tratou logo 

de assegurar-se que continuava de esquerda e, portanto, vermelho. A jogada das cores foi 

muito importante nesta ocasião já que o grupo rubro havia se rachado e a oposição era 

azul, os “cabeça vermelha”85 alçaram voo e tomaram na raça e na coragem quase toda a 

população de esquerda pra si. 

 

- 2009  

 Mesmo com a cúpula estremecida, Dr. Bartolomeu enfrentou o embate sem pensar 

na coligação dando voz até para quem ainda não acreditava no potencial dele. A candidata 

adversária era Rosicléia, (DEM) e o termômetro das últimas eleições a deixaram confiante. 

Mas, pela dificuldade que foi o mandato de seu colega João Batista e pelo modo agressivo 

que os políticos daqui têm de fazer campanha, Rosicléia não foi bem sucedida. 

Bartolomeu venceu essa empreitada, e vivenciou a mesma situação que Batista. O 

“abacaxi com o nome de prefeitura” caiu nas mãos dele. Certamente numa época muito 

melhor, porque sabe que os votos que recebeu foram sob a procura da democracia. “No 

                                                        
85

 Pássaro também conhecido como Galo de Campina e Cardeal do Nordeste. 
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passado existia o que chamamos de curral eleitoral onde as pessoas votavam por alguma 

vantagem, por exemplo, para conseguir água (poços artesianos).  

Assim como Batista, o ainda prefeito de Mirandiba, agradece àqueles que teceram 

criticas sobre ele, foi o que afirmou quando questionado sobre sua participação política na 

cidade. “Eu agradeço aos amigos que me apoiaram e aos adversários que de certa forma 

contribuíram levantando questões levianas e mentirosas a meu respeito, que por fim me 

deram mais forças para continuar o trabalhado baseado na honestidade”, desabafa Dr. 

Bartolomeu. 

Mesmo em pleno século XXI Mirandiba ainda vive processos de transformação que o 

Brasil e o mundo viveram no século passado. A questão racial certamente é o mais presente 

no cotidiano social e interpessoal. São barreiras que, aos poucos, vão sendo ultrapassadas 

afinal, para se chegar até aqui políticos e eleitores passaram por diversas situações que 

muita gente prefere esquecer. 

Nos anos seguintes, esta cidade conviveu com problemas e soluções foram dadas. 

Mas a questão empregatícia ainda frustra os nativos, a tradição da formação acadêmica 

fora da cidade continua e projetos de evolução na agricultura se baseiam nos programas 

federais. A estiagem, é sem dúvida, um problema que todo Sertão enfrenta e sanar este 

machucado provocará o desembolso de milhares de reais que, infelizmente, não estão 

disponíveis nos caixas da prefeitura. Existe a verba destinada para a manutenção da 

instituição o FPM – Fundo de Participação dos Municípios, que é uma transferência 

constitucional da União para os Estados e Distrito Federal, composto por 22,5% do Imposto 

de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Mesmo com a arrecadação do FPM chegando ao teto de 13.550.592,3686 no ano de 

2012 Mirandiba não tem condições de perfurar poços em toda zona rural que consiste em 

cerca de 60% da população total. Dentro da cidade o abastecimento de água é garantido 

pela COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento. E a infra-estrutura permite 
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que as ruas sejam calçadas ou asfaltadas, no entanto, parte do município ainda é carente 

neste aspeto. 

 

- 2010  

As eleições presidenciais se aproximavam e junto com elas o pleito para Deputados, 

Senadores e Governadores. Na capital Eduardo Campos (PSB) já buscava a reeleição e Lula 

se despedia abrindo caminho para Dilma Roussef. Mirandiba usa até os dias atuais esse tipo 

de eleição para medir a competitividade dos adversários e a popularidade dos mesmos.  

Acontece de forma natural, mas a briga fica feia quanto mais perto do dia da 

votação. O prefeito se empenha para que um determinado Deputado Estadual e Federal, 

Senador, Governador e Presidente ganhem mais voto dentro da cidade, que os candidatos 

do grupo adversário. Os palanques pegam fogo na briga pela “verdade” e são desencavadas 

diversas histórias e relatos que envolvam esses personagens. 

Em 2010, Nelson Pereira disputava o cargo entre os Deputados Federais, enquanto o 

atual prefeito apoiava Inocêncio Oliveira para o mesmo cargo. Esse pequeno ringue que 

envolvia terceiros era o cano de escape da eleição municipal anterior, ali descobrir-se-ia 

quem estava com a razão e quem estava com a verdade, apesar de que na política, nem 

sempre quem tem razão diz a verdade. 

Inocêncio Oliveira e todos os outros candidatos de Dr. Bartolomeu ganharam mais 

votos que os adversários, e os companheiros do atual prefeito imaginavam que desta forma 

a disputa municipal estaria “no papo”. Porém, águas ainda passariam no moinho desta 

cidade do Sertão, e diversas modificações poderiam atrapalhar ou alavancar a vitória de 

ambos os grupos.  

Nelson Pereira não conseguiu se eleger, mas voltaria com todas as cartas na manga 

dois anos depois para tentar o cargo de prefeito da cidade. A opinião pública não esperava 

que ele voltasse muito provavelmente ele conseguiria entrar posteriormente pela suplência, 

porém não foi o que ocorreu e ele voltou. 
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 - 2012 

No início do ano já se falavam de acontecimentos que aconteceriam apenas em 

outubro. Os mirandibenses são fantásticos quando se trata de opinião política, as crianças, 

os adultos, vermelhos e azuis, todos começam a se moldar conforme as chances de capturar 

qualquer lance que possa ser usado nos momentos certos. 

Os lados passaram de duas retas a um quadrado, enfim Mirandiba recebe as eleições 

que abraçava quatro partidos, aconteceu o que seria o inesperado. No início Dr. Bartolomeu 

(PR) e seu arqui rival Nelson Pereira (PCdoB), já se enfrentavam numa rixa particular 

antiga naquela situação da busca pelos companheiros perdidos. 

Via-se pessoas indecisas em todas as direções, e dois ex-companheiros tentando 

conquistar a confiança daqueles eleitores que estavam bem no meio da corda bamba. 

Presenciei discussões que desencavava revelações não autorizadas, e logo a frente as 

eleições que como um foguete batiam a porta. 

Mais ou menos no meio deste ano surge, a terceira peça do jogo, Ailton Rodrigues 

(PRP), morador de Serra Talhada, porém, nascido em um pequeno distrito da cidade 

juntava-se aos antigos moradores nascidos no seio da família Carvalho, nada mais nada 

menos fundadora de Mirandiba. Todavia desde o começo de tudo estava Patrocínio (PTC), 

um candidato tímido e sem público, o protesto seguro desta eleição. 

Ailton chegou com pouca confiança e inclusive desistiu de pleitear com os demais 

colegas o tão desejado cargo, mas nesta história todos sairiam perdendo portanto, tempo 

depois ele desiste de desistir e realiza o que seria o fato mais inédito das eleições 2012, 

quatro candidatos na mesma intenção.  

A opinião pública se dividia cada vez mais apenas entre os três candidatos mais 

atuantes, afinal historicamente nunca havia tido três opções de voto nesta cidade e o que 

parecia facilitar o jogo, colocou no tabuleiro diversas peças incógnitas confundindo o 

eleitorado, bagunçando propositalmente a disputa e salvando quem dava para ser salvo. 

Quando Ailton decidiu definitivamente apostar suas desconhecidas fichas no que 

seria o futuro daqui, algo mais surpreendente que eleição de três candidatos aconteceu 

nesta cidade. Nelson teve a candidatura impugnada em pleno 45’ do segundo tempo. 
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Inesperadamente o grupo que nos anos 80 fora vermelho perdera a cor. Os “Cabeça 

Vermelha” evidentemente já tinham dono, Dr. Bartolomeu e seu bando seguiam juntos e 

inseparáveis. 

Porém com este baque a revoada vermelha parou, no meio desta tempestade os 

“azulões” comemoravam, afinal com apenas um adversário Ailton Rodrigues e seu bando 

traçariam voos rasantes por cima de todas as cabeças. Não tão contente, porém astuta, 

Rosicléia (PV) que ainda era vice na chapa de Nelson correu e se segurou nos pássaros que 

ainda não tinham alçado voo algum. 

Sem querer ela fez o que a maioria dos pássaros azuis e pequena parte dos “cabeça 

vermelha” queriam. O povo queria que ela fosse candidata e que Nelson Pereira fosse o 

vice. A cidade em meio a estas tribulações completou 100 anos, e foi exatamente nesta 

ocasião que vivia e respirava fundo a cada semana, esperando o que poderia estar por vir. A 

tacada de mestra de Rosicléia jogou para escanteio a indecisão, estremeceu o goleiro, mas o 

chute bateu na trave.  

Filiada ao Partido Verde apelidado de “pacu”, pássaro sertanejo parecido com o 

papagaio, Rosicleia não teve muito tempo para expor na sua campanha suas ideias e 

planos, de última hora e há um mês do dia da votação ela mesmo assim planeou sobre a 

cadeira que durante 100 anos recebe os homens desta cidade 

Patrocínio não atingiu nem 1% dos votos, Ailton conquistou 10,08%, Rosicléia 39, 

52% e Dr. Bartolomeu 49,95%. Quando os números apareceram no telão armado na praça 

principal de Mirandiba, o comentário era um só os 10% de Ailton somados aos 39% de 

Rosicléia mais o tímido 1% de Patrocínio levariam esta cidade a mais um empate eleitoral. 

Mirandiba tem cerca de 15 mil eleitores, porém muita gente não veio cumprir o seu 

papel democrático, 11.667 pessoas votaram e assim puseram fim em mais um capítulo 

histórico e político desta cidade. Não menos importante que o início do centenário, porém, 

marcante e quem sabe início de uma nova era. 
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PARAIBANO E SERTANEJO: ELOCUBRAÇÕES IDENTITÁRIAS NA 
 RETÓRICA DE CELSO MARIZ NA OBRA “ATRAVÉS DO SERTÃO” 

 

Luíra Freire Monteiro87 
Viviane de Fátima Aquino88 

RESUMO 
Os estudos sobre criação identitária na Paraíba que focalizam a retórica dos historiadores 
do IHGP partem da proposição de que a paraibanidade é fruto da conquista colonial, e 
tomam como pressuposto o espaço litorâneo, quando do processo de conquista do território 
da capitania real. A fundação da cidade de Na. Sa. das Neves e os acontecimentos nela 
havidos teria sido, assim, o epicentro da própria capitania, atuando como palco e como 
agente da simbologia identitária do paraibano. Tal enfoque, necessário dizer, obnubla as 

variadas frentes de colonização em ocorrência pelo interior da capitania na simbologia da 
criação identitária local, reforçando a cisão litoral/sertão tão presentes no pensamento 
social brasileiro vintista, ancorados na dicotomia moderno/arcaico. Os sertões paraibanos 
seriam, assim, meros apêndices de um espaço mais importante e seus habitantes, por 
conseguinte, herdariam dos litorâneos o mesmo cariz instituído pelos historiadores. Não 
obstante, é inegável ter sido a interiorização da capitania e da colonização do sertão temas 
demasiado importantes na constituição da narrativa daqueles historiadores, o que nos leva 
a indagar se a identidade paraibana teve sua criação fomentada na historiografia a partir, 
também, das demais microrregiões paraibanas, consideradas sertões. Para tanto, nossa 
investigação se pauta nos escritos de Celso Mariz em sua obra “Através do Sertão”, 
buscando compreender se as personalidades condutoras da formação da sociedade do 
interior da Paraíba não se constituiriam como tipos capazes de qualificar a identidade em 

criação e se o paraibano do interior seria apenas um reflexo de uma identidade criada a 
partir de um arcabouço histórico da ocupação colonial litorânea. Buscamos entender, em 

Mariz, a criação de uma possível alteridade e se sua retórica escamoteia a tentativa de 
acrescer um lugar para si, o encaixe do “sertanejo” no mosaico identitário paraibano, 
fazendo emergir de seu texto a sensibilidade autoral ao representar seu próprio lugar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Paraibanidade. Sertão. 
 

ABSTRACT 
The studies about identity creation in the Paraíba that focus the rhetoric of the historians 
of the IHGP comes from the proposal that the paraibanidade is a fruit of the colonial 
conquest, and takes as presupposition the littoral space, when related to the process of 

conquest of the territory of the real captainship. The foundation of the city of In. Sa. of 
Snows and the events in it had it would have been, thus, the epicenter of the proper 
captainship, acting as stage and as an agent of the identity symbology of the paraibano. 
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Such approach, it´s necessary to say, obnubla the varied fronts of settling in occurrence for 
the interior of the captainship in the symbology of the local identity creation, strengthening 
the coastal split/hinterland that´s very present in the social Brazilian twenties thought, 
anchored in archaic the modern dichotomy/. The sertões paraibanos would be, thus, mere 
appendices of a more important space and its inhabitants, therefore, would inherit of 
littoral the same nature instituted by the historians. Not obstante, it is undeniable that the 
captainship´s internalization and the settling of the hinterland were too much important 
subjects in the constitution of the narrative of those historians, what takes us to inquire if 
the paraibana identity had its creation fomented in the historiography from, also, of the too 
much paraibanas micro regions, considered sertões. Therefore, our investigation guidelines 
in the writings of Celso Mariz in its workmanship “Through the Hinterland”, searching to 
understand if the conductors personalities of the formation of the society of the interior of 

the Paraíba would not consist as types capable to characterize the identity in creation and 
if the paraibano of the interior would be only one consequence of an identity created from 
one historical outline of the littoral colonial occupation. We search to understand, in Mariz, 
the creation of a possible alterity and if its rhetoric conjures the attempt to increase a place 
for itself, the rabbet of “sertanejo” in the paraibano identity mosaic, making to emerge 
from its text the authorial sensitivity when representing its own place.   
 
KEY WORDS: Identity. Paraibanidade. Hinterland. 
 

 

Introdução 

A historiografia paraibana foi, inegavelmente, demarcada pela necessidade da 

construção identitária, com o fito de dar sentido à história local. Arquitetada no âmbito do 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, propôs-se a forjar uma história 

especificadamente paraibana, ensaiando a compreensão de que os paraibanos, em si, 

possuem particularidades capazes de definir sua identidade como povo único. Os 

intelectuais atrelados a este Instituto se propuseram a construir uma história da Paraíba 

digna de tamanha importância que a mesma merecia, algo que não se mostrasse como 

complemento histórico de seu vizinho Pernambuco, ou apenas como vestígios que 

aparecem em relatos da história nacional. Para tal, fez necessário separar os principais 

fatos e personagens de sua história, e assim, construir sua identidade. 

Sobre o grande período de produção historiográfica e de construção identitária, foi 

observado, porém, a partir de análises, que boa parte dessas narrativas históricas 
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enfatizou, uma história relativamente restrita aos grandes feitos e acontecimentos 

ocorridos na região litorânea da capitania, aqueles considerados responsáveis pela criação, 

e caracterização histórico-social da mesma. Foi visto, no entanto, que muitos autores 

paraibanos, ao escreverem suas narrativas sobre a colonização da Paraíba, utilizaram-se de 

estratégias discursivas que simbolizavam a busca por uma singularidade. Nomes, 

acontecimentos, o espaço físico, e até mesmo composição étnica, foram colocados em 

diferenciação de modo a se tornarem engrandecidos. Atendendo desta forma, o objetivo 

esperado pelo Instituto histórico.  

Todavia, encontramos narrativas exemplares, que se propuseram a descrever sobre 

a conquista e a formação de toda a sociedade forjada também no interior paraibano. 

Discursos que encontram em seus parágrafos, em meio as descrições dos fatos, vestígios de 

exaltação de um povo e de seu lugar. Uma singularidade que se decifra por mecanismos 

que parecem compor a tão buscada “paraibanidade”, que pode ser decifrada dentre outras 

formas, no discurso destes intelectuais.  

Desta forma, o principal objetivo da nossa pesquisa se detém em analisar a produção 

historiográfica referente ao sertão paraibano, de modo a identificar a identidade histórico-

social que se formara neste espaço, na medida em que se torna um contraponto a 

identidade já criada sobre as franjas do Litoral, destacando assim, como essa identidade 

sertaneja e seu processo de formação são representados na obra Através do Sertão, do 

escritor paraibano Celso Mariz.   

Nosso trabalho se divide em dois capítulos que dialogam entre si, onde no primeiro, 

nos detemos em realizar discussões mais amplas, referentes ao processo de formação de 

uma identidade de nação, discutindo conceitos de grandes estudiosos desta temática, como 

Stuart Hall e José Carlos Reis. Dando prosseguimento, o segundo capítulo busca 

fundamentar a pesquisa, destacando as principais estratégias discursivas utilizadas por 

Celso Mariz, tal como representam uma construção identitária, importada através de seu 

discurso, quando este impõe uma especificidade ao sertanejo paraibano. Utilizamos como 

metodologia, análises bibliográficas e leitura e críticas profundas da obra utilizada como 

principal objeto de estudo.   
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A criação historiográfica de um povo único 

Após sua independência, o Brasil precisou construir uma história desvinculada de 

seu passado sujeito à coroa portuguesa.  Para isto, tornou-se indispensável a indução de 

uma identidade que trouxesse peculiaridade a nascente pátria.  Pois, após a colônia 

emancipada, havia a obrigação e a necessidade de “criar o Estado, organizar a Nação, 

retira-la do colonialismo, absolutismo, mercantilismo... conferindo-lhe um nome” (LANNI, 

1987 p.6). Foi somente após o fim do chamado Primeiro Império, em período de vacância 

do trono, que emergiu a possibilidade de criação de uma identidade nacional, desvinculada 

ao máximo da identidade fluida e ultrapassada dos tempos coloniais.  

O grito do Ipiranga desvaneceu esse convencimento, lançando a nova nação em 

busca de sua própria face. Para suprir tal dilema, que se fez presente na construção da 

identidade do Estado Nação brasileiro, cria-se no Brasil, por influência de institutos 

europeus, mais especificamente do Institut Historique de Paris, fundado em 1834, o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, sendo um de seus principais 

objetivos, a catalogação de fontes históricas suficientes para a construção de uma história 

nacional, “marcando a passagem de um Brasil sem história para um Brasil com história” 

(DIAS, 1996 p.29).  

Procurava-se também, apresentar uma Nação repleta de semelhanças históricas, 

apesar das variadas divergências culturais, sociais, políticas e econômicas, presentes entre 

as regiões do país. Pois, uma vez implantado o Estado Nacional, foi imposto ao Instituto, o 

trabalho de produzir o delineamento de um perfil para a nascente nação, tarefa não 

facilitada pela realidade histórica que o Brasil possuía. Uma sociedade marcada por séculos 

de escravização negra e de repressão à população indígena, aspectos e contingentes que a 

historiografia responsável em escrever a história nacional fez questão de excluir.  

É, portanto, “a tarefa de pensar o Brasil segundo os postulados próprios de uma 

história comprometida com o desvendamento do processo de gênese da Nação, que se 

entregam aos letrados do IHGB” (Guimarães, 1988, p.6). No entanto, o conceito de Nação, 

postulado por este instituto, foi operado de forma totalmente restrita aos brancos, não 

havendo um ideal de abrangência tal qual tivera o Institut Historique de Paris.  A produção 
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historiográfica do Brasil, ligada ao IHGB, permaneceu por um grande período do século XIX 

marcada por uma cultura elitista, herdeira da tradição historiográfica iluminista.  

O IHGB, ao buscar uma identidade nacional, se propôs a analisar o passado e seus 

acontecimentos históricos, na tentativa de encontrar símbolos e movimentos que 

trouxessem características que servissem para a propagação de uma especificidade 

nacional. “A nação recém independente precisava de um passado do qual pudesse se 

orgulhar e que lhe permitisse avançar com confiança para o futuro’’ (REIS, 2007, p.25). 

Sendo a historiografia brasileira, criada no intuito de atender os interesses da elite 

nacional, procurou em sua escrita, exaltar os grandes vultos do passado, para que estes 

servissem de modelo para as gerações seguintes. Ainda sobre essa questão, para José Carlos 

Reis, o Instituto em seu aspecto histórico, deveria eternizar os fatos memoráveis da pátria 

e salvar do esquecimento os nomes dos seus melhores filhos. Para isso, deveria coletar e 

publicar os documentos relevantes para a história do Brasil, e incentivar os estudos 

históricos... (REIS, 2007, p26).  

Desta forma, os acontecimentos do passado entram em cena de forma a contribuir 

para a fundação e difusão da tão buscada identidade da nação. Para Stuart Hall, a ideia de 

identidade nacional é passada às pessoas como algo natural, e alguns pontos são destacados 

por ele, onde acredita definir a identidade de um povo. Um deles seria a narrativa da 

nação, que, juntamente a variados símbolos e a ênfase nas origens, cria-se uma tradição 

que perpassa o tempo e permanece nas mentes das pessoas. Forma-se com isso, a ideia de 

que a origem se deu como um passado puro, e o Estado nacional, procura nesse passado 

“glorioso”, certo refúgio (HALL, 2005). É isto que o Instituto em seu aspecto histórico 

procurou fazer, buscar neste passado “glorioso” como disse Hall, os méritos que devem ser 

impostos e lembrados pela história.  

Vale salientar, que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, enquanto um 

estabelecimento financiado pelo Estado, e sendo ele, produtor de nossa historiografia, 

entende-se que, certamente, os historiadores ligados a esta instituição, recebiam uma 

delimitação de certa encomenda que deveria atender a um cânone historiográfico que 

permeasse os interesses do Estado Nacional, uma vez que, o lugar social de quem escreve, é 
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fator determinante para o resultado da escrita, como afirma Michel de Certeau (2007). 

Nesse caso, o lugar dos historiadores do IHGB, influenciou totalmente a historiografia que 

se produziu, tendo visto que nesse momento, os fundadores deste Instituto procuravam 

promover uma identidade para a nação, e para tal fito, pretendiam criar um Brasil que 

fosse atraente aos olhos internos, mas principalmente, bem visto pelo exterior.  

Desta forma, a produção historiográfica do IHGB se afastou das regras de produção 

de um modelo mais acadêmico que requeria um conhecimento científico mais específico. 

Pois, de acordo com Guimarães (1988), diferentemente do modelo europeu, nossa 

historiografia se isolou dentro de um modelo de história ilustrada, cujas regras e critérios 

de escrita se estabeleceram de acordo com as relações de interesses de quem detinha 

poderes, neste caso, a elite imperial.   

Para Arno Wehing, o historicismo foi a principal influência intelectual que embasou 

a origem do Instituto Histórico, oferecendo coerência aos discursos dos fundadores, além 

de articulações de ideais e de instituições que coagissem com as condições políticas 

predominantes naquele momento, que visavam a afirmação conservadora e a defesa da 

unidade política no país (WEHING, 1999). Assim afirma o autor:  

Mais do que o romantismo e nacionalismo no plano ideológico, foi o historicismo no 

plano teórico metodológico o enformador e racionalizador por excelência da 

weltanschauung dos fundadores do IHGB. Numa concepção historicista da história foram 

buscar a estrutura velada das relações sociais, as leis do desenvolvimento histórico, sua 

projeção para o futuro e o conhecimento aplicado, para aperfeiçoar a administração pública 

e a representação política do recente e combalido Império (WEHING, 1999, p.43,44).  

Seguindo essas sugestivas, em 1845, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

oferece um prêmio para quem elaborasse a melhor sugestão para a escrita da história 

nacional. Com sua monografia, intitulada de “Como se deve escrever a história do Brasil”, o 

alemão Karl Phillipp Von Martius foi o premiado. Em seu texto, Von Martius, porém, 

procurou determinar um projeto histórico que definia em linhas gerais, uma identidade 

para o Brasil. Observou-se em sua obra, o que seria as bases do mito da democracia racial 
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brasileira, pois para este autor, a identidade brasileira deveria ser constituída a partir 

daquilo que mais a singulariza: a mistura das raças (REIS, 2007, p. 26).  

Porém, apesar da miscigenação ser considerada o principal aspecto que singulariza a 

identidade do Brasil, nossa história foi contada pelos historiadores ligados ao IHGB, como 

sendo provida essencialmente pelos portugueses. No papel de senhor e conquistador, ele 

teria dado as características morais e físicas que regeram o país. Segundo José Carlos Reis:  

O historiador deverá transportar o leitor à casa dos colonos e mostrar como viviam, 

como se relacionavam com seus vizinhos, escravos e família. Deverá mostrar a ação da 

igreja e da escola; como chegavam plantas e árvores; como era a construção naval e a 

navegação, a vida militar e o comércio. Mostrar ainda como chegava as ideias e as letras da 

Europa. Enfim, mostrar fundamentalmente a vida portuguesa no Brasil. (REIS, 2007. p. 27) 

Fica, porém, a seguinte questão: se a principal característica identitária do Brasil é a 

mistura do seu povo, por que tentar promover uma história do Brasil limitada à exaltação 

da figura do português? Para Von Martius, a unidade brasileira tinha que ser buscada, 

apesar das diferenças regionais, culturais, étnicas, de ritmos e costumes. E para isto, os 

historiadores deveriam promover uma unidade para a nação brasileira centrada na “raça” 

branca. Esta seria quem promoveria o progresso da nação, enquanto os outros 

contingentes, nativos e cativos, seriam os desamparados, necessitados da cultura branca 

“civilizada” e neste caso, civilizadora.  

Porém, promover uma identidade para uma nação não foi e nunca será tarefa 

simples. Não é somente pela narrativa histórica que se constrói uma pátria. Para Stuart 

Hall, “as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são 

formadas e transformadas no interior da representação” (HALL, 2005, p 48). Deste modo, 

um inglês sabe o que é ser inglês, a partir do modo que a cultura inglesa é representada, 

através de um conjunto de significados que define a cultura desta nação.  

Vemo-nos como brasileiros, por exemplo, devido a capitulação daquilo que 

definimos ser pertencente a uma “brasilidade” que nos une e nos caracteriza. Do mesmo 

modo, de forma mais específica, sabemos que somos paraibanos e nos sentimos assim a 

partir da aceitação e do partilhamento de símbolos, práticas, histórias, dentre outros 
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aspectos presentes na dita “paraibanidade” que nos representam e nos definem 

culturalmente como tais.  

Com isso, certificamos que a nação não é apenas uma delimitação política, mas sim, 

um conjunto sistemático que é representado por sua cultura. Podemos dizer então, que a 

identidade nacional é necessariamente um discurso construído, tomando como exemplo o 

IHGB, que se propôs a forjar uma identidade para o Brasil a partir de narrativas históricas 

heróicas, procurando construir uma concepção a cerca de nós mesmos. Segundo HALL 

(2005), os discursos construídos sobre a nação passam a gerar lugares de sentidos, 

sentidos esses que identificam culturas, e identidades. Onde essas identidades são 

compactuadas entre gerações através das memórias e das narrativas que são passadas, 

conectando assim, passado e presente a partir das imagens que são construídas da nação.  

É, porém, por serem construídas por essas subjetividades, como representações e 

discursos, que o pesquisador chinês Benedict Anderson (1983) vai dizer que, as identidades 

nacionais são na verdade, “comunidades imaginadas”. Para este autor, uma nação se define 

como “uma comunidade política imaginada e imaginada como sendo intrinsecamente 

limitada, e ao mesmo tempo, soberana (IDEM, p 32)”.  

Partindo deste pré-suposto da idéia de nação como uma representação, Roger 

Chartier vai dizer que “as representações não são discursos neutros: produzem estratégias 

e práticas tendentes a impor uma autoridade, uma deferência, e mesmo a legitimar 

escolhas” (CHARTIER, 2002). Desta forma, podemos dizer que a identidade nacional é uma 

representação construída por grupos que impõe ideologias. No caso da “comunidade” 

brasileira, por exemplo, concluímos que esta foi fruto da imaginação exercida e dos 

discursos construídos pelos intelectuais ligados ao Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, quando estes projetaram uma face para a recente nação emancipada. 

Deste modo, por influência do IHGB, e de modo a auxiliá-lo, foram paulatinamente 

criados espaços de saber nas variadas unidades federativas da nascente república, 

compostos por nomes de destaque em seu meio social, homens de letras e amantes da 

história, embora muitas vezes sem nenhuma formação acadêmica específica para o ofício, 

de acordo com a constatação de SCHWARCZ (2000). Mas que acabaram por constituir uma 
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historiografia não acadêmica, porém, ilustrada.  O modelo encontrou eco na Paraíba, onde, 

em 1905, foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP), com o propósito 

de servir como uma extensão do projeto proveniente do IHGB.  

Semelhante ao IHGB, seus fundadores propuseram e demarcaram a “passagem de 

uma Paraíba sem história, para uma Paraíba com história e escrita por paraibanos” (DIAS, 

1996 p.36,) uma vez que, o que se encontravam sobre a história da Paraíba eram apenas 

crônicas ligadas a história de Pernambuco, e a do Brasil. Inicia-se a partir daí, uma 

tentativa desta instituição de construir uma história paraibana que não fosse anexa da 

história nacional ou vinculada à pernambucana. A historiografia formada pelo Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano teve como principal ideia para consolidar seu objetivo, 

especificar o ser humano a qual se identifica como paraibano. 

Até o início do século XX, a Paraíba não tinha uma história específica, capaz de 

demonstrar todas as singularidades desse território e de seu povo. A existência de crônicas, 

e mesmo da constatação de remissões ao papel da Paraíba no contexto de uma história 

nacional, foi compreendida como uma “história externa”, despida de exclusividades, tendo- 

se em vista que tal narrativa sempre explorava a Paraíba como uma extensão de 

Pernambuco ou como “um pedaço do Brasil”.  

Com esse objetivo, os produtores da história paraibana, se dedicaram a criar um 

“tipo único paraibano”, a partir de adjetivos que justificassem a realização dos grandes 

feitos que devesse exaltar a história local, justificando, assim, a historiografia como 

excelente campo de criação identitária. 

Pautada num modelo previamente despertado entre os homens de letras que 

idealizavam tal operação historiográfica, a premissa de tal produção se pautava em um tipo 

de “destino manifesto” do pequenino estado, cuja realização só teria sido possível face ao 

traço de personalidades condutores desses feitos: os paraibanos, dotados de força, bravura, 

pacificidade, honestidade e tantos outros adjetivos qualificadores desta  identidade.  

Na elaboração de uma narrativa que destacasse tal idealização, impunha- se o elenco 

de datas e acontecimentos, consagrados como marcos simbólicos da história do estado, 

ligados aos grandes momentos do passado do país. Dessa engenharia retórica adveio o 
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conceito de “paraibanidade”, que norteou o sentido da identidade local. Identidade esta, 

que, seguindo moldes das formações das identidades nacionais, foi antes de tudo, 

“imaginada”. Formulada a partir do interesse de uma unificação, e, acima de tudo, de uma 

singularidade de um território, e de seu povo. O povo paraibano.  

 

O discurso da singularidade: Mariz e a paraibanidade no espaço sertanejo 

A busca por uma identidade singular para a Paraíba favoreceu à historiografia local, 

a construção de uma narrativa histórica que exaltasse os grandes feitos responsáveis pela 

criação da capitania da Paraíba, iniciada a partir da construção da cidade de Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves, fruto do acordo de paz estabelecido entre colonizadores ibéricos 

e os índios tabajaras. Sobre tais fatos, inúmeros intelectuais paraibanos, atrelados ao 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP), se propuseram a escrever sobre a 

história de seu lugar, relatando através de suas interpretações, como se deram as primeiras 

relações entre os portugueses e os nativos da região, além das principais atividades que por 

estes foram exercidas na nascente capitania.   

Um dos ilustres intelectuais, que se propôs a descrever a história de seu lugar, 

promovendo narrativas sobre o sertão paraibano, foi o sousense Celso Marques Mariz, um 

dos autores que gravou em suas obras a paraibanidade. Ele nasceu no dia 17 de dezembro 

de 1885, na cidade de Souza, estado da Paraíba. Filho de Manuel Marques Mariz, e Dona 

Adelina de Aragão Mariz, Celso ficara precocemente órfão, tendo que ir morar com seu 

padrinho no município de Piancó. Por volta dos dezessete anos, Celso ingressa no 

seminário, apenas como ouvinte. 

Depois de certo tempo, ele opta pelo jornalismo, trabalhando posteriormente no 

jornal O Comercio, e A União, ambos na capital paraibana. Aos 22 anos, Mariz retorna a sua 

cidade natal, sendo nomeado conselheiro municipal, por influência de seu padrinho. Ao ser 

nomeado inspetor regional de ensino, neste mesmo período, Celso Mariz percorre inúmeras 

cidades, vilas e povoados, adquirindo com isso, material suficiente para a produção de sua 

mais importante obra: Através do Sertão, publicada em 1910. Deixou- nos, porém, outras 

importantes obras, antes de seu falecimento no dia 03 de novembro de 1982. 
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Publicada em 1910, pela imprensa oficial do estado, “Através do Sertão” se apresenta 

com um estilo destacado pela descrição que traz. Esta obra se enquadra no modelo 

contiano, dotado de características memorialistas que predominaram no século XX. O livro 

de Celso Mariz tem seu ponto de partida nas primeiras bandeiras realizadas no Sertão 

brasileiro, e dá prosseguimento ao processo de colonização do espaço interiorano da 

Paraíba, iniciado após a expulsão dos holandeses da região. O autor também frisa em sua 

narrativa, importantes aspectos históricos ocorridos nos diversos municípios do estado, 

colocando também em questão, em um capítulo especial, as calamidades e as adaptações 

sofridas pelos sertanejos na recorrente seca.  

A partir das análises realizadas na obra acima citada, certificamos que o projeto de 

colonização do interior paraibano se originou primeiramente, a partir de um projeto de 

colonização que visava desbravar as regiões mais extremas do país, para a apropriação de 

novos territórios, e certamente, uma maior expansão do poder governamental a partir dos 

novos povoamentos que foram surgindo com as bandeiras. Assim fala Mariz:  

 

Organizada sob os auspícios do governo, ela se encarregou de alargar o 
circulo de acção deste, estabelecendo a continuidade territorial da capitania 

como levar mais longe ao Poente os marcos históricos de sua linha divisória. 

E assim o realizou (IDEM, p.28). 

 

Segundo este autor, as entradas se iniciaram no Sertão da Paraíba no ano de 1654, 

após a expulsão dos holandeses. E outro dos principais fatores responsáveis pelo interesse 

de colonizar o interior, teria sido a necessidade material, uma vez que, os holandeses 

deixaram um cenário economicamente precário para alguns colonos portugueses. De 

acordo com a narrativa de Celso, as primeiras, e principais entradas realizadas no Sertão 

paraibano foram chefiadas pelo baiano Theodósio de Oliveira Ledo, Figura que é sempre 

destacada pelos historiadores quando o assunto se trata da colonização do interior 

paraibano:    

 

Chefiavam as tropas sertanistas Luiz Soares e Theodósio de Oliveira Ledo, 
dois ilustres capitães-mores. Ilustres pelo papel que as circunstancias os 
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fizeram representar, pela força com que a tradição lhes ilumina os feitos de 
vidente (MARIZ, p 21).  
Theodósio de Oliveira Ledo é figura que nos aparece mais palpitante e mais 
viva. A frente do seu batalhão, marcou-lhe o rio Parahyba, o caminho até o 
povoado de Boqueirão município de Cabaceiras (IDEM, p.23).  

 

Promover uma história singular para o povo paraibano, de modo a forjar uma 

identidade utilizando-se da historiografia, implicaria em produzir um discurso exaltado ao 

se tratar de certos personagens que fizeram parte da história deste lugar. Certamente, essa 

foi uma das estratégias discursivas utilizadas por Mariz, quando este emprega adjetivos 

qualitativos a alguns personagens. Intrepidez, coragem, pacifismo, dentre outros aspectos, 

são recorrentemente encontrados em suas narrativas. Para Dias (1996) estes aspectos 

anteriormente citados, fazem parte do arcabouço de feitios que compõe a dita 

“paraibanidade”. Tomemos como exemplo as seguintes citações:  

 

Mas o bravo e legendário sertanejo, ao manso rumor do Parnahyba e ao 
mungido das vacas suas melancólicas, cerrou os olhos à fosca luz daquela 
existência, deixando aos jesuítas o imenso patrimônio de sua colossal 

fortuna (Mariz, P.25).   
Oliveira Ledo, ao internar-se nos sertões paraibanos [...] descendo a 
Borburema, encontrou no fecundo vale do Piancó e sobre as várzeas 

extensas do alto-Piranhas e do Rio do Peixe, o músculo másculo do vaqueiro 
correndo em “russos” fogosos a serviço de uma sociedade activa, próspera, 

rica, brava e independente (IDEM, p28).  
 

Promover uma identidade para Paraíba implicaria numa determinação de 

fenômenos que especificasse o povo deste lugar, mas que além de tudo, buscasse maneiras 

de exaltar tal povo de modo a engrandecê-lo com suas histórias, seus personagens, e os 

grandes feitos realizados por estes, a ponto de torná-los únicos. Desta forma, notamos 

claramente no discurso de Celso Mariz, que o mesmo busca até nas questões étnicas esta 

especificidade do sertanejo paraibano, dando-lhes “superioridade” ao enfatizar a influência 

européia sobre a origem dos mesmos:  

 

O sertanejo parahybano descende dos bravos expedicionários de Garcia d’ 
Ávila e Afonso Sertão; de Domingos Jorge, Antonio de Oliveira, Luiz Soares e 
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Oliveira, Lêdo.  Foi este elemento que, da parte dos europeus, ou seus filhos 
immediatos entrou na componente de nossa forte sub-raça. E o sangue 
ariano foi o predominante e em gráo superior no caldeiamento com o 
sangue tupy e o africano (MARIZ, p.37).    
 

Mariz ainda se preocupa em exaltar e peculiarizar o tipo físico dos nossos primeiros 

sertanejos, englobando assim, mais feitios a determinação de uma identidade singular:  

 

O sertanejo como produto fhysico é um tipo forte, de tecidos rijos e estatura 
regular; como produto moral, é uma caldeira, onde fervem os maiores 

contrastes, onde se acham em ebulição um kosmos de elementos, mas tudo 
isso já adquirindo  certa consistência, tendendo a engrossar na segurança de 

uma formação definitiva. (MARIZ, p.50).    
 

Certamente, essa estratégia discursiva utilizada por este autor foi usada de modo a 

obedecer ao cânone historiográfico estabelecido pelo IHGP no momento em que esta 

instituição buscava uma identidade singular para a Paraíba. Notamos com isso, que o 

espaço interiorano foi usado também pela historiografia local, para promoção da 

especificidade que tanto buscaram os membros do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba.  

É, porém, de fundamental importância, destacar alguns pontos sobre o 

comportamento dos povos que se propuseram a habitar as terras áridas do Sertão 

paraibano.  Sobre eles, além das descrições físicas e étnicas que Mariz faz, de modo como 

foram citadas acima, os afirmando como seres fisicamente fortes e preparados para tal 

habitat, o autor ainda relata o modo peculiar que este povo se apropriou da religião e da 

política, colocando o sertanejo paraibano como uma figura ingênua, ao mesmo tempo em 

que astuciosa: 

 

Acredita na bondade de Deus, mas pede-lhe que facilite uma vingança; um 
mal premeditado; confia no voto feito à Maria santíssima para a cura de sua 
erysipela, mas procura, evitando dúvidas, a sciência do feiticeiro mais 
próximo, ama o trabalho e a humildade que o senhor nos ensina, mas bate o 
menor pelo esquecimento de uma vênia e em noites de São João vende ao 
diabo a pobre alma repleta de pecados (IDEM, p.52).  
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O sertanejo gosta carinhosamente da política. Pelas vilas e cidades da zona 
que estudamos se faz mais política, intensa, enthusiastica, extremada, que 
nos corredores das câmaras e do Senado, ou nos salões dos ministérios. Até 
nos pequenos povoados sem honras de sede distrital de paz, há dois partidos 
bem disciplinados, com seus chefes e seus espadachins (IDEM, p. 53).   
 

A apropriação da religião e da política no espaço sertanejo, de modo como são 

interpretadas por Mariz, se assemelham bastante com a definição feita por Sergio Buarque 

de Holanda no capitulo intitulado de O Homem Cordial, onde este diz que nosso culto 

religioso se engloba numa “religiosidade de superfície”, voltada para o descaso com a 

verdadeira espiritualidade. E na política, o mesmo diz que, durante todo o percurso de 

nossa história, não se fez mais política em outras instituições do que nas grandes casas, por 

poderosos chefes de famílias, onde os interesses particulares sempre sobressaíram os 

públicos. Tais aspectos acabaram tornando características típicas do universo sertanejo.  

Outro ponto bastante importante para a descrição da singularidade do ser 

paraibano, forjado desta vez no espaço interiorano, é sua principal atividade econômica. A 

pecuária. Nas regiões que foram sendo desbravadas com as primeiras entradas realizadas 

no interior da Paraíba, passaram a serem desenvolvidas as primeiras atividades 

pecuaristas, que se tornaram posteriormente a principal característica econômica do 

Sertão, uma vez que, as atividades prioritárias para o progresso econômico da capitania 

permaneciam no Litoral, com os engenhos de açúcar. A pecuária se tornou, no entanto, 

uma atividade secundária, porém, de tamanha importância para a economia e para a 

formação identitária sertaneja:  

  

Foi em toda essa região que se estabeleceram as fazendas de gado. Os 
primeiros proprietários, com a grande facilidade da vida colonial, formaram 

imensos latifúndios, separados por dezenas de léguas. As heranças, as secas 
e outras circunstâncias vieram subdividi-los em parte ainda consideráveis. 

Afinal, a profissão local fez de cada novo habitante, novo criador. Raro é o 

sertanejo que, atingindo a condição indispensável, não seja dono de uma, 
dez ou cem vacas (MARIZ, p.46,47).  
 

O espaço interiorano se deu, porém, pela continuidade do projeto de colonização que 

se iniciou no Litoral, de acordo com as características geográficas que foram favoráveis a 
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isso. No Sertão, ela tomou rumos diferentes, porém necessários para a adaptação a novas 

condições naturais que aos poucos foram sendo encontradas. Dando origem assim, a partir 

das primeiras povoações, a novas culturas, novas atividades econômicas, e principalmente, 

a um novo ser. O sertanejo paraibano. Aquele que, de acordo com o autor analisado, é 

“ariano”, bravo, e adaptável a condição que a natureza lhe impôs.  

Deste modo, a partir do processo de desbravamento do sertão paraibano, projeto de 

continuidade da execução colonial, formou-se perante as veredas deste espaço, uma nova 

sociedade, sendo marcada dentre outras formas, pela singularidade que o espaço oferecera. 

Podendo assim, ser englobada à civilização do couro, denominação definida por Capistrano 

de Abreu (1964).  

 

Considerações finais  

A partir desta análise, podemos concluir que, tendo como objetivo de pesquisa a 

identificação de estratégias retóricas que induzem a emergência de uma identidade 

paraibana, nos discursos historiográficos do autor sertanejo Celso Mariz, referente à 

colonização do interior da Paraíba, podemos afirmar que, o fato deste autor está ligado 

historicamente a um contexto social, onde a historiografia local se encontrava atrelada a 

uma instituição como o IHGP, que buscava meios para a formação de uma identidade local, 

influenciada pela necessidade da busca de uma identidade nacional em que o país se 

encontrava, o autor pré citado, expressa em suas narrativas, formas de escrita que bem 

atendem ao cânone historiográfico estabelecido naquele período. Exaltar a especificidade 

do ser paraibano, de modo a destacar na história do estado, momentos e ações ao qual se 

tornaram características particulares a um povo, como bem são mostrados por DIAS 

(1996), puderam ou não, consistir em tarefas atribuídas aos historiadores contemporâneos 

ao período de busca da identidade local.  

Contudo, se de forma intencional ou não, o que podemos afirmar, é que, nas 

narrativas deste autor, mais especificadamente na obra analisada, são encontrados, uns 

mais explícitos que outros, recursos retóricos que deixam a imagem de uma ênfase imposta 

em alguns aspectos que peculiariza o sertanejo paraibano, como sua origem étnica, seu 
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físico, seus costumes e sua bravura, dentre outros, que viraram características de um 

determinado povo (o paraibano como todo) que permaneceu durante toda a história 

mostrando sua intrepidez desde as origens, não só em meio aos canaviais e os engenhos de 

açúcar no Litoral, mas também, na aridez a baixo de um sol escaldante em meio aos currais 

de gado do interior. Concluindo assim, que a historiografia local se apropriou também das 

narrativas sobre o espaço sertanejo para continuar com seu projeto de construção 

identitária.  
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MUITO ALÉM DOS CANAVIAIS: OS SERTÕES DA PARAÍBA NA SENSÍVEL 
ESCRITA DE HORÁCIO DE ALMEIDA 

 

Luíra Freire Monteiro89 
Viviane Edna Vieira Patrício90 

RESUMO 
Horácio de Almeida foi um dos intelectuais mais profícuos da Paraíba. Formado em Direito 
pela Faculdade do Recife, colaborou em diversos jornais locais, e escreveu uma obra ampla 
sobre a história deste Estado. Da mesma forma participou efetivamente do IHGP e de 
diversas outras entidades intelectuais na Paraíba e em outros Estados. A sua produção, 
mais especificamente historiográfica, esteve sempre voltada à construção da história e da 
identidade do seu lugar de origem. Havia uma preocupação latente em se fazer uma 

história paraibana com acontecimentos e personagens singulares a este espaço. Esse artigo 
busca mostrar como Horácio de Almeida, de forma poética e em alguns momentos 
saudosista, descreve os sertões praibanos, em especial o hodiernamente denominado 
“sertão de Bruxaxá” ou “Brejo de Areia”, contextualizando tais espaços na colonização até 
meados do século XIX. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Historiografia paraibana. Identidade. Sertão. IHGP. Bruxaxá. 
 

ABSTRACT 
Horácio de Almeida was one of the most proficuous intellectuals of the Paraíba. Graduated 

in law for the College of Recife, it collaborated in diverse local periodicals, and wrote an 

ample workmanship on the history of this State. In the same way he participated 

effectively of the IHGP and other diverse intellectual entities in the Paraíba and other 

States. His production, more specifically historiographic, was always directed to the 

construction of the history and the identity of its place of origin. It had a latent concern in 

if making a paraibana history with events and singular characters to this space. This article 

searchs to show as Horácio of Almeida in poetical form and at some nostalgic moments, 

describes the sertões paraibanos in special the denominated “sertão de Bruxaxá” or Heath 

of Sand, contextualizing these spaces in the colonization until the middle of nineteenth 

century.  

 
KEY WORDS: Paraibana Historiography. Identity. Hinterland. IHGP. Bruxaxá. 
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Introdução 

A formação de uma História do estado da Paraíba acontece no ano de 1905 quando 

fora criado o IHGP (Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba), seguindo sempre os 

moldes das academias de intelectuais francesas e com uma nítida filiação, estrutural e de 

pensamento, ao IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro). Naquele instituto, a 

história da Paraíba independente das críticas hoje atribuídas de uma história tradicional, 

factual e edificadora de heróis teve o seu momento inicial de sistematização, levantamento 

de fontes, criação de acervos e de apropriação e produção local do conhecimento histórico. 

Outro espaço de atuação intelectual importante da Paraíba na primeira metade do 

século XX, criado dentro dos parâmetros intencionais elencados mais acima foi a APL. 

Fundada em 1941, tendo entre os seus primeiros edificadores figuras de presença marcante 

no IHGP, como Coriolano de Medeiros, Celso Mariz e Horácio de Almeida. A ideia da criação 

desta Academia, segundo palavras do próprio Medeiros, registrada na ata da fundação era 

de “[...] reunir os paraibanos de amôr ás letras e dedicados á tradição histórica da Paraíba 

[...]” 4. Tradição esta edificada pelo IHGP, instituição da qual boa parte desses “novos 

eleitos” fazia parte. 

Vale ressaltar que, todas essas instituições, estavam ligadas ao poder público no 

Estado. Seja no que diz respeito ao financiamento de viagens e levantamento de fontes para 

a constituição dos seus acervos, da publicação das pesquisas, como da disponibilidade de 

espaços físicos para as suas instalações. Mais ainda, muitos dos seus componentes 

figuravam como funcionários públicos, ou participavam diretamente da administração com 

cargos no executivo e no legislativo paraibano. Na verdade a elite local compunha os 

quadros desses lugares. Aliás, entre os anos de 1908 a 1966, encontramos um dos períodos 

de maior apoio estatal a estas instituições e seus membros. Como citado acima, o escritor 

paraibano Horácio de Almeida também compunha essas duas entidades tão importantes 

para a historiografia da Paraíba. 
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Uma breve biografia desse notável historiador 

Horácio de Almeida veio de família cujos antepassados eram abastados proprietários 

de engenho, Almeida nasceu na cidade de Areia, brejo do Estado da Paraíba, veio ao mundo 

em 21 de outubro de 1896 vindo a falecer no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1983 aos 86 

anos sete meses e quatorze dias de idade.  

Teve como pais biológicos Rufino Augusto de Almeida e Adelaide Jocunda de 

Almeida. Casou-se com D. Corinta Freitas de Almeida, nascendo da união sete filhos: Átila, 

Armênia, Libânia, Luiz, Carlos Eduardo, Ignez e Doris.Aos seis anos de idade. Almeida 

subiu pela primeira vez aos bancos escolares. Foi também o primeiro momento da 

construção de sua sociabilidade fora do círculo familiar e assim se resume os seus nove 

anos primários: 

 

Em 1911, aos quinze anos de idade, menos que analfabeto, larguei a escola. 
Longe estava de concluir o primário. Lia mal o terceiro livro de leituras de 
Felisberto Carvalho e só copiando escrevia, isso mesmo em letras 
garranchosas, pois ditado nunca fiz. Em matemática, não fui além das 
quatro operações fundamentais. Empaquei em somar frações e daí não saí. 
Apenas em geografia tinha a prosopopéias de dizer que sabia quantos 
Estados tinha o Brasil, quais as capitais e outras coisitas mais. Era todo o 
meu cabedal de conhecimentos (ALMEIDA, 1962, p. 78). 

 

Logo após concluir a sua formação primária, com quinze anos de idade, nada mais 

era empecilho para que seus braços não fossem aproveitados nos trabalhos do engenho da 

Várzea, de propriedade de seu pai. Diante das dificuldades econômicas de sua família, após 

as fracassadas incursões pelo comércio na cidade de Areia, o senhor Rufino Augusto de 

Almeida decidiu ir com tudo e com todos para o engenho. Era preciso que todos 

trabalhassem nas mais diversas atividades, inclusive para possibilitar os estudos de seu 

irmão mais velho Elpídio de Almeida. 

 

Todos os serviços fiz do engenho, inclusive o da passadeira no cozimento de 
rapadura, que foi o mais pesado. [...] Meu pai não permitia que os filhos 

trabalhassem para si. Tinham de pegar no pesado para ajudar a manter a 
casa e sustentar nos estudos o mais velho, Elpídio, que fôra despachado 
para o Colégio Diocesano, na capital do Estado e, em seguida, para a 
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Faculdade de Medicina, no Rio. Era a lei da casa que êle dizia haver 
cumprido e a seu jeito fazia cumprir (ALMEIDA, 1962, p. 78-79). 

Mas a necessidade de instruir-se era premente. Os livros que possuía em sua casa e 

que lhe despertaram o interesse eram apenas A velhice do Padre Eterno, deixado por seu 

irmão mais velho quando da sua ida para a Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro e o 

almanaque de Laemmert que já não mais o entretia por encontrar-se: 

 

“...desfalcado de muitas fôlhas, pois quando se queria um pedaço de papel 
para qualquer necessidade urgente o velho almanaque perdia mais uma de 
suas fôlhas. Mas recorrendo agora aos empréstimos de volumes sebentos, 
derramei muitas lágrimas sobre o Moço Louro e Amor de Perdição, devorei 
Os Miseráveis e andei perto de exaurir-me nas aventuras do cerebrino 
Rocambole, de Ponson de Terrail.”(ALMEIDA, 1962, p. 81). 
 

Decidido a concluir os estudos para enfim estudar direito em Recife, Horácio se 

muda para a Capital do Estado em 1919 aos 23 anos de idade e com muito pouco dinheiro 

angariado pelo trabalho quase escravo realizado no engenho da família em Areia. 

Ultrapassados os obstáculos materiais, os estudos à luz de lamparina e as doenças que o 

acometeram, Almeida concluiu o curso ginasial em dois anos no Lyceu Paraibano. Em 1922, 

casa-se e volta à vida dos engenhos, mas sem abandonar os estudos, para poder ingressar 

na faculdade, Bacharelou-se na tão sonhada Faculdade de Direito de Recife na turma de 

1930. 

Horácio de Almeida foi um dos intelectuais mais profícuos da Paraíba. Como era 

graduado em Direito pela Faculdade do Recife, colaborou em diversos jornais locais, e 

escreveu uma obra ampla sobre a história deste Estado, como: Brejo de Areia (1958) e 

História da Paraíba I e II (1966 e 1978). Foi participante efetivo do IHGP (Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano) e de diversas outras entidades intelectuais não só 

Paraíba, mas também em outros Estados. A sua produção, mais especificamente 

historiográfica, esteve sempre voltada à construção da história e da identidade do seu lugar 

de origem. 

Ficou conhecido nacionalmente como historiador e destacou-se nas Letras. Sendo o 

pioneiro na história dos livros na Paraíba, ao publicar a obra de referência obrigatória aos 
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estudiosos da leitura, Contribuição para uma bibliografia paraibana, em que apresenta as 

publicações dos paraibanos e da Paraíba por quase dois séculos. 

Foi membro da Academia Fluminense de Letras; Fundador e idealizador da 

Federação das Academias de Letras do Brasil; Membro da Academia Carioca de Letras; 

Presidente do Cenáculo Brasileiro de Letras e Artes e do Sindicato dos Escritores do Rio de 

Janeiro; Membro do IHGP Instituto Histórico e Geográfico paraibano ocupando a cadeira de 

número 42 e um dos dez fundadores da APL Academia Paraibana de Letras. 

Quando as obras utilizadas nesse artigo foram idealizadas, no panorama nacional se 

vivia um período onde a política brasileira andava turbulenta por conta do suicídio de 

Getúlio Vargas, que era tão querido pelo povo brasileiro. E em 1954, como dizia a carta-

testamento de Vargas quem o sucedeu até 1955 foi João Café Filho, que juntamente o 

ministro da Fazenda Eugênio Gudin buscou estabilizar a economia e combater a inflação 

alta naquele período. 

No cenário cultural o período de 1955 a 1960 ficou conhecido como o dos “anos 

dourados” da história do Brasil, foi um momento avaliado como de expressiva prosperidade 

política, econômica e cultural. Para alguns foi também um momento de liberdade de 

expressão, favorecendo ainda a criatividade em todos os aspectos. Um período fortemente 

marcado pelo urbano, expresso através das artes, da política e da música. A proposta 

cultural era em larga medida a de um Brasil desvencilhado da imagem agrária e 

consequentemente atrasada. Pensar nos “anos dourados” é refletir sobre um momento 

quase lúdico, onde a política, a economia e as artes estavam envoltas pela aura do 

desenvolvimentismo, a busca pela transformação e projeção do novo “homem brasileiro” e 

do Brasil. A proposta era romper com os antigos padrões vigentes. 

No cenário literário surgem dois grandes livros que entraram para o rol das obras 

clássicas brasileiras que foram: Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa, e Vida e 

Morte Severina, de João Cabral de Melo Neto, obras literárias que retratam o homem 

nordestino e a sua resistência apesar das adversidades. Grande influenciador dessa escrita 

histórica do sertão. 
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Anos depois da obra Brejo de Areia ser concluída Horácio de Almeida escreve 

História da Paraíba, na sua escrita vivia-se no Brasil o período de governo militar, golpe 

dado 1964 que foi desfechado para evitar a ameaça “comunista”, e em vista da democracia 

e da liberdade. Com ele, iniciavam-se os vinte e um anos do chamado regime militar, 

marcado pelas restrições aos direitos e garantias individuais, pela extinção dos antigos 

partidos políticos e pela violência, típica dos regimes ditatoriais. Tinha por objetivo maior o 

desenvolvimento econômico e a integração nacional centralizada, associadas ao capital 

estrangeiro. 

 

Entre os canaviais e o sertão, existe um sertão chamado bruxaxá 

Nos escritos historiográficos deixados por ALMEIDA o contexto da colonização 

portuguesa as terras que compunha o vasto território brasileiro significavam até então um 

imenso vazio a ser preenchido com os interesses, concepções e valores dos portugueses. O 

sertão era um espaço que exercia atração por suas riquezas desconhecidas e medo por seus 

seres reais e imaginários como plantas fantásticas ou índios considerados bárbaros e 

selvagens. 

No período em que ocorreu efetivamente a colonização da Paraíba a palavra interior 

não era usada, à nomenclatura oficial na época utilizada era Sertão, pois certas palavras 

expressam significados de grande importância para determinados ramos do saber. Não 

raro, usamos tais palavras sem nos darmos conta das possíveis origens ou da exata 

conotação que lhes atribuímos. Então segundo ALMEIDA a palavra sertão designava toda 

terra que ficava situada no que hoje chamamos interior, às vezes a própria costa recebia 

essa denominação de sertão, pelo simples fato de ser desabitada em determinadas áreas. 

O sertão no Brasil corresponde à vastíssima zona interiorana, que começou a ser 

penetrada ainda no Século XVI, logo depois da chegada dos colonizadores, quando as 

fazendas de gado foram separadas das fazendas agrícolas, particularmente na Região 

Nordeste. Enquanto a produção agrícola, principalmente a cana-de-açúcar, ficava 

basicamente restrita à faixa litorânea, a criação de gado se estendia para as remotas 
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paragens do interior do continente. A restrição a sua marcha era somente os cursos d’água 

mais caudalosos ou as serranias mais formidáveis. 

O processo de colonização do interior do Brasil se iniciou com a definitiva 

necessidade de expansão como já citado para a criação de gado a então a alternativa seriam 

as terras que compunham os sertões, em fins do século XVII devido à falta de espaço no 

litoral, provocado pela plantation açucareira que não permitia a criação de gado nas áreas 

que compunham a faixa litorânea tendo em vista que a cana-de-açúcar na Capitania Real da 

Parahyba era a principal fonte de riqueza que a agricultura fornecia.  

 

“A população que ocupava o litoral ia, pouco a pouco, penetrando o interior” 
... quando ocorreu a invasão holandesa, que retardou de muito a obra de 
povoamento e civilização do Nordeste... “Os flamengos não deram um só 
passo além das posses arrebatadas aos colonos, ao contrário dos 
portugueses e nacionais, que se aventuraram, corajosos, em demanda do 

interior, por terras ignotas, cheias de mistério e perigos.” (ALMEIDA, 1980, 
p.5-6). 
 

Concomitante a este processo, ou mesmo desencadeado por ele, intensificaram-se as 

guerras de extermínio e/ou a escravização das populações indígenas, e muitas vezes 

ocorriam assimilações com branco se dando de forma pacífica com o intuito de 

catequização e de fortalecimento de algumas tribos contra seus inimigos, que de certa 

forma destaca o processo de resistência de grupos indígenas.  

 
As terras do sertão de Bruxaxá eram habitadas pelos índios bruxaxás, da 
grande nação Cariri. Os poucos que por lá existiam, seja pela índole pacífica, 

seja pelo temor dos tapuias, seus tradicionais inimigos, pouco trabalho 
deram em ser assimilados ao convívio dos brancos. (ALMEIDA, 1980, p. 13). 
 

Diante dessa realidade encontrada pelos colonizadores da época, surge assim um 

novo espaço denominado por Sertão de Burxaxá, um ambiente muito diferente do 

encontrado pelos Oliveira Ledo em suas sesmarias considerados pelos historiadores os 

nossos primeiros desbravadores do sertão paraibano. 

 

Expedicionários capitaneados por um certo Manoel Rodrigues, que 
empreendera em 1625, a escalada à Borborema, na subida, tiveram a 
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atenção despertada por um estranho ruído, que ecoava em meio a mata 
virgem. Era o Mandaú que se lançava do alto da serra... Os desbravadores, 
impressionados com a exuberância do clima, fertilidade do solo, cortado de 
regatos por todos os lados. (ALMEIDA, 1980, p. 6). 
 

A partir da descoberta dessa nova região os desbravadores passaram a denomina-la 

de Zona do brejo. Evidenciada por Horácio de Almeida (1980): “A palavra brejo deriva dos 

alagadiços e águas correntes, em grande abundancia, na encosta oriental da Borborema...” 

(p.7). No entanto, por receber a umidade trazida pelos ventos oriundos do Oceano Atlântico 

e possuir um solo rico em nutrientes conhecido por “barro vermelho”, a região do “Brejo” 

da Parahyba do Norte possibilitou historicamente, condições favoráveis às práticas 

agrícolas ratificando o que ficou conhecido pela história local como “centro abastecedor das 

regiões circunvizinhas” o que iremos discutir mais adiante. 

Diante desse panorama territorial de tanta fecundidade os exploradores partem para 

Pernambuco em busca de famílias interessadas em explorar e colonizar essa promissora 

zona recém descoberta. 

O sítio, onde mais tarde surgiu a cidade de Areia, tinha apenas um curral à margem 

da estrada para o recolhimento do gado que vinha do sertão, com destino aos mercados do 

litoral. Ao redor desse curral começou a nascer o povoado, que a princípio as primeiras 

habitações, segundo ALMEIDA seriam “mocambos de sapé ou de palha de pindoba”. 

Segundo relatos históricos só muito tempo depois à medida que a riqueza começou a 

entrar em circulação, foi que aquelas toscas construções cederam lugar a casas reais de 

taipa ou mesmo de alvenaria. Muito tempo depois de iniciada a colonização em 1886 de 

forma a organizar as construções a Câmara Municipal estabeleceu normas para a 

construção da cidade e de povoações ao redor do município, não permitindo as toscas 

construções do princípio do povoamento. 

Historiograficamente segundo Almeida é impossível saber quais foram os primeiros 

colonizadores do território determinado de sertão de Bruxaxá, segundo o autor tudo indica 

que não houve a figura de um chefe de clã e sim diversos moradores, que se situaram ao 

mesmo tempo nessa região procedente de vários povoamentos ao redor e de Pernambuco. 

As suposições levantadas por Irineu Jófilly e José Américo de Almeida, que o sertão de 
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Bruxaxá teria sido povoado por agregados dos fazendeiros do sertão se tornando 

improcedente, tendo em vista que o dito sertanejo só vinha ao “brejo” durante as 

calamidades que a seca prolongada provocava naquelas regiões, lembrando que o sertão de 

Bruxaxá foi em momentos de grande seca o celeiro da Paraíba. 

Observemos que durante as primeiras décadas do século XIX, a região que 

compreende Bruxaxá esteve circunscrita ao espaço da Vila Real do Brejo de Areia, que era 

subordinada jurídica, eclesiástica e politicamente à Vila de Monte-Mor da Preguiça, 

tornando-se vila efetivamente em 30 de Agosto de 1818, e cidade em 1846. Para se ter uma 

ideia de sua extensão, vejamos o que diz Almeida (1980) acerca de Areia: “Faziam parte do 

seu território as povoações de Alagoa Grande, Bananeiras, Guarabira, Pilões, Cuité e Pedra 

Lavrada” (p.12). 

É preciso ressaltar que o “Brejo da Parahyba”, em sua permanente produção, como 

um espaço de relevância econômica e social, recebeu, em sua origem, a denominação de 

“Sertão de Bruxaxá” Segundo Horácio de Almeida (1980), “Bruxaxá palavra indígena, de 

formação onomatopeica que significa terra onde canta a cigarra” (p.7). 

Por causo do clima e relevo pertinentes a uma agricultura diversificada e produtiva 

as atividades agrícolas no princípio da colonização ditaram as relações de produção do 

Brejo parahybano. Através do plantio de gêneros utilizados na subsistência, a exemplo da 

farinha e da rapadura, a região se constituiu como centro abastecedor, pois essa região 

abastecia de gêneros alimentícios os “sertões” e as praças vizinhas a Parahyba do Norte, 

sobretudo, a praça pernambucana.  

O sertão de Bruxaxá era tão importante na economia da Província que na última 

década do século XVIII e início do XIX, a Parahyba do Norte esteve presente na pauta de 

exportação para Lisboa independentemente de Pernambuco, que recebia parte significativa 

da produção oriunda do sertão de Bruxaxá. Acerca desta questão, vejamos o que Horácio de 

Almeida (1980) afirma em relação ao Brejo de Areia: 

 

A cidade crescia em população e prosperava em riqueza. Por muito tempo 
foi o maior centro comercial do interior, fechando à capital as portas do 
sertão. E como suas relações de negócio eram mantidas de preferência com 
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as praças de Pernambuco, resolveu o governo abrir uma estrada da capital 
até Areia, com o objetivo de conquistar aquele mercado (1980, p.56). 
 

 No ano que Areia se erigiu à dignidade de cidade em 18 de maio de 1846 a Paraíba se 

consumia sob o flagelo da seca prolongada, que devastava as últimas reservas de energia do 

sertanejo, onde muitos abandonaram as zonas castigadas e saíram em busca de salvação, 

ficando muita gente radicada no Brejo, que abundava em fartura, como um oásis de 

redenção para o aglomerado humano que nessa região se condensava fugindo da sede fome 

e morte devido a escassez hídrica.  

Em 1849 já então município de Areia produzia em larga escala artigos como algodão, 

rapadura, aguardente, açúcar, farinha de mandioca, fumo, cereais, queijo, carne seca e até 

mesmo um pouco de café que abastecia o sertão do Seridó aos Cariris Velhos. 

Mercadorias como queijo e carne, constituíam-se, portanto, como fundamentais para 

a manutenção da subsistência e das práticas comerciais. Contudo, durante o século XIX, a 

Parahyba do Norte e as províncias vizinhas passaram por longos períodos de estiagem, 

fazendo com que a população diminuísse diante da fome, dez anos depois da grande seca de 

1845-1846 surge a epidemia do cólera. Para termos uma ideia dessa diminuição, vejamos 

como Almeida descreveu as consequências da epidemia de Cholera Morbus e as baixas que 

suscitou ao contingente populacional da Parahyba no ano de 1856. 

 

A peste asiática manifestou-se em fevereiro de 1856 na zona do cariri, no 

município de São João... Em fins desse mês alastrou-se com maior violência 
pelo litoral e pelo Brejo. O Brejo, sobretudo transformou-se em campo 

aberto à invasão destruidora, que foi deixando, em sua passagem, vilas e 
povoações quase reduzidas a necrópoles abandonadas... Na capital o 
obituário anda na casa dos 50 a 60 por dia, mas em Areia a situação é mais 

grave, quase o dobro daquele número para uma população bem menor. 
(ALMEIDA, 1980, p. 125-126, 127-128)  
 

Nesse sentido, é interessante constatarmos que a Parahyba do Norte, representados 

pelo “Brejo” mesmo nos períodos de seca, enquanto a sua população migrava e passava por 

necessidades, privações e sofria com os efeitos da devastadora peste, continuou a remeter 

produtos de subsistência para Pernambuco e até mesmo para Lisboa. No que se refere à 
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economia, percebemos o Brejo como sendo um celeiro para a Parahyba do Norte, 

considerando a diversidade e a quantidade de mercadorias que escoavam, principalmente 

as de subsistência, como é o caso da farinha de mandioca. 

Em períodos de seca, vivia-se com muitas dificuldades na capital da Parahyba do 

Norte, pois esta possuía um comércio prejudicado pela ausência de mercadorias como a 

farinha. Nas grandes estiagens, os alimentos tornavam-se escassos, fazendo com que os 

habitantes do interior migrassem em direção ao litoral, particularmente à Capital e ao 

sertão de Bruxaxá, aumentando o contingente populacional, ao passo que cresciam as 

dificuldades, até mesmo, das famílias mais abastadas, que não podiam adquirir os gêneros 

que costumavam suprir suas necessidades.  

Mesmo que pequeno, o processo de distribuição da praça parahybana, bem como 

suas relações com o exterior através da praça Pernambucana, quando não realizado 

diretamente para a Europa, nos permitem detectar a sua importância para Pernambuco, 

considerando a qualidade de seus produtos, tais como o algodão, o açúcar, a madeira, o 

couro e a farinha, que se tornaram fundamentais para a prosperidade da praça 

pernambucana mesmo antes da anexação da Parahyba a Pernambuco, a respeito da 

anexação o autor afirma. 

 

Durante os anos em que a Capitania da Paraíba esteve anexada à de 

Pernambuco, de 1755 a 1799, Areia viveu uma infância que não tem história. 
Nesse período de abandono, não era somente a nascente povoação que 
definhava, mas toda a Capitania, que já fora anexada em razão da debilidade 

de suas rendas. Os produtos da lavoura, principal fonte de arrecadação, 
escoavam-se em grande parte pelo porto do Recife, e essa sangria durou 

muito tempo, prolongou-se por anos a fio, mesmo depois de restabelecida a 
autonomia da Paraíba. (ALMEIDA, 1980, p.165). 
 

Através dessa citação retirada da obra de Almeida podemos observar a situação de 

abandono no qual se encontrou por muito tempo a capitania da Parahyba, pondo em 

desespero agricultores e comerciantes do sertão devido ao monopólio do comercio local, 

exploração exercida pelos portugueses da “companhia de comercio” criada pelo Marques de 

Pombal. A Parahyba tornou-se uma caudatária de cuja produção de gêneros Pernambuco 
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não podia prescindir, a potencialidade do “Brejo” parahybano em relação à produção de 

gêneros para abastecer a demanda, não só do mercado externo, mas, principalmente, do 

mercado interno, foi notória.  

Mesmo com o decreto do governo português promovendo a extinção da “Companhia 

de Comércio de Pernambuco e Parahyba” no início da década de 1780, somado à carta régia 

de 17 de janeiro de 1799 que “separou” a Parahyba do Norte da subordinação ao governo de 

Pernambuco, suas finanças permaneciam atreladas à Capitania vizinha devido ao 

escoamento dos produtos produzidos no sertão para o porto pernambucano.  

Nesse período de crescimento econômico em Areia preponderava a feira no 

desenvolvimento do comércio, estando na agricultura a base de todo o florescimento, havia 

muito o que vender em produtos oriundos da lavoura, e como via de regra quase tudo 

escoava para o sertão. Era na feira que se davam as trocas dos produtos da região agrícola 

com os da pastoril, a influência não só animava o comercio como também vitalizava a 

economia do município. Como sempre as safras cresciam de volume, os negociantes 

ganhavam mais, e todo mundo usufruía das vantagens de um comercio lucrativo inclusive 

quem vivia do artesanato. 

Centro de maior importância comercial não havia para o sertanejo se abastecer das 

utilidades necessárias a sua subsistência, o Brejo estava em condições de suprir o sertão e 

adquirir artigos produzidos e trazidos pelos sertanejos. A feira de areia gozou a reputação 

de ser a maior da Parahyba até o fim do século XIX. 

Com todo esse crescimento econômico pouco faltava à cidade para que ostentasse a 

fisionomia de uma minúscula capital. Existiam na cidade sobrados de azulejo, ruas 

calçadas, teatro que foi o primeiro da Parahyba, colégios, bandas de música, bibliotecas, 

jornais, sociedade dramática, clube de dança sem contar o tão já citado comércio, 

completando assim o quadro da urbe.  

A sua permanência como centro agrícola parahybano como citado acima, estendeu-

se até fins do século XIX. Depois do florescimento de um comércio forte e lucrativo, o 

século XX torna esse panorama desastroso, o comercio e a agricultura que até então fez do 

“brejo” da Parahyba referência no Brasil e na metrópole portuguesa, entra em franca 
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decadência econômica devido ao esquecimento dos poderes públicos e de uma política 

econômica exploratória e excludente, pois a tão esperada estrada de ferro nunca chegou a 

areia deixando-a isolada, segundo ALMEIDA, p. 176 “é sabido que onde os transportes se 

tornam difíceis a decadência toma conta do lugar. O tempo para o progresso emigra, e o 

homem fracassa em suas tentativas”.  

 

Um pouco do outro sertão 

Contrapondo essa faixa de terra tão rica chamada sertão de Bruxaxá, nos deparamos 

com outro território bem diferente de um povo que vivia isolado de outras culturas devido 

as dificuldades de comunicação, guardando assim uma pureza nos seus costumes herdados 

do substrato medieval da civilização portuguesa, manifestado inequivocamente no amor a 

tradição, no apego a terra, no espirito patriarcalista, no culto da coragem pessoal, na defesa 

por processos de violência na honra ultrajada, e finalmente no repente poético dos 

cantadores de repente e poetas que cantam as belezas e tristezas desse sertão tão querido 

que lembra muitas vezes os jograis da época trovadoresca. 

 

A honra se lavava com sangue. Cada um fazia justiça com as próprias mãos, 

conforme podia. Os chefões locais, sobas de aldeia, davam o dia santo e não 
sabiam perdoar uma ofensa. Homem covarde não se matava. Bastava uma 
surra. Se morresse da surra, a culpa seria da sua própria fraqueza. 

(ALMEIDA p. 152). 
 

É dessa gente tradicionalista, que tão alto soube manter o matiz heroico dos 

desbravadores, que daí saíram o homem forte e resistente do sertão, com seus coronéis, 

vaqueiros, messias sertanejos, cantadores de viola e cangaceiros famosos. No cenário 

religioso eram católicos fervorosos tendo em vista que o catolicismo romano era a religião 

oficial no tempo da colonização parahybana, tirando a religião o sertanejo só levantava os 

olhos ao céu para ver se vinha a tão sonhada e esperada chuva, e quando se falava o nome 

de Deus se tirava o chapéu em sinal de respeito e devoção. 

Tirando as intempéries da seca a qual comete o povo sertanejo todo mundo vivia de 

barriga cheia, pois toda família plantava e criava animais para manter de leitos os filhos. 
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O clima sertanejo sempre quente e seco como descreve ALMEIDA não só criava um 

homem forte como também favorecia a longevidade, pois haviam homens que passavam 

dos 80 anos e ainda se casavam e produziam família. O maior luxo do sertanejo estava em 

possuir uma boa montaria com sela, ter um bom, bem arreado cavalo fazia parte da 

dignidade sertaneja. O sertanejo conhecia o animal pela cor e pelos sinais. 

 
Cavalo cardão-pedrez para carga Deus o fez. Melado-caxito tanto é bom 

quanto é bonito. Gázeo-sarará não presta, nem prestará. Alazão, sela no 
braço, freio na mão. Castanho escuro, pisa no mole pisa no duro, traz 
sempre o dono seguro. Cavalo preto, todo ele é lerdo e ruim. (ALMEIDA, 

1997, p. 156) 
 

 Longas caminhadas se fazia a pé e a cavalo, um fator que sempre é ressaltado no 

povo sertanejo é a hospitalidade, nas vilas, povoações e cidades do sertão mas onde quer 

que um viajante pedisse pousada era atendido, e a comida de um dá pra três tradição que 

até hoje perdura no povo do sertão. 

 As obras de Horácio de almeida vem de forma romântica descrever a história da 

Paraíba, mesmo sendo de acordo com o formato normatizador do IHGP, ler seus escritos 

nos leva a um período a muito passado, mas que faz com que o leitor imagine como era 

nosso território nos primórdios de nossa colonização. 

 

Considerações finais 

De qualquer forma, mesmo admitindo que a palavra “sertão” apresenta uma origem 

multivariada, o seu significado converge para um só sentido. O ‘locus’ cujo sentido é o 

interior das terras ou do continente, pode ou não vir implicitado à ideia de aridez ou de 

área despovoada. 

Os documentos gerados a partir dos diários ou registros das viagens do período das 

grandes navegações dos séculos XV e XVI, deixam claro que a palavra “sertão” era de uso 

corrente pelos portugueses. Descarta-se, assim, a possibilidade de ser um ‘brasileirismo’. 

Como se pode observar, a palavra “sertão” é ainda na atualidade, usada em várias regiões 

brasileiras para designar áreas interioranas 
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O “SERTÃO”, ao que parece, tem a conotação de um só sentido (a interioridade), mas 

que se expressa na fisiologia da paisagem, numa diversificação, muitas vezes sem 

similaridade. 

Por outro lado, o que vem confirmar nossas observações anteriores, é comum no 

Brasil denominar o homem do interior de ‘sertanejo’, caracterizado como uma pessoa 

simplória e possuidora de uma cultura peculiar. 

Ao se tratar da denominação atual de interior se pode constatar que entre o litoral e 

o sertão existiu outra região que na Parahyba desde um pouco depois da colonização 

chamamos de Brejo e que no discurso historiográfico de Horácio de Almeida foi 

considerado por muitos estudiosos o “celeiro da parahybano”, região de solo abastado onde 

se proporcionou tanta riqueza a nossa capitania e a de Pernambuco, e que sustentou com 

gêneros alimentícios em períodos de grandes calamidades tantas pessoas. 

Apesar de novas janelas terem sido abertas a respeito do passado da Paraíba a 

história ainda não foi explorada e pesquisada completamente, Almeida relata que não 

venceu todos os obstáculos da historiografia e que tentou ao máximo ser imparcial nos 

fatos descritos, para que o leitor possa fazer sua crítica história e poder visualizar o fato 

histórico da mentira. O autor açula o leitor de História da Paraíba que tiver dúvidas a 

respeito dos acontecimentos do passado paraibano, que tentem elucida-las pesquisando e 

sendo estimulados a fazer mais e melhor, obras que completem e elucidem fatos até então 

desconhecidos do conhecimento público. 

A intenção de Horácio de Almeida ao escrever essa obra foi trazer a luz do 

conhecimento público o desenvolvimento que a Paraíba teve no decorrer de quatro séculos, 

essas leituras vem com o intuito de demonstrar as novas gerações saberes para entender 

melhor a construção das bases do que hoje é a nossa sociedade, e que nosso estado não só 

foi sofrimento, fome e seca. 
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HISTÓRIA, ESPAÇOS E SEGREGAÇÃO NA CIDADE DE CARUARU: VILA 
CANAÃ, LUGAR DE ALTERIDADE CONDENADA 

 
Heitor Lamartine da Silva1 

RESUMO 
Neste artigo pretendemos realizar uma breve discussão sócio-histórica, sintetizando parte 
das propostas teóricas que estão contribuindo para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 
Este estudo se encontra em desenvolvimento, atualmente está inscrito nos grupos de 
pesquisa do programa de iniciação científica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Caruaru, Núcleo de Pesquisa (NUPESQ) na linha sobre Sociabilidades, estigma e segregação 
na cidade de Caruaru. No qual, estamos empenhados em pesquisar o fenômeno urbano, 
tratando mais especificamente dos estigmas e da segregação sócio-espacial, com o estudo 

de caso sobre a uma comunidade denominada Vila Canaã na cidade de Caruaru, 
Pernambuco. Assim, por meio desse texto estaremos apresentando um panorama parcial de 
nossas atividades de pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cidade; sociabilidades; estigma; segregação sócio-espacial. 
 
ABSTRACT 
This article aims to make a brief social and historical analysis, summarizing of the 
theoretical proposals that that are contributing to the development of our research. This 
study is under development, is currently enrolled in the research groups of the 
undergraduate program of the Faculty of Philosophy, Science and Letters of Caruaru, 
Research Center along the lines of Sociabilty, stigma and socio-spatial segregation in the 

city of Caruaru. In which we are engaged in researching the urban phenomenon, dealing 
more specifically of the stigma and socio-spatial segregation, with the case study of a 

community called Canaan Village in the city of Caruaru, Pernambuco in the Brazil. Thus, 
through this text we will be presenting a partial overview of our research activies. 
 
KEYWORDS: City; sociability; stigma; socio-spatial segregation. 
 

Introdução 

 A cidade sem dúvida é um dos maiores feitos humanos, ela carrega em si as insígnias 

dos seus tantos construtores diários, que entre tensões, paixões e complexidades constroem 

representações e exercem ações sobre e nesse espaço produzindo enigmas incontáveis a 

serem decifrados pelas diferentes vertentes do conhecimento científico. 

                                                        
1
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 Reportamos-nos então à produção historiográfica sobre a cidade moderna e 

contemporânea, verificamos que há um vasto material disponível, onde historiadores de 

diversas matrizes teóricas trataram a cidade ora como artefato, outrora como sistema, até 

mesmo através de modelos biológicos e/ou ecológicos. Além disso, em suas análises os 

autores consideraram a cidade em sua historicidade, população, economia, política e tantos 

outros fatores concernentes a realidade urbana (BARROS, 2012). Conforme as próprias 

variações epistemológicas da História aliadas a intensificação do processo de urbanização 

ocorrido no século XX, no Brasil e em todo globo terrestre, surgem novas questões, 

percepções, sociabilidades, situações quanto ao fenômeno urbano, isso nos leva a inferir 

que há necessidade de reconfigurações teórico-metodológicas da ciência histórica para 

análise da urbe. De modo complementar a essas afirmações, sugere o historiador José 

Adilson Filho, 

 

“A cidade contemporânea cria e recria novas contradições e paradoxos não 
apenas sociais, mas também materiais e simbólicos, muito mais complexos 

e inusitados do que na fase da “modernidade sólida”. (ADILSON FILHO, 
2011, p.137) 

 

 Com isso, temos o aporte teórico que reafirma a necessidade que apontamos. A 

partir de tais pressuposições, tratarmos nesse texto de refletir sobre a cidade para além de 

uma descrição evolutiva ou até mesmo de enxergá-la como campo de embates político-

econômicos, como outros já o fizeram, aos quais consideramos fundamentais para uma 

determinada apreensão sócio-histórica (BARROS, 2012; PESAVENTO, 2007). Contudo, 

como já o dissemos acima, as próprias transformações do fenômeno urbano, quanto dos 

paradigmas historiográficos nos incitam buscar novos prismas pelos quais possamos 

realizar leituras outras sobre a cidade. Então, partimos pelas trilhas de Clio, olhando para 

cidade em sua dimensão simbólica, através de suas representações que criam uma cidade 

no plano cultural, sensível, imaginária. 

Em suma, nosso propósito é tomar o espaço urbano como nossa problemática e 

sendo o próprio objeto de nossa apreciação. Seguindo propostas conceituais de matrizes 
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sociológicas e historiográficas, a fim de tratar da historicidade da cidade, para em seguida 

discorremos sobre os processos de segregação e produção de estigmas em relação aos 

espaços da cidade, e em último lugar, estaremos apresentando uma síntese descrevendo 

nosso projeto de pesquisa que se encontra em fase de desenvolvimento. 

 Ainda vale ressaltar que, para fundamentar nossa discussão nos apropriamos 

basicamente da contribuição da historiadora Sandra Jatahy Pensavento (2014), que oferece 

uma gama de propostas teórico-metodológicas na linha da História Cultural, para 

pensarmos o espaço urbano a partir de representações dispostas em discursos e imagens 

feitas sobre e na cidade. De igual modo, Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2007) que 

também trata sobre representações, através da leitura de alguns de seus textos extraímos a 

noção de inventividade/historicidade dos espaços e da construção dos estereótipos e 

preconceitos sobre o lugar e os sujeitos que nele habitam. Acrescentamos ainda o diálogo 

que fazemos com as análises de José Adilson Filho (2011) sobre os processos sócio-

históricos de estigma e segregação sócio-espacial. Além de outros tantos teóricos que 

possam adensar nossa discussão e amadurecer-nos em nossa reflexão. 

 

A invenção do espaço urbano 

 Algo bastante visível a todo aquele que pretende fazer um estudo na linha da 

História Urbana, é o reconhecimento de que a cidade já foi colocada sobre diversos prismas 

nas pesquisas historiográficas. Portanto, é de nosso intuito, neste tópico colocá-la numa 

posição que a contemple para “além do espaço”, nossa afirmação pode até soar estranha, 

mas existe uma justificativa para isso. Durante muito tempo, a cidade foi visualizada como 

espaço em evolução, ou até mesmo as abordagens marxistas, que a enxergava 

exclusivamente como espaço de relações de poder e conflitos sócio-econômicos. É bem 

verdade, que essas análises eram consideráveis para o momento histórico em que foram 

escritas, porém, hoje temos percebido novas disposições para nos debruçarmos. 

Tomando a cidade para além do cenário onde estão os sujeitos ou objetos de estudo, 

ela em si torna-se para nós objeto de estudo. Ao seguirmos a corrente teórica da História 

Cultural, entendemos que na análise do fenômeno urbano “não se estudam apenas 
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processos econômicos e sociais que ocorrem na cidade, mas representações que se 

constroem na e sobre a cidade” (PESAVENTO, 2014, p.77-78). Nesse sentido, cremos que é 

preciso também “resgatar a cidade através das representações, entendendo o fenômeno 

urbano como um acúmulo de bens culturais [...] considerando a cultura como uma rede de 

significados socialmente estabelecidos” (PESAVENTO, 1995, p.281). Pois, estamos 

considerando que as representações, assim como as relações/tensões sociais, políticas e 

econômicas, estão inseridas no conjunto do que denominamos de realidade urbana. 

Realidade que pode ser visualizada em pequenos aspectos do espaço urbano ao nosso 

entorno, todavia, muitas vezes, não são nem ao menos percebidos. Como destaca José 

Adilson Filho (2011, p.31): 

 

A busca persistente e feroz pelo devir humano termina transformando 
alguns elementos da vida cotidiana em verdadeiras miudezas. Assim, as 

misturas, as incoerências, os lapsos, o acaso, as ambiguidades são tratados 
muitas vezes como aspectos obscurecedores de uma “verdadeira” 
compreensão da realidade. 

 

 Supondo que, a cidade seja parte da realidade de nossa vida cotidiana, esta se 

apresenta de forma ordinária para nós, acabando por se manifestar ao senso comum como 

algo cristalizado, natural, essencial, sem maior necessidade de verificação, pois está 

evidente a esse tipo de pensamento, que esta é a “realidade” pura e simples (BERGER, 

2012, p.35-40). Todavia, cabe ao cientista social, mais especificamente ao historiador, 

superar essa posição de atitude natural, a fim de 

 

Captar e apreender as contradições, tensões e imbricações de uma sociedade 

levam-nos num primeiro momento a questionar as cristalizações produzidas 
pelos seres humanos ao longo da história, sobretudo aquelas que procuram 
levar as consciências individuais e sociais a aceitar a realidade como 
destino, natureza ou essência (ADILSON FILHO, 2011, p.29) 

  

Então, para analisar a “realidade cotidiana” do fenômeno urbano em suas 

complexidades, nos apoiamos no pensamento trazido por Durval Muniz de Albuquerque 

Júnior, quando este incita-nos a atentar para o conceito de invenção. Ao tratar dessa 
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categoria de análise, o autor afirma que, os seres humanos dia após dia inventam seu 

cotidiano, seu passado, suas histórias, portanto criam seu mundo “real”. E isso acontece 

por meio de práticas sociais e representações do mundo que os cercam. Nesse sentido, o 

termo invenção estaria se referindo categoricamente à fabricação, ou seja, as historicidades 

de eventos, objetos, sujeitos em uma dada temporalidade, sob esse prisma estarão sendo 

quebrandos a noção de naturalidade desses elementos e de tantos outros que fazem parte 

da vida humana (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007a, p.19-20). Ainda conforme o autor, 

através da utilização desse tipo conceitual, 

 

Objetos e sujeitos se desnaturalizam, deixam de ser metafísicos e passam, 
pois, a ser pensados como fabricação histórica, como fruto de práticas 
discursivas ou não, que os instituem, recortam-nos, nomeiam-nos, 
classificam-nos, dão-nos a ver e dizer (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007a, 
p.21). 

 

Trazendo a proposta conceitual descrita acima para nossa discussão, o espaço 

também pode ser pensado como produto histórico. De acordo com o sociólogo Zygmunt 

Bauman (2013) apreendemos o espaço de diferentes formas – física, cognitiva, social e 

algumas outras. Dessa maneira, cabe aqui destacar que, nós “captamos o espaço físico 

intelectualmente com a ajuda de noções que se cunharam originalmente para ‘mapear’ 

qualitativamente relações diversificadas com outros homens” (BAUMAN, 2013, p.205), ou 

seja, o mapeamento dos espaços acontece quando lhe agregamos significados em 

compartilhamento na sociedade. Destarte, a cadeia de signos, códigos e símbolos atribuídos 

aos espaços para mapeá-los, também pode ser compreendida por nós como uma construção 

sócio-cultural, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, através de discursos e imagens 

sobre o espaço em questão. Nas palavras de Albuquerque Júnior (2011, p.33) é preciso 

perceber essa disposição, para que assim possamos romper 

 

[...] com as transparências dos espaços e das linguagens, pensarmos as 
espacialidades como acúmulo de camadas discursivas e de práticas sociais, 
trabalharmos nessa região em que linguagem (discurso) e espaço (objeto 
histórico) se encontram, em que a história destrói as determinações 
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naturais, em que dá ao espaço sua maleabilidade, sua variabilidade, seu 
valor explicativo e, mais ainda, seu calor e efeitos de verdade humanos. 

 

 Considerando isto, acreditamos que a cidade como espaço resultante da ação e 

significação dos homens, também se enquadra nessa mesma lógica. Ora, tanto a 

materialidade do espaço urbano, quanto às relações sociais que ali acontecem, se 

correlacionam e/ou se confrontam num diálogo contínuo com as tramas imagético-

discursivas (PESAVENTO, 2007). Desta feita, podemos inferir que, o espaço urbano mais 

que materialidade e sociabilidades, também é objeto histórico, que adquire sentido por 

meio de discursos e imagens. Esses discursos e imagens lhe são imputadas por diversos 

“autores” que dizem, escrevem, cantam, pintam, fotografam, produzindo a cidade dizível e 

visivelmente aos receptores, que também produzem, essa tal realidade urbana. 

 Ainda de acordo com Pesavento (2007; 2014), essa representação feita sobre a 

cidade pode ter como sinônimo o termo cidade sensível e/ou imaginária esta, na 

compreensão da autora, é erigida no âmbito sócio-cultural como fruto do pensamento, 

fundada na dimensão imaginária, sobre os pilares da percepção, classificação e 

significação, surgindo do entrelaçamento da materialidade, sociabilidades e representações 

urbanas. 

 Sob a premissa da Modernidade novas sensibilidades aparecem reinventando a 

cidade. Com o advento do capitalismo, dos ideais de ordem e progresso, da fabricação dos 

mal-estares sociais, da reconfiguração global-local, acabam por assinalar uma série de 

profundas mudanças seja nas identidades urbanas, espacialidades citadinas, nas instâncias 

sociais, políticas, econômicas e culturais, que realçam as transformações advindas em meio 

à dinâmica da era moderna.  

 As metamorfoses que a Modernidade inseriu nas realidades e representações dos 

grandes centros urbanos se espalharam pelo globo terrestre, atingindo com diferentes 

intensidades médias e pequenas cidades, influenciando nas maneiras de dizer, ver e 

vivenciar o fenômeno urbano (ADILSON FILHO, 2009b). 
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Espacializações: Dizibilidades e visibilidades do mundo dos excluídos  

 Ao tratar da cidade pela via sócio-histórica, se deve considerar a multiplicidade de 

fatores que são concernentes a essa área de estudo. Dentre tais fatores nos chama atenção, 

um desdobramento na dimensão morfológica da cidade, estamos nos referindo a sua 

organização (BARROS, 2012). 

A organização urbana se efetiva através dos processos de compartimentação, isso 

significa a delimitação de fronteiras, divisões dos espaços intra-urbanos que podem ser 

realizadas por diferentes concepções e critérios sejam funcionais, sociais e econômicos, fica 

evidente que essa prática se caracteriza pela hierarquização e segregação social dos 

espaços. A separação institui os limites entre um espaço e outro, no qual cercas simbólico-

imaginárias são construídas no decorrer desse procedimento organizacional, conforme 

sugere Adilson Filho (2009a, p.115), 

 

As fronteiras que separam umas e outras localidades não são tão visíveis, 
pois não existe um cordão sanitário ou muralhas de pedra separando-as. Às 

vezes, as áreas ditas “nobres” se cruzam e se misturam com as áreas pobres. 
As fronteiras serão mais invisíveis, mas nem por isso menos sólidas. A sua 
demarcação dar-se-á pela forma e aparência, unidade e, principalmente, 

pela pouquíssima sociabilidade dos seus moradores. 
 

É justamente nesse ponto que surge um conjunto de perguntas que nos levam a 

ponderar sobre a criação imagético-discursiva desses micro-espaços urbanos (BARROS, 

2012). Uma coisa que deve ficar clara, quanto a essa situação, consiste em reconhecer que 

 

As representações do mundo social assim constituídas, que classificam a 

realidade e atribuem valores, no caso, ao espaço, à cidade, à rua, aos 
bairros, aos habitantes da urbe, não é neutra, nem reflexa ou puramente 
objetiva, mais implica atribuições de sentidos em consonância com relações 
sociais e de poder (PESAVENTO, 1995, p.284) 

 

Podemos afirmar que essa organização/compartimentação do espaço urbano parte 

do princípio de ordem, que nada mais é do que classificar e nomear o mundo a fim de 

torná-lo inteligível, colocá-lo em uma condição estrutural. Porém, essa ordem não é 
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natural, mais que isso ela também se trata de relações de poder (BAUMAN, 1999). Destarte, 

as divisões da cidade também são dispositivos discursivos, impostos num jogo de tensões 

de caráter sócio-econômico ou acolá deste (FOUCAULT, 2013). Nos termos utilizados por 

Bauman (1999), o procedimento de compartimentação faz com que o perfil ambivalente 

que a cidade tem, seja impactado por uma razão ordenadora. Desse modo, segundo 

Pesavento (2014), a própria cidade é lugar da criação de uma série de termos de 

classificação e nomeação dos espaços e seus sujeitos, designando os lugares e as 

identidades. Assim, segundo José D’Assunção Barros (2012, p.40), 

 

Uma cidade fala eloquentemente dos critérios de segregação presentes em 
sua sociedade através dos múltiplos compartimentos em que se divide, dos 
seus acessos e interditos, da materialização do preconceito e da hierarquia 
social em espaço. 

 

 Nesse ordenamento do universo urbano surgem às personificações da ambivalência, 

que escapam das garras da classificação e nomeação, são sujeitos chamados estranhos, são 

espaços de habitação desses estranhos, a imagem de um sendo construída na confluência 

com o outro. São sujeitos e espaços que materializam e simbolizam os mal-estares urbanos 

no curso da Modernidade, por se colocarem como ameaça ao projeto de classificação 

(BAUMAN, 1999). Imputados pelo discurso da ordem e pureza do espaço urbano, sujeitos e 

lugares são colocados como feios, sujos, imundos, caóticos, desorganizados, tornando-se 

condenados, desprezados e malditos em suas colocações sócio-espaciais (BAUMAN, 1998). 

Com o estabelecimento desses mal-estares da vida urbana, as compartimentações buscarão 

ser, ainda mais, precisas ao definir os espaços e os seus sujeitos condenados, que destoam 

do sonho de um espaço urbano belo e ordenado (ADILSON FILHO, 2011). Trazendo a tona 

nesse momento, a afirmação de Pesavento (1995, p.284), ao se referir à constituição das 

representações sobre os espaços urbanos: “Assim é que qualificações de perigosa ou segura, 

limpa ou suja, ordenada ou anárquica, bela ou feia para uma cidade”, acrescentamos essa 

caracterização aos seus micro-espaços, suas compartimentações, bairros, ruas e outras 

partes da cidade. 
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 Quando abordamos o recente e rápido processo de urbanização brasileira, temos 

implicações que aprofundam os processos de criação de estigmas e segregação. Aliado a 

conjuntura das desigualdades sócio-econômicas, de pobreza, miséria e violência, os 

abismos entre os espaços físicos, sociais e discursivos se alargam numa relação dialógica. 

Historicamente, a realidade urbana no Brasil é marcada pela precarização das condições de 

vida e de ocupação dos espaços, que enfatizam as disparidades sociais e a polarização dos 

territórios no princípio classificador (ADILSON FILHO, 2009a, p.112). Dada a situação das 

cidades onde 

 

O crescimento urbano acelerado provocou a formação de vários bairros 
destituídos de boa infraestrutura, favorecendo diretamente a construção de 
uma segregação espacial, e por extensão, uma hierarquização das 
localidades urbanas. Com efeito intensificaram-se os processos de 
classificação dicotomizada de ruas e bairros. O estilo de vida burguesa das 

classes médias associado ao medo das camadas populares, contribuiu para 
inventar e estigmatizar alguns espaços urbanos como territórios suspeitos e 
perigosos [...] Determinados bairros, ruas e becos habitados, na sua maioria 
por gente pobre, negra, mestiça e desempregada passaram a constituir no 
imaginário da cidade os inimigos do corpo urbano disciplinado e belo. 

 

 Nesse contexto, há possibilidade maior de surgirem estereótipos, estigmas e 

preconceitos em relação a determinadas áreas da cidade e seus moradores, numa 

desqualificação e possível criminalização do espaço social. O discurso de estereotipia parte 

de uma fala assertiva, simplificada e indiscriminada de um bairro, rua ou beco, com o fim 

de produzir uma representação de que o discurso e a imagem estereotipada é a realidade 

daquele local (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011). Enquanto o preconceito de lugar aparece 

como uma cicatriz nas identidades dos moradores de lugares segregados, que passam a ser 

vistos como tipos categóricos de forma homogênea, com as insígnias do espaço onde 

habitam tomados como sujos, perigosos, selvagens, bárbaros e outras nomenclaturas 

desqualificadoras (ADILSON FILHO, 2011; ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007b; BAUMAN, 

2013). 
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Desse modo, o mundo dos excluídos surge das dizibilidades e visibilidades como 

espelho negativo daquilo que há no mundo dos “cidadãos”, concebendo uma imagem 

deteriorada e simplificada do “Outro” e de seu espaço (PESAVENTO, 2001, p.7). 

 

Vila Canaã: uma exemplificação da segregação sócio-espacial 

 A discussão teórica que desenvolvemos até aqui serve como lentes que ampliam 

nossa visão para a empreitada de estudos e pesquisa sobre o espaço urbano que estamos a 

realizar. Trata-se, pois, de uma análise de cunho sociológico e histórico sobre o uso do 

espaço como elemento para a elaboração de preconceitos, estigmas e exclusão em relação 

aos moradores de uma determinada comunidade, denominada Vila Canaã. 

 Em primeiro lugar, essa comunidade está circunscrita ao município de Caruaru, uma 

cidade de médio porte no Agreste do Estado de Pernambuco. Tal cidade possui uma carga 

de representações enorme, se aproxima muito do ideal de cidade moderna, capitalista, 

industriosa. Essa associação se refere ao seu desenvolvimento econômico, a preeminência 

na política e economia microrregional, como também sendo destaque no campo artístico-

cultural. Signos como “Princesa do Agreste”, “Capital do Forró” e outros, são propagados 

criando uma cadeia discursiva sobre a cidade em progresso, desenvolvimento econômico e 

centro cultural, que são enfatizados pelos aparelhos midiáticos dando a impressão de que 

isto sintetiza tudo que a cidade é. Reforçando, ainda mais, esse tipo de representação são 

lançadas imagens da cidade que enfocam a beleza e ordem de suas praças, avenidas, 

centros comerciais e as portentosas edificações particulares. 

Como contraponto a essa cidade iluminamos suas partes obscurecidas, territórios 

que revelam as disparidades sociais, lugares onde se manifestam a pobreza e a miséria, e 

como vimos anteriormente, são gestados por representações estereotipadas sobre o espaço, 

que consequentemente deterioram as identidades dos seus moradores, que passam a sofrer 

preconceitos, devido seu lugar de morada. 

A Vila Canaã é mais um entre tantos outros espaços segregados de Caruaru, que 

possui algumas peculiaridades que destacaremos de forma breve. Em síntese, a Vila Canaã 

se trata de um aglomerado de extensão urbana, com cerca de cinco mil habitantes, apesar 
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de pertencer institucionalmente ao município de Caruaru, está localizada cerca de trinta e 

cinco quilômetros de distância da sede municipal, já nos limites com o município de 

Toritama. Essa particularidade é importante para entendermos o abandono do poder 

público na comunidade, que por votarem em Toritama são excluídos da categoria de 

cidadãos. 

Acrescente-se a isso, que parte da população vive em condições sociais e econômicas 

precárias, que reverberam numa série de complicações como violência, miséria. Além 

disso, parte da comunidade está localizada sobre um morro, chamado “Pedra da Torre”, 

que cresceu de forma desordenada fugindo da lógica requerida pelo ideal de ordem urbana, 

sua geografia labiríntica de becos e vielas, seus casebres sugerem a imagem de uma 

“favela”. A falta de saneamento básico na maior parte da comunidade também contribui 

para a criação de discursos que descrevem a Vila Canaã como ambiente feio, sujo e 

perigoso. 

Esses discursos pelo que conseguimos identificar até o presente momento aparecem 

em diferentes falas, de aparelhos midiáticos e atores que circundam a comunidade. Os 

discursos sobre o lugar acabam por imprimir uma imagem deteriorada dos habitantes da 

Vila Canaã, são considerados sem distinção alguma como estranhos, selvagens, bárbaros, 

condenados, excluídos. 

 Diante de tais fatos e pressuposições teóricas e apresentação de parte do projeto de 

pesquisa estaremos a dar continuidade aos estudos sobre a comunidade a fim de 

compreender as imbricações das representações constituídas sobre esse lugar. 

 

Considerações 

 Acreditamos que este trabalho sirva para refletirmos sobre a nossa realidade 

cotidiana no espaço urbano, quanto ao quesito acadêmico esperamos que esse texto 

contribua na leitura científica do fenômeno urbano no que se refere as particularidades da 

sociologia e história urbana. Reconhecemos as possíveis limitações deste texto, mas há de 

se ressaltar que se trata de uma apresentação parcial de uma pesquisa em 
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desenvolvimento, podendo passar por reformulações, ressignificações que possam 

aperfeiçoar a análise que estamos a fazer. 

 

Referências 

ADILSON FILHO, José. A Cidade Atravessada: Velhos e novos cenários na política 
belojardinense. Recife: Comunigraf, 2009. 
 
___________________. Cidade e Jardinagem. 2011. 246 f. Tese (Doutorado em Sociologia), 
UFPB, João Pessoa. 
 

___________________. Cidades, globalização e ambivalência: imagens e representações da 
urbs moderna. In: MOREIRA, Eliana Monteiro; OLIVEIRA, Roberto Véras. (Orgs.) O 
Fenômeno da Globalização em Perspectiva Local e Multidimensional. João Pessoa: UFPB, 
2009b. 
 
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
 
___________________________________. História: A arte de inventar o passado. Bauru: 
Edusc, 2007a. 
 
__________________________________. Preconceito contra a origem geográfica e de lugar: 
as fronteiras da discórdia. São Paulo: Cortez, 2007b. 

 
BARROS, José D’Assunção. Cidade e História. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 

BAUMAN, Zymunt. Ética Pós-moderna. São Paulo: Paulus, 2013. 
 
______________. Modernidade e Ambivalência.  Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 
 
______________. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
 

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Petrópolis: 
Vozes, 2012. 
 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2013. 

 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 27, nº 53, p.11-23, 2007. 
 
_______________________. História & História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

486 

 

 
_______________________. Muito além do espaço: por uma história cultural do urbano. 
Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, nº 16, p. 279-290, 1995. 
 
_______________________. Uma outra cidade: o mundo dos excluídos no final do século 
XIX. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001. 
  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

487 

 

ESPAÇO ARQUITETÔNICO DE PALÁCIOS NEOASSÍRIOS: 
AS SALAS DO TRONO COMO SÍMBOLO DO EQUILÍBRIO CÓSMICO 

 

Ruan Kleberson Pereira da Silva2 

RESUMO 
A Sala do Trono estruturava o espaço arquitetônico dos palácios imperiais neoassírios, 
sendo o principal cômodo da Ala de Apartamentos de Estado e, sobretudo, por possuir uma 
quantidade significativa de lajes de alabastro esculpidas em suas paredes. Isso contribuiu 
grandemente para a edificação de uma dada inteligibilidade sobre o passado assírio, pois a 
confecção dos relevos neoassírios atendeu a um propósito de comunicar uma posição de 
prestígio e poder da realeza – que controlava a atividade escultórica – e, mormente, de 

Assur – divindade que havia estabelecido a realeza, para governar seus domínios terrenos. 
A análise do ambiente arquitetônico dos palácios neoassírios deve estar atenta aos 
significados suscitados por meio das representações escultóricas neoassírias. Assim, 
devemos levar em conta que os significados expressos em códigos visuais vinculados a 
estruturas arquitetônicas resultam da interação das pessoas com os ambientes que 
acessam. Logo, os relevos neoassírios agenciavam significados ao exercer a mediação da 
relação que se estabelece entre homem e ambiente, tornando-se propriedade de estímulo 
do ambiente e elemento estruturante fundamental à constituição do espaço arquitetônico. 
Sendo a arquitetura portadora de uma comunicação não-verbal expressa fisicamente em 
esquemas e domínios construídos, tratar a materialidade das representações visuais 
possibilita entender a Sala do Trono como um centro de significância, um microcosmo dos 
domínios – terrenos e divinos – do Império, convertendo-se em símbolo do ordenamento e 
do equilíbrio cósmico neoassírio. 

 
Palavras-chave: Espaço Arquitetônico – Palácios Neoassírios – Salas do Trono – Relevos 
Neoassírios – Ordem e Equilíbrio Cósmico.  
 

Espaço arquitetônico de palácios neoassísios 

A história do Império Neoassírio resulta de um processo longo de disputas 

territoriais originadas de conjunturas políticas, econômicas e militares fluidas.  

No século XIII a.C., o longo período de dominação estrangeira às tribos amoritas, à 

Eshnunna, à Babilônia e à Mitani haviam sido rompidos. E, ao final do século X a.C., um 

período de fortalecimento político e de conquistas territoriais com caráter de libertação 

nacional foi retomado e ampliado durante os reinados de Tukulti-ninurta II (891-884 a.C.) 

                                                        
2
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História – PPGH/UFRN. Orientadora: Profª Drª Marcia S. 

Vasques. E-mail: ruankpsilva@gmail.com.  
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e, sobretudo, Assurnasirpal II (884-859 a.C.): as revoltas de povos subjugados e pressões 

de povos inimigos foram debeladas; e foram empreendidas ostensivamente campanhas 

militares com o intento de consolidar e expandir as fronteiras do território assírio (ROUX, 

1987, p. 207). 

A partir do processo de reafirmação territorial garantido pela crescente força 

econômica e militar, dirigiram-se campanhas militares regularmente contra as ameaças 

circunvizinhas. Com isso, a Assíria se conservava compacta e sólida, o que assegurou a 

estabilidade política, tendo desfrutado da vigorosa personalidade dos reis de uma linhagem 

dinástica que se mantinha inalterada. Aliado à conjuntura internacional vantajosa, estes 

fatores contribuíram para a consolidação da posição proeminente desempenhada pela 

Assíria na estrutura político-militar do Oriente Próximo (TAKLA, 2008, p. 61-64).  

Dessa forma, a militarização das relações políticas converteu-se em uma eficaz 

ferramenta de administração continuada, na qual as operações defensivas ou preventivas 

eram destinadas a proteger o território assírio dos inimigos potenciais e para manter 

abertas as rotas comerciais que atravessavam Djezireh, o Taurus e os Zagros, que haviam 

se constituído artérias vitais à sobrevivência econômica do Império (ROUX, op. cit., p. 310). 

Com a dilatação das fronteiras, o controle territorial e o fortalecimento político-

militar, houve a necessidade da instalação de um sistema econômico unidirecional assírio, 

no qual a cobrança de tributos – o tâmartu3 ou o madattu4 – transferia riquezas da periferia 

para o centro (Ibid., p. 312-313), garantindo o constante enriquecimento do Império e, 

consequentemente, possibilitando o financiamento de grandes obras arquitetônicas. 

Dentre os grandes desenvolvimentos arquitetônicos constatados na Mesopotâmia 

Setentrional, a construção de palácios imperiais atendeu às necessidades de guerra que 

exigiram um maior desenvolvimento da autoridade político-administrativa e militar 

(POZZER, 2003, p. 62). O palácio surgiu, então, como uma das expressões do poder real, e 

consolidou-se como uma das principais estruturas que possibilitaram o desenvolvimento 

urbano das cidades da Mesopotâmia Setentrional. Além disso, os palácios imperiais assírios 

                                                        
3
 Forma de tributo pago ocasionalmente por reinos vassalos sob a influência direta da Assíria. 

4
 Forma de tributo pago anualmente por reinos vassalos governados diretamente pela Assíria. 
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tornaram-se foco de atividades administrativas, burocráticas, industriais, cerimoniais e 

residenciais, sendo uma instituição e parte do aparato de Estado (TAKLA, 2008, p. 116-117). 

Este conjunto arquitetônico composto por um pátio central, de muros com uma entrada 

central e evidências de uso residencial (Ibid., p. 120) pode ser analisado mediante a relação 

que se estabelece entre homem e ambiente como elemento estruturante da constituição do 

espaço arquitetônico.  

Para compreendermos a relação estruturante do espaço arquitetônico em questão, 

devemos levar em conta as proposições de Rapoport (1990, p. 14-19), ao assinalar que da 

interação que as pessoas travam com os ambientes emergem os significados de que esses 

ambientes são portadores. Tão logo sejam identificados os significados suscitados pelos 

ambientes e por seus aspectos particulares, as pessoas reagem por meio de respostas 

afetivas globais ao ambiente, na mesma medida em que a mente humana funciona 

basicamente tentando impor significado sobre o mundo através do uso de taxonomias 

cognitivas, categorias e esquemas que estruturam os ambientes e acabam por aludir às 

funções que estes desempenham na produção dos sentidos que manifestam. Os significados 

agenciados e expressos fisicamente em esquemas e domínios construídos da cultura 

material são resultantes das projeções que as pessoas imprimem às coisas, bem como os 

objetos e coisas fazem suscitar significados codificados em estruturas físicas que podem ser 

descodificados pelos usuários pretendidos. 

As estruturas arquitetônicas devem ser analisadas para além de sua dimensão 

material, dos ângulos e da geometria que as compuseram, e de seus aspectos propriamente 

físicos. Pelo contrário, as estruturas arquitetônicas possuem propriedades de estímulo do 

ambiente que podem ser interpretados via mediação simbólica agenciada pelos 

significados. Com isso, podemos tratar a arquitetura dos palácios neoassírios como sendo 

tecnologia simbólica, pois a arquitetura possui comunicação não-verbal que comunica 

significados, manifesta funcionalidade e exerce estímulos do ambiente diante do homem 

que o ocupa. 

Enquanto tecnologia simbólica, a análise da arquitetura deve levar em conta que os 

esquemas de ordenação arquitetural são culturalmente variáveis e sua "leitura" baseia-se 
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em esquemas culturais, que podem ser distintos entre grupos nativos e estrangeiros. Além 

disso, a configuração arquitetural que se estabelece com a relação entre objetos (os 

conteúdos), comportamentos (os usos do espaço) e pessoas (os ocupantes) tem um 

significado e pode ser "lido"; e, a mudança de relações espaciais (proxêmica) e de muitos 

outros comportamentos não-verbais dos ocupantes humanos ou habitantes relacionam-se 

intimamente com o ambiente, alterando sua significação (RAPOPORT, 1990, p. 89-96). 

Para compreender a organização do espaço arquitetural neoassírio é necessário 

considerar as relações estabelecidas entre as coisas e coisas, coisas e habitantes, e os 

habitantes e os visitantes. O palácio neoassírio seria, assim, um centro de significância que 

cria sentido, divulga significado e molda ações, interage com o homem que apreende o 

espaço e agencia o ambiente ao relacionar-se com ele, decodificando os significados que 

manifestam. Daí emerge imagens ideais, suscitando a congruência entre o espaço físico e 

espaço mental, entre aspectos político-econômicos e socioculturais no interior do Império 

Neoassírio, que projetou nos empreendimentos arquitetônicos palacianos a necessidade de 

estabelecer status, hierarquia e prestígio, estando preocupado em comunicar uma posição 

de poder, seja por meio de esquemas arquitetônicos, ou por imagens escultóricas que 

funcionaram como propriedades de estímulo do ambiente.  

 

Arte e arquitetura: a sala do trono  

O espaço arquitetônico de um palácio imperial neoassírio (ver Imagem 1) era 

composto basicamente por uma parte pública – o babanu – e por outra, privada – o bitanu –

, sendo que a articulação destas duas alas se dá por meio da Sala do Trono, que 

desempenha a função principal de abrigar o Trono e as cerimônias e ele associadas. Por 

definição é um espaço da arquitetura materialmente limitado; fechado, embora acessível; 

capaz de conter um número razoável de pessoas; tendo uma eventual focalização sobre o 

ponto onde estava localizado o Trono, o móvel que define a especificidade da Sala 

(MARGUERON, 2007, p. 70-96). 
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Imagem 1: Planta arquitetônica do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II.  

Calá (atual Nimrud, norte do Iraque). Fonte: ROAF, 1997, p. 162. 

 

A Sala do Trono é o cômodo que articula dois ambientes distintos no interior da 

arquitetura monumental dos palácios assírios, sendo a principal espacialidade da Ala de 

Apartamentos de Estados5 (ver Imagem 1). Por isso, esse ambiente manifesta a grandeza 

imperial e cosmológica por meio do reconhecimento da autoridade e soberania do Império, 

e do poder que o rei neoassírio dispunha a seu alcance. Tal característica era manifesta na 

ordenança da confecção de relevos esculpidos em lajes de alabastro e fixados às paredes do 

palácio e, sobretudo, da Sala do Trono.  

Este desenvolvimento artístico vinculado às grandes construções da Mesopotâmia 

Setentrional é uma página particularíssima na história da arte oriental, ao utilizar de uma 

técnica já conhecida – o baixo relevo esculpido em pedra na composição de estelas e selos-

cilíndricos – para empregar em um método completamente novo – a composição 

escultórica de lajes de alabastro fixadas às paredes dos palácios das capitais imperiais 

                                                        
5
 Conjunto de cômodos destinados à recepção de diplomatas estrangeiros ou de regiões distantes do Império, 

a fim de ter a audiência do soberano assírio, que controla o Império a partir de seu palácio.  
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(FRANKFORT, 2010, p. 139-145). A arte escultórica de relevos sobre pedra foi uma 

atividade coordenada pelo soberano assírio que, assumindo as prerrogativas de shangu6, 

procurou expressar nas lajes de alabastro o reconhecimento do domínio e prestígio de 

Assur, que lhe infundia poder para exercer as prerrogativas de rei da Assíria. 

 

 
Imagem 2: Ala de Apartamentos de Estado do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II.  

Calá (atual Nimrud, norte do Iraque). Fonte: TAKLA, 2008, p. 12 apud. RUSSELL, 1998, fig. 2 

 

A atividade escultórica dos relevos parietais nas Salas do Trono de palácios imperiais 

neoassírios desempenhava, portanto, uma função dentro da estrutura arquitetônica, 

convertendo-se em elemento formador do espaço arquitetônico, à medida que 

manifestavam dimensões documentais, rituais e mágicas que estruturavam a presença e 

expressão de uma realidade verdadeira e completa que se quis representar. Tais relevos 

                                                        
6
 Titularia do soberano assírio, por meio do qual era encarregado de administrar, engrandecer e tornar 

próspero os domínios terrestres do deus Assur, a quem servia com préstimos.  
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devem ser utilizados como um grande aparato para conhecimento da sociedade neoassíria, 

pois estas representações parietais convertem-se em expressões da cultura assíria, 

carregados de significados, ideias, crenças, mitos e ritualizações.  

As imagens esculpidas em lajes de alabastro nas Salas do Trono convertem-se em 

códigos de leitura dos significados de que são portadoras, pois dotam os signos 

iconográficos de categorias psicológicas, imprimindo valor a eles, transcendendo uma 

dimensão meramente midiática. E, utilizando-nos das proposições de Assmann (2011, p. 

239), podemos sugerir que estes registros iconográficos podem ser enquadrados como 

imagines agentes, porque são imagens de grande efeito que, por sua força impressiva, são 

inesquecíveis e por isso podem ser utilizadas como suporte memorativo, tendo sido 

utilizadas como suporte visual que legitimava o poder e a soberania neoassíria.  

Em linhas gerais, a imagem tem ação, ela agencia significados. E, como afirma 

Rapoport (1990, p. 46), vendo os símbolos relevantes, as pessoas sabem, sem pensar, o 

comportamento que é esperado delas. Estes significados são, portanto, manifestos por meio 

de representações sociais homogêneas e vividas por todos os membros de um grupo, tendo 

por função preservar o vínculo entre eles, prepará-los para pensar e agir de modo 

uniforme, e sendo capazes de exercer uma coerção sobre os indivíduos (MOSCOVICI, 2001, 

p. 47). 

Porém, como nos alerta Jodelet (2001), a representação é um ato de pensamento que 

só ocorre quando um indivíduo se reporta a um objeto, sem o qual não é possível 

representar ou se representar, pois a representação mental apresenta esse objeto, o 

substitui, toma seu lugar; torna-o presente quando ele está distante ou ausente. Logo, as 

representações fazem presente aqueles indivíduos ou grupos que forjaram uma dada 

definição acerca do objeto representado. À medida que estas definições são compartilhadas 

pelos membros de um determinado grupo, acaba por construir uma inteligibilidade, uma 

visão consensual da realidade manifesta por esse grupo, servindo como guia para as trocas 

e ações cotidianas. As representações sociais constituem-se como uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada, tendo um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social, sendo a estrutura imagética da 
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representação um guia de leitura e, por generalização funcional, teoria de referência para 

entender a realidade de uma sociedade se representa a si mesma naquilo que tem de 

distinto, de próprio.  

As representações sociais contidas nos relevos parietais manifestam, assim, uma 

realidade evocada e particularizada de um grupo, que fornece uma perspectiva elaborada 

pelo próprio grupo, o que possibilita o conhecimento de elementos estruturantes do 

interior de um amplo sistema cultural que pretendia transmitir ideias e informações acerca 

da ordem e organização da sociedade. Com isso, Ross (2005, p. 327-345) aponta que o 

interrelacionamento que se estabelece entre os artistas, os observadores e o ambiente 

faziam parte do processo de construção, interpretação e incorporação de significado às 

representações sociais que eram vinculadas ao sistema político e social vigente, 

materialmente expressa em lajes de alabastro neoassírias, possibilitando entender o 

funcionamento apropriado da sociedade e o lugar que cada sujeito desempenha no interior 

dela. 

Contanto, devemos estar atentos à sugestão de Meneses (2003, p. 15-26) e tratar as 

imagens como objetos materiais, admitindo que elas possuam agência e circuitos de 

produção, circulação e apropriação, que deve ser percorrido para que se possam 

compreender os sentidos que manifestam. Tratar a materialidade das imagens implica na 

necessidade de reconhecer o documento visual como registro produzido pelo observador; o 

documento visual como registro ou parte do observável, na sociedade observada; e, 

finalmente, a interação entre observador e observado. Isto implica que a cultura material – 

da qual, a cultura visual é parte integrante – deve ser estudada como a dimensão física da 

produção/reprodução social, a partir da qual é possível identificar os modos pelo qual se 

estabeleceu a mediação de significados e valores, produzindo um maior da sociedade, na 

sua transformação. 

A Sala do Trono é, então, um microcosmo da sociedade assíria, no qual diversas 

dimensões estão em processo de interação, interpenetrando-se: neste espaço determinado 

cumpriam-se funções políticas, diplomáticas e religiosas, vinculadas às prerrogativas que 

se exigia da realeza. E, levando em conta todos estes fatores, a confecção de relevos 
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afixados em paredes da Sala do Trono efetivou-se como a concretização de uma narrativa 

visual contínua coordenada pelo rei e executada por artesãos que obedecem a um cânone 

estilístico conservativo herdado do Período Médio Assírio (THOMASON, 2005, p. 51), o qual 

apresenta como principais temas retratados a guerra, a administração, a caça ritual, a 

simbolização da vegetação assíria como instrumento religioso, a propositura de plantas ou 

galhos e animais para o sacrifício, e os banquetes.  

Essa composição temática das cenas registradas nos relevos neoassírios pode ser 

analisada por meio de quatro categorias narrativas, como propõe Takla (2008, p. 144-162): 

narrativa histórica temporal, narrativa histórica atemporal, narrativa formal e narrativa 

apotropaica.  

 

 
Imagem 3: Relevo 3a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II.  

Calá (atual Nimrud, norte do Iraque). Fonte: British Museum. 

 

Cenas de caráter narrativo histórico apresentam-se como eventos demarcados 

historicamente, constituindo-se como registros visuais e documentais de fatos acontecidos 

e que não devem ser esquecidos, seja pelo engrandecimento do rei, do Império e/ou dos 

deuses. Mais particularmente, as narrativas históricas temporais ditam acerca de um fato 

concreto, momentâneo, que não pode ser repetido em completa exatidão, tais como a 

derrota de inimigos, punição de cativos e procissões triunfais.  
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As cenas de guerra, como no caso da Imagem 3, compõem um número bastante 

significativo de registros na composição do esquema decorativos dos palácios neoassírios. 

Isto se deve, em grande medida, ao fato de a guerra ser entendida como um componente do 

poder capaz de criar e manter a Ordem, servindo de meio estratégico para a organicidade 

do espaço arquitetural, por meio do qual é possível experimentar o mundo e o dotá-lo de 

significado. A guerra é identificada, portanto, como elemento mantenedor da Ordem 

Imperial pretendida.  

 

 
Imagem 4: Relevo 19a. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II.  

Calá (atual Nimrud, norte do Iraque). Fonte: British Museum (ME 124534). 

 

As cenas de caráter narrativo histórico atemporal, por sua vez, remetem a eventos 

que têm a impossibilidade de serem enquadrados em um recorte temporal determinado, 

podendo ser repetido em outras ocasiões sem correr o risco de alterar por completo o 

sentido da composição. Entre estes temas, cenas de caça reais (ver Imagem 4) e atos de 

adoração. A caça real de animais selvagens agia como metáfora das narrativas de conquista 

territorial, atuando como uma forma de beneficiar a figura do governante ao proteger seu 

povo e erradicar a ameaça e a perturbação destrutiva de animais selvagens (ALBENDA, 

2008, p. 75), o que implicava em uma inevitável tomada de postura do rei que expressava 

seu amor pelos deuses, ao colocar-se em perigo para conseguir a conquista de “inimigos” 

veneráveis e potentes, o que resultava em uma demonstração de suas habilidades quase 

sobrenaturais (THOMASON, 2005, p. 189). 
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As cenas de caráter formal, assim como acontece nas cenas históricas, dão 

centralidade às representações do rei, mesmo quando ele não estava envolvido diretamente 

no evento registrado. O soberano assírio, identificado por sua coroa – o barrete com topo 

pontiagudo, cercado por um diadema com duas tiras, possivelmente de pano, pendurados 

para trás e para baixo de suas costas – é representado trajando um robe longo ricamente 

ornado, com sandálias aos pés e braceletes de roseta nos pulsos, estando em pé ou sentado, 

em posição dignificante, podendo ser atendido por eunucos ou por figuras míticas durante 

cerimônias simbólicas. Logo, as cenas de caráter formal (ver Imagem 5) tendem a 

representar o exercício da realeza, tanto no plano político-administrativo quanto na 

dimensão religiosa.   

 

 
Imagem 5: Relevo 2-3. Sala G. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II.  

Calá (atual Nimrud, norte do Iraque). Fonte: British Museum (ME 124565). 

 

No entanto, os aspectos religiosos contidos nas representações escultóricas de 

relevos parietais são amplamente presentes em cenas narrativas apotropaicas (ver Imagem 

6), que abrangem estilizações que tem por finalidade afastar influências malignas, doenças 

e falta de sorte, verificadas tanto nas representações em relevos parietais, quanto em 

esculturas de leões e touros androcéfalos alados que adornavam as portas e fachadas dos 
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palácios neoassírios. Nestas cenas, constata-se a presença eventual da figura do rei assírio, 

de gênios alados7, da estilização da Árvore Sagrada8 e do Disco Solar Alado9. 

 

 
Imagem 6: Relevo 23. Sala B. Palácio Noroeste de Assurnasirpal II.  

Calá (atual Nimrud, norte do Iraque). Fonte: British Museum (ME 124531). 

 

As cenas de caráter apotropaico são um meio para recuperar as experiências 

religiosas passadas, tal como as simbolizações religiosas contidas nos relevos são agentes 

que conectam o mundo natural ao mundo cultural, interligam o plano terreno à dimensão 

divina, vinculam o político ao religioso. 

                                                        
7
 Figuras antropozoomórficas – no caso dos Apkallu, eram figuras humanas com cabeça de ave de rapina e 

bico parcialmente aberto; com cabelos encaracolados e uma faixa de penas no topo da cabeça –, 

possivelmente divindades menores, geralmente representadas de pé, usando um saiote franjado e um manto 

de franjas e bordados, e tendo barba e cabelo longos e encaracolados. Possui facas (?) colocadas ao lado 

direito da cintura, dentro da faixa diagonal que cruza o peitoral. O capacete com chifres indica divindade da 

criatura. Possuiam uma pinha (?) em uma das mãos para borrifar o líquido contido no balde ritual que 

carregam na mão adjascente, em um ritual de benção e purificação que realiza em direção à estilização da 

Árvore Sagrada ou do rei. Eram representados em rituais reais, simbolizando a proteção divina à figura do 

soberano assírio, o que impedia as influências maléficas sobre ele. 
8
 Estilização que não possui um significado definido e aceito univocamente, podendo ser a estilização de 

tamareiras, um objeto de culto, um emblema da vegetação ou da Árvore da Vida, um símbolo imperial, uma 

simbolização da deusa Ishtar, e até mesmo uma combinação de todas estas formas. A Árvore Sagrada 

representa a Ordem divina mantida pelo rei como representante do deus Assur. 
9
 Estilização de um disco solar alado contendo em seu interior a representação do deus Assur em forma 

humana, podendo empunhar arco e flecha contra o território inimigo, ou praticar um gesto de impostura de 

mãos. A presença deste elemento que sugere uma legitimação aos atos praticados pelo rei assírio, que é 

protegido pelo deus Assur, que o escolhera. 
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Diante das representações visuais, o indivíduo deveria estar familiarizado com um 

determinado código visual, de modo a proporcionar o entendimento pretendido durante a 

formulação da mensagem veiculada. Este repertório cultural particular imprimia a 

necessidade de uma desambiguação da polissemia visual para restringir a compreensão 

daqueles sentidos pretendidos quando da estruturação da mensagem representada em 

registros visuais. Por conta disso, a presença de inscrições textuais na composição dos 

relevos auxilia na leitura de um suporte visual, numa tentativa de acomodação do olhar 

(TAKLA, 2008, p. 134-135). 

Por meio da análise das epigrafias contidas nos relevos parietais – a partir da época 

de Assurnasirpal II – pôde ser constatado o emprego de legenda de pessoas, lugares e 

eventos representados nos relevos. As epigrafias funcionavam, portanto, em dois níveis: 

um verbal, como elemento de identificação; outro não-verbal, já que a ordenança da 

gravação em pedra da inscrição era prerrogativa exclusiva do rei assírio, sendo a existência 

da própria inscrição e o controle da escrita em uma afirmação por si só da legitimidade do 

rei (Ibid., p. 134-135) 

As dimensões verbais e não-verbais das inscrições epigráficas são capazes de 

proporcionar detalhadas informações acerca das campanhas militares reais representadas, 

do resumo geográfico da expansão do Império, da criação e caça de animais selvagens pelo 

rei, dos títulos e epítetos reais, etc. Os títulos reais, como aponta Russell (1987, p. 531-535), 

podem ser entendidos como uma declaração pessoal da autoimagem real: grande rei, rei 

poderoso, rei do Universo, rei da Assíria, rei dos Quatro Cantos (da Terra), favorito dos 

grandes deuses. A formulação destes títulos apresenta a combinação de um status orientado 

(grande, poderoso, favorito) e territorial (o mundo, Assíria, quatro cantos), que tendem a 

enfatizar o controle do rei sobre o Império por meio de proezas militares, à medida que, 

por outro lado, ressalta o bom governo do rei, o que beneficiava a humanidade.  

Ainda mais significativo é o sentido desempenhado pelos epítetos reais. Winter 

(1997, p. 360-367) sugere que as quatro denominações contidas nos epítetos reais – 

Príncipe atento, Adorador dos Grandes Deuses, Predador furioso, Conquistador de cidades e 

de planaltos inteiros – podem ser relacionados com os quatro tipos de imagens do rei 
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usadas nas Salas do Trono dos palácios neoassírios: as narrativas históricas temporais 

ressaltam a figura do Conquistador de cidades e de planaltos inteiros; as narrativas 

históricas atemporais, o Predador furioso; as narrativas formais, o Príncipe atento; e as 

narrativas apotropaicas, o Adorador dos Grandes Deuses. Esta correspondência que a 

princípio não parece evidente serve como um indicativo de que os reis assírios exerciam o 

controle visual sobre sua própria imagem, na qual é identificada a relação consistente entre 

representação e intenção, que tinha por finalidade a construção da imagem do rei como 

Shar Mîsharim10, rei de justiça. 

 

A sala do trono como símbolo da ordem e do equilíbrio cósmico 

A Sala do Trono é o ambiente estruturante do espaço arquitetônico dos palácios 

neoassírios. É um ambiente que por si só alude à história do Império: o longo e complexo 

processo de fortalecimento político e de conquistas territoriais com caráter de libertação 

nacional garantiu o domínio do território, o alargamento das fronteiras, o domínio e a 

liberdade das rotas comerciais que enriqueciam o Império e, consequentemente, garantiam 

o financiamento de grandes obras arquitetônicas, como os palácios construídos nas capitais 

imperiais, nos quais a Sala do Trono é o principal cômodo.  

Por outro lado, a Sala do Trono é portadora de propriedades de estímulo do 

ambiente efetivadas por meio da atividade de confecção de relevos esculpidos em lajes de 

alabastro fixadas nas paredes do principal cômodo do palácio. Este desenvolvimento 

artístico foi coordenado pelo soberano assírio, por meio do qual controlou a expressão de 

uma realidade verdadeira e completa que se quis representar. Nisto, efetivou-se a 

concretização de uma narrativa visual contínua executada por artesãos – colocados a 

serviço do rei – que obedecem a um cânone estilístico conservativo herdado de uma 

bagagem cultural do Período Médio Assírio. Este cânone estilístico pode ser analisado 

através de categorias narrativas – histórica temporal, histórica atemporal, formal e 

                                                        
10

 Titularia do soberano assírio que, no exercício da realeza, cumpre seu papel de provedor de benesses e 

chefe guerreiro, protetor de seu povo e do país de Assur, derrotando os inimigos no campo de batalha, 

mantendo a Ordem e estabelecendo o Equilíbrio Cósmico. 
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apotropaica – nas quais podem ser identificadas como principais temas retratados a guerra, 

a administração, a caça ritual, a simbolização da vegetação assíria como instrumento 

religioso, a propositura de plantas ou galhos e animais para o sacrifício, e os banquetes.  

A precisão de cada incisão do trato estilístico empregado nestes motivos 

iconográficos evidencia a associação entre política, arte e religião, que engloba um modo 

distinto de percepção, fixando ao suporte material uma realidade pretendida que se quer 

proteger, a saber: a difusão do culto do deus patrono, a manutenção da ordem cósmica e a 

autonomia política e territorial da Assíria. A guerra e as representações escultóricas de 

cenas de guerra eram os meios utilizados para concretizar a pretensão imperial.  

A cada vitória do soberano no campo de batalha, a guerra personificava o 

instrumento de glorificação do rei, da Assíria e de Assur. Assim,  

 

o imperialismo assírio, convencido de sua ideologia universal, assimila a 
guerra a uma luta contra as forças do mal. Concebida como uma experiência 
ordálica, a guerra se tornou um elemento constitutivo da ordem cósmica. 
Ela salva a população, o rei sendo instrumento da justiça divina, e o deus 
Assur se vestindo de uma figura guerreira. [...] O estatuto de inimizade e de 
negatividade do inimigo faz com que as destruições e as devastações 
adquiram um caráter positivo. O rei assírio é sempre bom e justo, o inimigo 
mentiroso, mau e impuro (GLASSNER, 1993, p. 111 apud POZZER, 2010, p. 

121-122). 

 

A guerra funciona, portanto, como um elemento responsável por restaurar a ordem, 

promover o retorno do equilíbrio esgarçado. Ainda mais significativamente, ao exercer suas 

funções como soberano do Império, o rei deve atuar assim que houver uma perturbação do 

tecido social, de modo a possibilitar o retorno a uma situação original, sendo que  

 

A única proposta legítima de intervenção do rei só pode ser concebida em 
termos de retomada do padrão, de restabelecimento de uma ordem, que não 
é humana, mas cósmica, e que existiu desde o início dos tempos e deve 
existir até o fim ou, segundo a mitologia local, até o próximo dilúvio. E 
desse modo que o soberano traduz, na prática, pelos seus atos, este que é 
um dos atributos essenciais, irrenunciáveis, da realeza: manter o equilíbrio 
cósmico, estabelecido pelas divindades, e pelo qual o rei é o responsável 
delegado no mundo dos homens. A mîsharum, a justiça do soberano, deve 
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simplesmente garantir as condições para o predomínio da kittum, da ordem 
cósmica [...]. E isso não é – como muitas vezes é tratado – apenas um 
elemento ideológico do discurso palaciano: ele corresponde, de um lado, à 
expectativa dos deuses, que instituem a soberania, e, de outro, à expectativa 
da população (REDE, 2009, p. 139-140). 
 

Assim, o soberano assírio é o escolhido dos deuses e seu representante maior 

perante os mortais, grande provedor dos templos e meio de comunicação, nos cultos, entre 

o mundo humano e divino, o que o torna um fator de equilíbrio cósmico – pautado no 

exercício contínuo de combate a todas as manifestações das forças do caos –, atuando nas 

dimensões humanas e divinas da existência, através da íntima relação entre soberania e 

justiça (REDE, 2009b, p. 139-140). 

Ao coordenar o projeto de desenvolvimento do esquema decorativo dos palácios 

neoassírios, o rei atua por meio das representações escultóricas usadas nas Salas do Trono 

dos palácios neoassírios, impedindo que o conflito entre a cosmização do Caos e a 

caotização do Cosmos seja expresso no espaço, que possui sua estrutura ordenada a partir 

da Sala do Trono, um símbolo do equilíbrio cósmico pretendido pelo Império. As Salas do 

Trono dos palácios neoassírios, por meio das representações sociais que agenciam os 

significados vinculados às estruturas arquitetônicas, manifestam o intento imperial de se 

manter as prerrogativas políticas e religiosas, conservando a ordem política e mantendo o 

equilíbrio cósmico. 
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HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO NORTE:  
ANOTAÇÕES SOBRE HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO NO TERRITÓRIO POTIGUAR 
 

Maria do Socorro dos Santos11  

 

RESUMO 
Este trabalho é fruto de nossa pesquisa de conclusão de curso, que trata da história das 
ferrovias no Rio Grande do Norte, de forma especial, do ramal que abastecia Lajes, Jardim 
de Angicos, Pedra Petra e Caiçara do Rio dos Ventos (está última através de carros-pipas 
que eram carregados em Lajes), cidades desse mesmo Estado, durante os anos de 1918 a 

1998. Os trabalhos sobre a história dos transportes, de forma geral, e das ferrovias, de 
forma singular, têm se multiplicado no Brasil, nesse sentido, como parte de nossa pesquisa 
realizamos um balanço historiográfico sobre a produções acadêmicas acerca do tema, 
sublinhando o que tem sido produzido no Estado do Rio Grande do Norte. Para ampliar a 
nossa compressão sobre o tema recorremos aos autores tais como HOBSBAWN (2007), 
BORGES (2011), MONTEIRO (2007) dentre outros. Nossa proposta é então apresentarmos, 
como forma de socializar o conhecimento produzido durante a nossa pesquisa, o resultado 
de nosso levantamento bibliográfico sobre o tema, realizado em bibliotecas físicas, mas 
também em acervos de bibliotecas digitais de Programas de Pós-Graduação. Dentre alguns 
aspectos conclusivos, podemos destacar que as ferrovias tiveram historicamente diversas 
funções desde a sua criação no transporte de cargas e, posteriormente, de pessoas e isso 
tem despertado a atenção dos historiadores. Na historiografia brasileira essas informações 

vêm aparecendo sob vários olhares, em vários campos do saber e, ainda, de uma maneira 
fragmentada, mas podendo se conformar como área de pesquisa interdisciplinar. Já no 
Estado do Rio Grande do Norte, ainda são poucos os trabalhos produzidos sobre o tema, o 
que demonstra que os esforços de pesquisa sobre tais temas precisam ser ampliados e, ao 

mesmo tempo, aponta a pequena colaboração de nosso trabalho. 
 
PALAVRAS–CHAVE: Historiografia Ferroviária. História do Rio Grande do Norte. 
Transporte Ferroviário.                             
 
ABSTRACT 
This work is the result of our ongoing completion of research that deals with the history of 
railways in Rio Grande do Norte, in a special way, the branch that supplied Lajes, Jardim de 
Angicos, Petra Pedra and Caiçara do Rio dos Ventos (this latter through car-kites were born 

in Lajes), cities of that State, during the years from 1918 to 1998. Work on the history of 
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transportation in general, and the railways, uniquely, have multiplied in Brazil in this 
regard, as part of our research we conducted a historiographical stock of the academic 
productions on the subject, highlighting what has been produced in the state of Rio Grande 
do Norte. To expand our compression on the topic we turn to authors such as HOBSBAWN 
(2007), Borges (2011), MONTEIRO (2007) among others.  Our proposal is then presenting 
as a way to socialize the knowledge produced during our research, the result of our 
literature on the subject, held in physical libraries, but also in collections of digital libraries 
of Graduate Programs. Among some conclusive aspects, we can highlight that the railways 
have historically had various functions since its inception in cargo transportation and 
subsequently of people and this has attracted the attention of historians.   In Brazilian 
historiography that information come popping up in many eyes, in various fields of 
knowledge, and also in a fragmented way, but being able to conform to interdisciplinary 

research area. Already in the state of Rio Grande do Norte, there are few works produced 
on the subject, which shows that the research efforts on these issues need to be expanded 
and, at the same time, points to little collaboration of our work. 
 
KEYWORDS: Historiography Railway. History of Rio Grande do Norte. Railway Transport. 
 

 

A Revolução Industrial e a emergência das ferrovias: trajetórias percorridas pelos 

historiadores 

   

As ferrovias tornaram-se desde a fixação dos primeiros trilhos, símbolo do 

progresso, impulsionadas pela rapidez na locomoção do transporte de cargas e passageiros, 

os trilhos transportavam, e eram o principal representante da época. Constata-se isto na 

afirmação de Eric Hobsbawan ao afirmar que, as mais remotas partes do mundo:  

 

[...] estavam agora começando a ser interligadas por meios de comunicação 

que não tinham precedentes pela regularidade, pela capacidade de 
transportar vastas quantidades de mercadorias e número de pessoas e, 
acima de tudo, pela velocidade: estrada de ferro [...]. (HOBSBAWAN, 1994, 

p.67).  
 

Segundo Hobsbawn, para entendermos esse processo, teremos que compreender o 

surgimento do trem no “Velho Mundo” já por volta do século XVIII, especificamente na 

Inglaterra, utilizado com o objetivo de transportar o carvão extraído das minas, pois, 
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segundo o autor este produto era utilizado em demasia como “fonte de energia industrial 

no século XIX e combustível para as atividades de cunho doméstico” (HOBSBAWN, 2007, 

p.71). 

Partindo disso, através desta indústria de carvão mineral, houve um considerável 

aumento na produção deste item, favorecendo assim a construção de um meio de 

transporte que poderia favorecer o escoamento dos bens de consumo, culminado na 

invenção das máquinas a vapor. Com isto, foi o bastante para “estimular a invenção básica 

que iria transformar as indústrias de bens de capital: a ferrovia” (HOBSBAWN, 2007, p.71).  

Foi nesse contexto histórico que as ferrovias emergem para transportar grandes 

quantidades de carvão das minas, extraídas dos seus fundos e levadas até a superfície para 

que chegassem até os pontos de embarque [...] era basicamente um meio de ligar alguma 

área produtora de bens primários a um porto do qual estes bens poderiam ser enviados 

para as zonas industriais e urbanas do mundo” (HOBSBAWN, 1994, p.72). A primeira linha 

férrea surge entre o “campo de carvão de Durham e o litoral Stockton Darlington, 1825” 

(HOBSBAWN, 2007, p.72). Por isso, pode-se dizer que “Tecnologicamente, a ferrovia é filha 

das minas” (HOBSBAWN, 2007, p.72), faço referência as que estavam localizadas na região 

norte britânica. Então as ferrovias fizeram parte desta inovação, as nações estavam 

despertando para um período moderno, novo, com o aparecimento do trem, efeito do 

processo histórico econômico-social da Revolução Industrial Inglesa. Percebemos que 

houve neste processo histórico uma relação entre a Revolução Industrial e a expansão 

férrea para os países ocidentais.  

A Revolução Industrial se desenvolveu na Inglaterra no século XVIII, e ficou 

caracterizada pelas transformações nos modos de produção que foram sendo substituído 

pelos processos mecânicos.  Confirma o processo referenciando Eric Hobsbawn: 

 

A estrada de ferro foi considerada a maior conquista da Revolução 
Industrial depois da máquina a vapor. Esta substitui as forças vitais pela 
força mecânica e transformou radicalmente não só a estrutura de produção 
industrial, mas também os meios de comunicação. Assim, a Revolução 
Industrial potencializou a modernização dos meios de transportes, 
reduzindo o custo de circulação das mercadorias e possibilitando a abertura 
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de novos mercados. Nenhuma outra inovação tecnológica da época 
repercutiu tanto sobre a humanidade como as ferrovias; nunca outra 
invenção revelara para o homem novecentista, de forma tão cabal, o poder e 
a velocidade da Nova Era (Hobsbawm, 1970, p.61, Apud: Borges, 2011, p.27). 

 

É perceptível que este meio de transporte consistiu em um dos meios mais 

inovadores na história do período da Revolução Industrial, e que eles foram criados neste 

período, com o objetivo e necessidade de transportar com rapidez uma grande quantidade 

de mercadorias para os mercados consumidores. A partir da invenção da máquina sobre os 

trilhos o sistema de transporte ferroviário tornou-se, em termos de distribuição, 

dinamizador da economia mundial e de seu desenvolvimento, por ampliar o comércio entre 

diferentes regiões e transportar pessoas com maior agilidade.  

 

 História do trem no Brasil: Avanços para outros Estados 

De acordo com os estudos feitos sobre a chegada dos primeiros trilhos no Brasil 

observamos que a “era ferroviária no país tem início no governo Imperial  D. Pedro II, 

quando foi instituída uma legislação de nº 641 (lei), que consistiu na melhoria das 

comunicações terrestres, no ano de 1852. No qual tinha como finalidade dar uma satisfação 

as novas “condições econômicas internas e externas” (BORGES, 2011, p.29) para melhorar 

as vias de transporte férreo. A partir da implantação desta lei é que foi possível a 

construção das linhas pelo país. Vale ressaltar que dentre os principais interesses em 

construir estes ramais ferroviários, destacava-se o fator econômico.  

No início ligava-se a Corte e com as capitais das províncias, de Minas Gerais e São 

Paulo. Outro fator relevante que percebemos, é que o Brasil dependia dos humores do 

capital internacional para expandir as construções ferroviárias, como também melhorar 

sua infraestrutura. “O país precisava dos investimentos externos para desenvolver e 

modernizar sua infra- estrutura viária”.( BORGES, 2011, p.30). 

 Em relação a historiografia ferroviária do Brasil  o pioneiro das estradas de ferro, no país 

o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá  que  recebeu do Imperador D. Pedro II os 

direitos de construir a primeira máquina vejamos o que diz o autor: 
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O Imperador Pedro II concedeu, em 1852, a Irineu Evangelista de Sousa 
(Visconde de Mauá) o direito, com todos os privilégios e favores, de ligar a 

cidade do Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba por via férrea. O empresário se 
associou a investidores ingleses e, em 1854, inaugurava o primeiro trecho 
ferroviário no país, com pouco mais de 14 quilômetros de extensão, que ia 
do porto de Mauá à estação de Fragoso. Dois anos depois os trilhos 
alcançariam a Serra do Mar (BORGES, 2011, p.30. Apud: MATTOS, 1974, 
p.51). 

 

De acordo com o autor citado Mauá foi o pioneiro em construir o primeiro trecho 

das ferrovias no país, com seu empreendedorismo, se tornou possível a realização de um 

sonho há muito desejado: Ver o solo brasileiro cortado pelos trilhos. Em grande medida, as 

ferrovias se expandiram para outros espaços não mais estavam restritas, a um único lugar.  

As principais regiões que receberam as linhas férreas foram, principalmente, os 

grandes centros produtores do café. Isto se deu, devido a tecnologia empregada pelos 

engenheiros ingleses que trouxeram para o país aquilo que havia de moderno. Em relação 

ao oeste paulista centro produtor do café, “onde a economia primaria-exportadora se 

expandia e se organizava com bases capitalistas” (BORGES, 2011 p.30). 

No ano de 1856 o governo dar a autorização para que a companhia organizada em 

Londres a São Paulo Railway que interligava Jundiaí (vila) à Santos (porto) por trilhos. 

A partir destas ferrovias houve uma expansão nas demais áreas do país, 

principalmente por que esta companhia inglesa serviu de apoio para que houvesse a 

expansão dos trilhos para o sul do Brasil. Entre as ferrovias implantadas no século XIX, que 

acompanharam a “onda verde do café no Sudeste, destacaram-se a Companhia Paulista, a 

Estrada de Ferro Sorocabana e a Companhia Estrada de Ferro Mogiana” (BORGES, 2011, p. 

31). 

Neste sentido o transporte ferroviário permitiu, naquele momento, mudanças  

significativas no país,  abrindo assim um marco na História ferroviária no Brasil, como 

também para outros estados seja, através da expansão cafeeira como também os novos 

agentes produtivos que se inseriam neste contexto da produção do café. Como por exemplo, 

no transporte de passageiros tema que irá ser abordado nos capítulos seguintes deste 
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trabalho, especificamente para a cidade de Lajes/ RN, num contexto em que o trem foi 

instalado, relacionado com as políticas públicas nacionais ferroviárias para transportar 

mercadorias e passageiros em meados de 1918. 

Desse modo o transporte ferroviário se expande para os estados, principalmente na 

região sul do país. No Rio Grande do Norte, segundo Denise Mattos Monteiro (2007, p.131) 

o transporte via férrea chega ao Estado e irá explicar em que contexto elas surgem, vale 

abrirmos uma discussão para entendemos a questão.  

Segundo a autora, no ano de 1909, a região “Nordeste” vivenciará um período de 

secas, no qual o governo estabelece uma política, federal criando um órgão que seria 

responsável ao enfrentamento das secas no “Nordeste”, no período citado com “interesses 

que passaram a ser beneficiados” (MONTEIRO, 2007, p.131), este órgão foi instituído pelo 

governo federal, que seria responsável em “planejar, coordenar e financiar obras nos 

estados nordestinos que recebeu o nome de - Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS).12 

Este órgão em virtude destas secas havia um êxodo rural da população do campo e 

faltava a mão-de-obra para o cultivo de um produto que estava em ascensão no Estado: Era 

o algodão cultivado especialmente no sertão. Então este órgão (IOCS) foi um grande 

viabilizador destes recursos. A partir disso, a autora comenta ainda nas “frentes de 

trabalho” que se “ institucionalizaram  isto é passaram  ser utilizadas de forma oficial- com 

o emprego de verbas públicas- na construção de açudes e, sobretudo, ferrovias e estradas 

de rodagem”( MONTEIRO, 2007, p.136) no Estado, com isto, o sistema ferroviário avançou. 

Neste sentido  as primeiras foram,  a Ferrovia Natal, Nova-Cruz que fazia uma divisão com 

                                                        
12
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o estado da Paraíba,  de acordo com a autora, inaugurada no período imperial em 1880, a 

companhia chamava GREAT WESTERN OF BRASIL RAILWAY, companhia britânica que 

construiu os primeiros trilhos no Nordeste (MONTEIRO, 2007,p.136), servindo  para escoar 

a produção da cana-de-açúcar e  algodão vejamos: 

 

A construção da Natal- Nova Cruz esteve assim ligada aquela etapa de 

desenvolvimento do capitalismo europeu de investimento na infraestrutura 
dos países periféricos, dentro do sistema da Divisão Internacional do 
Trabalho (MONTEIRO, 2007, p.136). 

 

Então a autora ainda na sua obra fala de duas outras ferrovias que foram constuídas 

somente vinte anos após, que foram a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, 

que mais tarde foi substituída pelo nome Estrada de Ferro Sampaio Correa, está 

encontrava-se inserida no programa de Obras Contras as seca, e depois a Mossoró-São 

Francisco estava ligada a interesses dos proprietários rurais e comerciantes para ecoar a 

produção. Vale destacar trazendo para o nosso espaço de pesquisa em relação a primeira a 

Central Rio Grande do Norte construída em 1903 e 1904,  o projeto tinha com o objetivo” 

ligar a capital a região central do estado se encontrando com as Ferrovias da Paraíba e 

Ceará”( MONTEIRO, 2007, p.136). A autora nos aponta que até o final da primeira 

república “ela tinha chegado a Lajes /RN, esta pesquisa tentar entender, também, como foi 

sua chegada e instalação e seus usos funcionais e políticos. No que se refere a chegada do 

transporte ferroviário em Lajes: Vejamos o mapa abaixo para compreendermos melhor: 
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Figura 1 – Mapa da expansão ferroviária. 

 
Figura 1 - Ferrovias e rodovias construídas no Rio Grande do Norte no período de 1880-1930. Fonte: 

MONTEIRO, Denize Mattos: Introdução à História do Rio Grande do Norte, 2007, p.136 

 

Balanço historiográfico ferroviário no Rio Grande do Norte 

Neste tópico nosso objetivo é discutir o que se tem feito no Rio Grande do Norte em 

relação à produção no âmbito acadêmico no campo da historiografia Ferroviária no Estado, 

levando em consideração alguns aspectos mostrando alguns trabalhos que foram 

realizados, mas a intenção não é se mostrar tudo no entanto, é dar uma parcela de 

contribuição para se ter uma noção e conhecimento do que se vem  produzindo e as várias 

temáticas que são abordadas e as metodologias que são utilizadas  nas diversas pesquisas.  

A autora Lêda Rodrigues Vieira13 fez um levantamento historiográfico em diversos 

suportes bibliográficos a rede mundial de computadores (a internet) na busca de encontrar 

material e trabalhos produzidos no seu Estado que respondesse a temática sobre a 

historiografia do transporte ferroviário, fizemos uso desse mesmo recurso metodológico 

para inventariar e discutir a produção acadêmica sobre o tema no Estado do R/N.  

Discutir a historiografia sobre o transporte férreo no Estado é um empreendimento 

de suma relevância para se conhecer as abordagens acerca do tema pesquisado. Isto exige 

                                                        
13

 Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Mestranda em 

História do Brasil da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 
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do pesquisador um trabalho em diferentes dimensões. Em grande medida buscou-se fazer 

análise de artigos, resenhas, teses que foram produzidos por historiadores, como também 

em outros campos de estudos. Mas vale salientar a deficiência existente no que se refere a 

estas produções sobre o transporte ferroviário no estado do RN, principalmente no âmbito 

acadêmico. 

Wagner Rodrigues14 fez sua pesquisa com o objetivo de fazer uma análise sobre o 

papel desempenhado pelos discursos progressistas da elite administrativa nesse processo, 

principalmente aqueles apoiados no poder dinamizador das ferrovias, que trouxe 

elementos de suma relevância para compreender a chegada deste transporte via férrea no 

estado principalmente na Capital Natal como também para o interior. Tem como foco 

analisar como este empreendimento chega ao estado, e como foram feitas as primeiras 

ferrovias no estado no Rio Grande do Norte. O mesmo autor publicou o artigo intitulado “ 

Fé nos trilhos: a chegada das ferrovias no Rio Grande do Norte” . Neste artigo ele relata que: 

 

Os atores locais responsáveis pela implantação das primeiras ferrovias no 
Rio Grande do Norte neste momento, ligados intimamente à região 
açucareira, inegavelmente foram encantados pela aura de modernidade do 
novo sistema de transporte. Havia de fato uma fé inabalável nas estradas de 

ferro por parte das administrações no Rio Grande do Norte. Atribuía-se às 

ferrovias não somente a capacidade de melhorar o escoamento da produção. 
Elas também desenvolveriam a produção agrícola, trariam indústrias, 
engrandeceriam cidades e até mesmo fariam surgir um espírito 
empreendedor nos habitantes das áreas cortadas pelos trilhos. As ferrovias 
eram pensadas como artérias que levariam o fluxo sanguíneo, alimentando 
o organismo nacional. (RODRIGUES, 2006, p. 392). 

   

Partindo ainda para outros trabalhos vale citar “Caminhos que estruturam cidades: 

redes técnicas de transporte sobre trilhos e a conformação intra-Urbana de Natal (1881-

1937), do autor Leopoldino15 onde, a traçam na sua pesquisa como objetivo, principal o de 

compreender o papel das redes técnicas de circulação na estrutura do espaço intra-urbano, 

                                                        
14

 RODRIGUES, Wagner do Nascimento: Dos caminhos de água aos caminhos de ferro: A construção da 

hegemonia de Natal através das vias de comunicação (1820-1920) Natal: UFRN, 2006. Dissertação de 

Mestrado. 
15

 MEDEIROS ,Gabriel Leopoldino, Paulo: Caminhos que estruturam Cidades: Redes técnicas de transporte 

sobre trilhos e a conformação intra-urbana de Nata (1881-1937)/ Natal:UFRN2011. Dissertação de mestrado. 
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e de forma a contribuir com a historiografia. O universo de estudo é Natal e em relação ao 

período que ele pesquisa marca temporalmente a trajetória  das vias férreas no Rio grande 

do Norte. 

Ainda nesta busca em trabalhos que foram produzidos sobre o transporte ferroviário 

no Estado do Rio grande do Norte analisamos o artigo publicado na Revista Fazendo 

História com o tema “A integração do território do Rio grande do Norte pelos açudes e 

estradas de ferro (1889-1935)” dos autores Adriano Wagner e Gabriel Leopoldino16, no qual 

abordam a história de um órgão criado pelo governo  a Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IOCS), em 1909, que enfatizou a construção de açudes e vias férreas na busca da solução à 

falta de integração da região das secas no Nordeste. O objetivo deste trabalho é 

compreender o papel das ações na indução do planejamento do território do RN, adotando 

como abordagem mais específica a construção das estradas de ferro (fluxos) e dos açudes 

(fixos). As fontes utilizadas foram os relatórios do Ministério da Viação e Obras Públicas, 

artigos da Coleção O Mossoroense e documentos da época. 

Nesta perspectiva, ainda as ferrovias tiveram outras funções, principalmente na 

região Nordeste, que foi historicamente vítima de grandes secas, os estudos feitos abordam 

as ferrovias, trazendo imagens e representações deste meio de transporte associado com as 

calamidades das secas. Ainda nesta perspectiva há o trabalho do Historiador Tyrone Apollo 

Cândido (2002;2005) que em seus estudos como aponta Vieira17 (2010, p.196), aborda a 

construção das estradas de ferro no Ceará que sofreu com as secas que provocou a retirada 

das pessoas para outros lugares, esta pesquisa não é do Estado do R/N mas, do Ceará, 

sendo denominado de “ferrovias da seca”.  As ferrovias aparecem na historiografia 

brasileira sob vários olhares, e de maneira fragmenta sem constituir área de grande 

acúmulo de pesquisa, em relação ao Rio grande do Norte são poucos os trabalhos que 

foram feitos trabalhando com a temática das ferrovias como foi citado, isto comprova que 

ainda precisa se fazer muito para se ter  conhecimento da  memória do transporte férreo do 

                                                        
16

 DA SILVA, Adriano Wagner; MEDEIROS, Gabriel Leopoldino: A integração do território do Rio Grande do 

Norte pelos açudes e estradas de ferro (1889-1935). Acervo NUT-SECA/UFRN. 
17

 Para saber mais sobre o autor ler o artigo de Lêda Rodrigues Vieira, citado nas referências finais deste 

trabalho. 
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Estado, pois muito tem sido silenciado haja vista os poucos trabalhos feitos por parte dos 

historiadores do RN. 

Neste sentido, nos questionamos como nesse contexto da história das ferrovias do 

R/N se deu a chegada do transporte ferroviário no município de Lajes, sua permanência, 

como forma de conhecer este processo e colaborar para a construção de sua historiografia 

que discute tal tema. 
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JURISDIÇÕES E DISCÓRDIAS: A POLÍTICA DE DOM JOÃO DE LENCASTRE 
NO SERTÃO DO ASSU (RIO GRANDE, 1694-1702) 

 

Tyego Franklim da Silva18 

 

RESUMO 
O processo de conquista do sertão do Assu na capitania do Rio Grande do Norte, durante a 
Guerra dos Bárbaros, 1680-1720, foi marcado por disputas de poder ocorridas entre 
diversos grupos que almejavam tomar posse daquele território recém inserido nos 
domínios da Coroa portuguesa. Ao longo da guerra, outros conflitos ocorreram, envolvendo 
os interesses de indivíduos e grupos, tanto de caráter local – como as disputas entre os 

moradores e os oficiais do Terço dos Paulistas – quanto de caráter mais macro na ótica da 
política do Império Português, envolvendo autoridades administrativas, como o governador 
geral, o governador de Pernambuco e o capitão-mor do Rio Grande. No âmbito local, na 
capitania do Rio Grande, o interesse pelas terras conquistadas pelos índios cativos e pelo 
poder girou em torno do capitão-mor do Rio Grande, Bernardo Vieira de Melo, e o mestre 
de campo do Terço dos Paulistas, Manuel Álvares de Morais Navarro. Deste modo, o 
trabalho pretende analisar a política de definição de jurisdições sobre o território da 
capitania do Rio Grande, sobretudo o sertão do Assu, desenvolvida pelo governador geral, 
Dom João de Lencastre (1694-1702), em sua administração no Estado do Brasil e os 
conflitos que motivaram a implementação dessa política. Para tal, serão utilizadas como 
fontes as correspondências entre as autoridades envolvidas, verificando como a 
intervenção do governador geral, no sentido de definir jurisdições do capitão-mor e do 

mestre de campo, buscou resolver os conflitos por meio do estabelecimento dos territórios 
de exercício de poder dos agentes envolvidos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Território; jurisdições; sertão do Assu. 
 
ABSTRACT  
The Assu hinterland conquest process in the captaincy of Rio Grande do Norte, during the 
Barbarians’ War, 1680-1720, was marked by power struggles occurred between diverse 
groups which sought to take possession of that newly inserted territory in Portuguese 
crown’s areas. Throughout the war, other conflicts have occurred, involving the interests of 
individuals and groups, both local character – as disputes among residents and officials of 
the Rosary of Paulistas – and as character more macro in the view of the Portuguese 
Empire policy, involving administrative authorities, such as the governor General, the 

Pernambuco’s governor and the Rio Grande captain-General (capitão-mor). Locally, in Rio 
Grande captaincy, the interest in conquered lands by captive indians and power revolved 
around the Captain-General of the Rio Grande, Bernardo Vieira de Melo, and the Rosary of 
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the Paulistas Field master, Manuel Álvares de Morais Navarro. Thus, the study aims to 
examine the jurisdictions of setting policy on the territory of Rio Grande captaincy, 
especially the hinterland of Assu, developed by the Governor General, Dom João de 
Lancastre (1694-1702), in his administration over the State of Brazil and the conflicts that 
led to the of this policy implementation. For this, it will be used as sources, correspondence 
between the authorities involved, checking how the Governor General intervention, to 
define jurisdiction of the Captain-General and field master, sought to resolve conflicts 
through the establishment of the exercise territories power of the involved agents. 
 
KEY-WORDS: Territory; jurisdictions; Assu hinterland. 
 

 

Introdução 

 Dom João de Lencastre assumiu o governo geral do Estado do Brasil em maio de 

169419, sucedendo seu primo, Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho (1690-1694). 

Este teve papel importante na ascensão de Lencastre ao posto de governador geral, 

sugerindo seu nome em carta ao rei, ainda em 1692, pelos bons serviços prestados na 

administração de Angola (SANTOS, 2007, p. 110). A carreira militar do governador geral 

era extensa, como se esperava de ocupantes do posto de governador geral, assumindo 

também a patente de mestre de campo general, que lhe atribuía grande qualidade e 

nobreza (COSENTINO, 2012, p. 725-753). Esta patente o tornava líder de terços de 

infantaria, em uma posição hierárquica superior aos demais mestres de campo. Juntos, 

Câmara Coutinho e João de Lencastre marcaram a década de 1690 como um período de 

medidas administrativas discutidas e disseminadas por meio de correspondências entre as 

mais diversas autoridades coloniais20. As correspondências de Lencastre permitem que se 

                                                        
19

 Maria de Fátima Gouvêa escreveu sobre a rede de oficiais régios que controlou a governança portuguesa no 

Atlântico Sul na virada do século XVII para o XVIII, caracterizando o perfil dos interesses econômicos e 

políticos envolvidos da rede, sobretudo o papel de Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho e João de 

Lencatre. Sobre esta questão e a trajetória de João de Lencastre ver: GOUVÊA, Maria de Fátima S. Conexões 

imperiais: oficiais régios no Brasil e Angola (c.1680-1730). In: BICALHO; FERLINI. (orgs.). Modos de 

governar: ideias e práticas políticas no Império português. Séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda Editorial, 

2005, p.192-197. 
20

 Em sua dissertação de mestrado, intitulada Escrevendo cartas, governando impérios: a correspondência 

de Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho no governo-geral do Brasil (1691-1963), Marília Nogueira dos 

SANTOS analisa como as correspondências entre o governador geral Câmara Coutinho e as mais diversas 

autoridades coloniais e reinóis, inseridos na administração do Império Português, colaboraram com a 
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verifique como o conflito entre Morais Navarro e Bernardo Vieira esteve presente nas 

preocupações e deliberações do governador geral.   

 No governo do Estado do Brasil, D. João de Lencastre inseriu-se rapidamente nas 

dinâmicas de jurisdições do Império português nas Américas, fazendo uso de suas 

atribuições para movimentar as relações de subordinação de jurisdições presentes no 

Brasil. Além disso, recai sobre o governo de Lencastre importantes conquistas e feitos, tais 

como queda do Quilombo dos Palmares e as descobertas de novas jazidas de minerais, 

sobretudo o salitre (importante para a produção de pólvora) e o ouro na região das minas. 

Segundo Maria de Fátima S. Gouvêa (2005, p. 188), a administração de Lencastre também 

era celebrizada pelo estabelecimento de comunicações entre a Bahia e o Estado do 

Maranhão, bem como pela “pacificação a ferro e fogo” de tapuias e mocambos do atual 

nordeste do Brasil. 

 Uma das primeiras atitudes de Lencastro enquanto governador geral foi queixar-se 

ao rei da diminuição do poder do Governo Geral, em 31 de julho de 1694. Segundo ele, a 

jurisdição do Governo Geral tinha ficado restrito à capitania da Bahia, uma vez que o 

governo das capitanias do Norte tinha sido dado ao governador de Pernambuco e as do Sul 

ao do Rio de Janeiro. Uma consulta do Conselho Ultramarino ao rei sobre a queixa de 

Lencastre, em 7 de dezembro do mesmo ano, deixa evidente o entendimento que o 

governador geral tinha sobre as jurisdições do Estado do Brasil naquele momento: 

 

Vossa Majestade se serviu fazer-lhe confiando das suas obrigações o Estado, 

de que a sua grandeza o quis encarregar e facilmente se entenderia que não 
vinha a ser no Brasil mais que Governador da Bahia, pois a jurisdição das 
capitanias do Norte encarregara Vossa Majestade, sem cláusula de 

subordinação, ao governo de Pernambuco, e as do Sul com a independência 
do governo geral a António Paes de Sande, ficando por este modo tão 

                                                                                                                                                                                        
governabilidade do Estado do Brasil, dialogando com as correspondências recebidas e enviadas por Dom João 

de Lencastre, sucessor de Câmara Coutinho. Quanto às correspondências de Lencastre, sabe-se que são objeto 

de estudo de Camila Teixeira do Amaral, em sua tese de doutoramento em História dos Descobrimentos e da 

Expansão Portuguesa, em desenvolvimento na Universidade Nova de Lisboa, cujo projeto, iniciado em 2012, 

tem por título: Redes, poder e governabilidade no Atlântico Sul: política e governança de Dom João de 

Lencastre na administração de Angola e do Brasil (1688-1702). 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

520 

 

diminuída a autoridade do lugar que ocupava, como cuidava que a deixasse 
acrescentada21. 
 

 Para o entendimento do Conselho Ultramarino, tal visão sobre as jurisdições do 

Estado do Brasil seria um erro de interpretação das ordens régias. Sem posicionar-se sobre 

as capitanias do Sul, o Conselho explicou que o que foi remetido ao governador de 

Pernambuco não tinha sido para que este assumisse a jurisdição das capitanias do Norte ou 

ficasse de fora da jurisdição da Bahia, pois “a ordem que se passou a Caetano de Melo, não 

foi por se privar ao Governador da Bahia da sua jurisdição, senão por se adiantar o remédio 

à guerra do Rio Grande”, bem como que tanto o governador de Pernambuco quanto o 

capitão-mor do Rio Grande e os oficiais da câmara estariam ainda subordinados ao governo 

de João de Lencastre22.  

 Pedro Cardim (2005, p. 51) esclarece que a “jurisdição” era apresentada, na 

dinâmica das relações políticas e de poder do Antigo Regime, como a essência da ordem e 

do “bom governo da república”. Com a confirmação do rei, ficou entendido que o grau de 

conexão do Rio Grande em relação a Pernambuco, naquele momento, estava restrito ao 

envio de socorros à capitania mais ao norte, para o que fosse necessário no sustento que 

levasse ao fim da Guerra dos Bárbaros, ficando configurada mais como uma dependência 

ou apoio de gêneros alimentícios e bélicos do que uma subordinação jurisdicional. O 

episódio marcava o início das demonstrações de interesse de Lencastre em estabelecer as 

definições de jurisdições em sua área de atuação política e administrativa. 

O território do Estado do Brasil a sobreposição das jurisdições – apresentando, em 

alguns momentos, visíveis rivalidades23 –, do governo geral na Bahia e do governador de 

Pernambuco, mesmo que este próprio estivesse submetido ao governador geral. Como 

                                                        
21

 CONSULTA do Conselho Ultramarino. Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 89, p. 

266-268. 
22

 Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 89, p. 266-268. 
23

 Um exemplo dessas rivalidades ocorreu também entre o governadores de Pernambuco e o governador geral 

do Estado do Brasil, respectivamente, André Vidal de Negreiros e Francisco Barreto de Menezes, tendo como 

motivação a jurisdição a que estariam submetidas as capitanias de Itamaracá e Rio Grande, caso estudado 

pela historiadora Vera Lúcia Acioli, em ACIOLI, V. L. Jurisdição e conflito: a força política do senhor de 

engenho. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1989. 
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aponta Francisco Cosentino, o cargo de governador geral ou vice-rei era entendido como 

“um ofício régio superior que detinha delegações de jurisdição inferior” (COSENTINO, 2009, 

p. 78), o que implica em dizer que o governador geral exercia funções próprias do monarca, 

o que se configurava em regalias concedidas pelos reis por meio de regimentos e cartas 

patentes entregues aos governadores (COSENTINO, 2011, p. 4). Contudo, conforme 

Consentino (2009, p. 78), a jurisdição do governador geral era menor e restrita, em relação 

ao rei, por precisar submeter suas decisões ao monarca e aos conselhos palatinos, bem 

como por ter seu tempo de permanência no cargo condicionada às determinações do rei. 

Por conseguinte, na hierarquização, os capitães-mores e governadores do Estado do Brasil 

– incluindo os das capitanias de Pernambuco e Rio Grande, por exemplo – estavam sujeitos 

ao governo geral da Bahia e este estava sujeito apenas ao rei. 

 Desde o início da efetiva povoação do Assu por parte dos luso-brasileiros, o espaço 

ganhou caráter de território, onde passaram a ser aplicados os códigos e valores de 

Portugal, sendo este território o “recipiente físico e o suporte do corpo político”, 

organizado sobre uma complexa estrutura de governo que o envolvia e incorporava dentro 

de sua jurisdição (GOTTMANN, 2012, p. 253-254). Nesse sentido, o Assu desponta como 

uma área de interseção de duas jurisdições conflituosas de menor amplitude territorial (a 

do capitão-mor e a do mestre de campo), sob a jurisdição de um poder maior – o Governo 

Geral – que tentava apaziguar as relações. As áreas de atuação do poder político, ou 

jurisdição, de Morais Navarro e Bernardo Vieira, chocavam-se no Assu, colocando os 

moradores daquela região em um espaço regido por duas instâncias de poder diferentes e 

com objetivos e interesses similares e, por isso, conflitantes. 

 As deliberações de D. João de Lencastre nos assuntos relativos à Guerra dos Bárbaros 

passaram a ser uma constante em seu governo, fator visualizado por meio das 

correspondências trocadas entre ele e outras autoridades coloniais e no reino. A partir de 

1698, com o início das rivalidades de Bernardo Vieira de Melo e Manuel Álvares de Morais 

Navarro, percebem-se os esforços de Lencastre para solucionar a questão, porém sempre 

tomando partido do lado do mestre de campo. Vale destacar que, desde sua criação, o Terço 

dos Paulistas atuou nos sertões das capitanias do Rio Grande e Paraíba como uma espécie 
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de “braço armado” dos anseios do governador geral, como uma engrenagem inserida no 

jogo das relações de jurisdição da colônia, fazendo valer as vontades da Bahia em parte das 

capitanias do Norte. 

 Para se compreender o papel da jurisdição da estrutura política do império 

português, deve-se partir da premissa, como aponta Pedro Cardim, de que 

 

a Coroa partilhava o espectro político com outras forças e outros poderes. 

Nesse quadro, compreende-se facilmente porque é que a “jurisdição” foi a 
ferramenta de articulação a que mais intensamente se recorreu. A 
“jurisdição” era o meio organizativo que melhor se adaptava à realidade 
daquele tempo, precisamente porque era a faculdade que menos expressava 
pretensões unilaterais de domínio, era a que melhor actuava na busca de 
pontos de equilíbrio inspirados no principio da atribuição equitativa, a cada 
uma das partes em presença, de espaços e de direitos comensuráveis 

(CARDIM, 2005, p. 55). 
 

 Daí se compreende a constante busca de D. João de Lencastre por um “ponto de 

equilíbrio”, uma solução para o conflito entre Manuel Álvares de Morais Navarro e 

Bernardo Vieira de Melo, a partir de uma equiparação entre os dois agente enquanto 

detentores de um espaço jurisdicional, específico em suas funções e com fronteiras que 

deveriam ser respeitadas. Apesar de posicionar-se costumeiramente favorável ao mestre de 

campo, o governador geral tratou de delimitar as pretensões unilaterais de Navarro e do 

capitão-mor dentro de suas jurisdições, de forma que os interesses pessoais deles não 

representassem riscos para o que era de interesse de Lencastre e da Coroa: o fim da 

ameaça dos índios “bárbaros”.  

 De início, perceber-se em duas cartas do governador geral – uma para Bernardo 

Vieira de Melo e outra para Manuel Álvares de Morais Navarro, em 31 de janeiro e 04 de 

fevereiro de 1699, respectivamente –, que antes do conflito entre eles dois ganhar maiores 

proporções, Lencastre tratou de deixar claro, para ambos e com quase as mesmas palavras, 

suas posições em termos de jurisdição nos assuntos da guerra. Na verdade, as palavras do 

governador geral soam mais como uma tentativa de deixar claro para Bernardo Vieira a 

limitação de sua atuação no conflito nos sertões da capitania do que apaziguar as relações 
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entre ele e Navarro. Na primeira, para o capitão-mor, o governador geral foi enfático ao 

dizer que 

 

porque como este Terço não foi criado para guarnição dessa fortaleza, senão 

para se alojar nas Companhias dos Sertões dessa Capitania, e fazer a 
Conquista dos Bárbaros dela, que não quiserem viver em paz com os 
Portugueses, não é subordinado em cousa alguma à jurisdição de Vossa 
Mercê24. 
 

 Na segunda, destinada ao mestre de campo, em 4 de fevereiro de 1699, verifica-se 

que foi dito quase a mesma coisa que foi dita ao capitão-mor, informando que “não tem o 

Capitão-mor jurisdição alguma, por ser meramente de Vossa Mercê [o governo da guerra], e 

não se haver criado esse Terço para guarnição da fortaleza dessa Capitania”25. De fato, por 

não possuir a patente de mestre de campo ou uma mais alta do que esta, Bernardo Vieira 

de Melo não tinha permissão, dentro da hierarquia militar vigente, para deliberar sobre 

assuntos relativos às ações de defesa da capitania ou nas decisões do Terço dos Paulistas 

uma vez que havia, dentro do território em questão, um indivíduo com tal requisito, de 

acordo com o capítulo 4 do regimento do capitão-mor, registrado no livro da Câmara de 

Natal no dia 11 de abril de 166426. Pedro Cardim traz uma explicação para a postura por 

parte do governador geral, informando que  

 

Contudo, para além de um poder “público”, iurisdictio caracterizava-se, 
também, por ser o poder considerado “legítimo”, ou seja, era uma forma de 

coacção diferente das relações de poder “de facto”, nascidas do simples 
arbítrio da vontade de um “poderoso”. Estas últimas eram as relações que 
se realizavam à margem do ius, do direito, eram as relações que não 
estavam de acordo com o que se considerava recto, direito e justo. Negava-
se, assim, a condição de jurisdicional a todo e qualquer acto de poder 

                                                        
24

 CARTA para o Capitão-mor do Rio Grande Bernardo Vieira de Melo, sobre várias matérias, tocantes ao 

Terço dos Paulistas, e conserto da fortaleza. Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 

33-40. 
25

 CARTA para o Mestre de Campo Manuel Álvares ... Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. 

Vol. 39, p. 42. 
26

 LEMOS, Vicente. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte. Vol. 1. Rio de Janeiro: Typographia 

do Jornal do Commercio, 1912. p. 85-88. 
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exercido por alguém que não estivesse investido de todos os efeitos de tal 
poder, e negava-se também a legitimidade aos actos do titular de jurisdição 
que se situassem fora das fronteiras do juridicamente admissível (CARDIM, 
2005, p. 55).  
 

 Desta forma, compreende-se que ao enquadrar Morais Navarro e Bernardo Vieira 

dentro de suas jurisdições, D. João de Lencastre tentava colocá-los dentro do que era 

entendido como seu poder “legítimo”, procurando evitar que ambos exercessem relações de 

poder fora daquilo que era legitimamente sua área de atuação. Além disso, ao usarem seus 

status e seus poderes para se intrometerem na jurisdição um do outro, tanto o mestre de 

campo quanto o capitão-mor agiam à margem do que era entendido como o correto e justo, 

abrindo brecha para que suas ações fossem questionadas. 

 O principal elemento de diferenciação entre as duas correspondências, sabendo-se 

que ambas tratam de assuntos relativos às ações do Terço dos Paulistas, é o aparente tom 

de aproximação, ou até mesmo de amizade, com que D. João de Lencastre dirige-se ao 

mestre de campo, na segunda carta. Chega-se ao ponto do governador geral informar a 

Navarro que recebera uma mensagem de Bernardo Vieira de Melo dando notícias do 

descontentamento dos moradores do Rio Grande com a ação de conquista movida pelo 

Terço dos Paulistas27.  

 Surge dessa segunda carta um dos primeiros subsídios que levam à percepção que as 

queixas entre as duas facções (apoiadores de Bernardo Vieira e apoiadores de Navarro) 

tinham, de fato, suas raízes no interesse mútuo pelas terras do Assu. Aparentemente, 

Navarro fazia questão de explicitar entre os moradores do Rio Grande que as terras que ele 

e o terço conquistavam seriam, por mercê régia, suas após o conflito. Segundo D. João de 

Lencastre,  

 

O Capitão-mor dessa Capitania me escreveu, que os moradores dela 

estavam pouco gostosos desta Conquista, por Vossa Mercê lhes dizer, que 
todas as terras que fossem conquistadas eram suas: pudera Vossa Mercê 

                                                        
27

 Vale destacar aqui que o episódio do “Massacre do Jaguaribe”, estopim da série de queixas mais ferrenhas 

contra Navarro e o Terço dos Paulistas, ocorreu no final de junho daquele ano de 1699, ou seja, mais de seis 

meses depois da carta de Dom João de Lencastre informando das reclamações dos moradores.  
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não falar nesta matéria, por não dessaborear o ânimo, de uns homens de 
que precisamente se havia de valer para a mesma Conquista, o que importa 
é fazer com que eles fiquem livres dos bárbaros, que as possuem, para que 
todos se acomodem de maneira que não haja descontentes28

. 

 

 As palavras de Lencastre – sem o tom de rigidez que usava quando se dirigia a 

Bernardo Vieira – aparentam mais uma tentativa de contornar as queixas, orientando o 

mestre de campo a evitar falar do assunto com os moradores, do que uma forma de instruir 

Navarro em suas atribuições e de esclarecer como ocorreria o acesso às terras depois do 

conflito com os indígenas. Por fim, ele deixa claro seu maior interesse: livrar as terras dos 

bárbaros, de forma que fiquem as terras para acomodar todos. O desfecho da Guerra dos 

Bárbaros no Assu, com o fim dos conflitos com os grupos indígenas e a distribuição das 

terras para os interessados, aparentava ser uma plataforma política de grande relevância 

para o governador geral, mesmo em um momento em que as atenções começavam a se 

voltar para as minas descobertas em São Paulo29.  

 O tema das terras conquistadas voltou a ser abordado por João de Lencastre alguns 

meses depois, em 5 de março de 1699, em outra carta endereçada a Morais Navarro, 

destacando, mais uma vez, que o principal objetivo do terço era o de acabar com a ameaça 

indígena. O trecho do documento passa a impressão que Lencastre estava respondendo 

uma indagação realizada por Navarro, pois ele diz “Já tenho escrito a Vossa Mercê que as 

terras que conquistar no Rio Grande dos Bárbaros, que as possuírem, que hão de ser dos 

conquistadores, na forma das ordens de Sua Majestade”30, possivelmente depois de alguma 

dúvida enviada pelo mestre de campo sobre o acesso às terras prometidas. Isso demonstra 

que o interesse de Navarro pelas terras asseguradas ao Terço dos Paulistas esteve presente 

                                                        
28

 CARTA para o Mestre de Campo Manuel Álvares... Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. 

Vol. 39, p. 43-44. 
29

 Dom João de Lencastre chega a falar da descoberta das minas em uma carta endereçada ao seu primo, 

Fernando Martins de Mascarenhas Lencastre, que assumira o governo de Pernambuco 05 em março de 1699, 

tratando-as como as novidades que tinha, dizendo que “Não há nesta cidade mais novas, que as das Minas de 

ouro, que se descobriram em São Paulo”. CARTA para Dom Fernando Martins Mascarenhas de Lancastro 

Governador Geral de Pernambuco sobre [...] dar até a Paraíba e ordenar ao Capitão-mor do Ceará Grande 

todos os índios. Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 63-65. 
30

 CARTA para o Mestre de Campo Manuel Álvares de Morais Navarro. Coleção Documentos Históricos da 

Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 53-55. 
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em suas correspondências e demandas enviadas ao governador geral, que sempre o 

respondia positivamente, porém deixando claro que eles teriam as terras depois de 

concluída a ação de conquista do Assu. Vale ressaltar que, no mesmo dia 5 de março de 

1699, em Pernambuco, assumiu o governo daquela capitania D. Fernando Martins de 

Mascarenhas Lencastre, primo de D. João de Lencastre, com quem trocou, posteriormente, 

uma série de cartas sobre o Terço dos Paulistas e a Guerra dos Bárbaros no Assu. 

 Já em relação a Bernardo Vieira de Melo, Lencastre procurou um balizamento nos 

interesses pelas terras, buscando solucionar as “dúvidas e desavenças” que o tema tinha 

provocado. A carta para o capitão-mor é datada de 2 de agosto de 1699, respondendo os 

assuntos tratados em três cartas enviadas por Bernardo Vieira ainda em maio daquele ano. 

Por abordar o tema das terras prometidas aos oficiais do Terço dos Paulistas, pode-se 

inferir que, em pelo menos uma das três cartas destinadas ao capitão-mor, ficou 

demonstrado, novamente31, a preocupação de Bernardo Vieira de Melo e dos moradores do 

Rio Grande quanto à possível concessão das terras a Navarro e seus homens. Na carta, 

Lencastre afirmava que 

 

sobre as terras que Sua Majestade prometeu aos Paulistas conquistadas aos 

Bárbaros; e já avisei a Vossa Mercê, que tudo se havia de fazer de maneira, 
que nem Sua Majestade faltasse ao mesmo que tinha prometido, nem os 
moradores dessa Capitania ficassem sem as terras que haviam povoado [...] 

e quando haja algum favor é certo que será primeiro moradores, a quem 
Vossa Mercê pode [...] estejam sem o menor susto sobre este particular32. 

 

 Diferentemente da forma que tratou do tema com o mestre de campo Manuel 

Álvares de Morais Navarro, em relação a Bernardo Vieira de Melo, D. João de Lencastre 

tratou de incluir os moradores na repartição das terras depois do conflito, em uma clara 

tentativa de acalmar os ânimos na capitania. Sobre as intenções do governador geral, 

percebe-se uma dualidade de posicionamento que buscava conciliar os conflitos ocasionado 

pelo mútuo intereses pelas terras: de um lado tentava afagar os interesses do homem que 

                                                        
31

 Assim como demonstra a carta de 4 de fevereiro de 1699, enviado para Morais Navarro. 
32

 CARTA para Bernardo Vieira de Melo Capitão-mor do Rio Grande [...] Terço dos Paulistas [...] Capitania. 

Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 67-69. 
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ele colocou no poder no Terço dos Paulistas e, consequentemente, no Assu, dando as 

garantias de que as terras seriam dele e de seus homens, depois de conquistadas; e do 

outro tentava acalmar os ânimos do capitão-mor e dos moradores, que viam seus interesses 

pelas mesmas terras ameaçadas por uma promessa de prêmios e mercês. 

 Já no contexto dos conflitos mais agravados entre o mestre de campo e o capitão-

mor, depois do episódio do “Massacre do Jaguaribe”, a questão da jurisdição tornou-se 

ainda mais complexa e importante para as relações entre o Navarro e Bernardo Vieira. A 

forma de lidar de Lencastre com a questão foi novamente de definir que cada um deles 

deveria agir apenas dentro de sua própria jurisdição: que Navarro obrasse apenas o que 

fosse da guerra dos Bárbaros e que Bernardo Vieira respeitasse isso33.   

 A ação de Bernardo Vieira de Melo e dos moradores insatisfeitos contra a atuação do 

Terço dos Paulistas e de Manuel Álvares de Morais Navarro, aparentemente, foi de rápida 

propagação na sociedade colonial. Ainda em 2 de agosto de 1699, João de Lencastre enviou 

uma carta ao mestre de campo, com novas orientações de como agir com o terço e, 

principalmente, de como evitar novas queixas34. O principal assunto da carta eram os 

editais que o mestre de campo tinha mandado fixar em diversas localidades. Pedro Puntoni 

(2002, p. 257-258) esclarece que, por meio de tais editais, Navarro impunha aos moradores 

suas regras com relação às terras e sua jurisdição, fator que provocou muitas das acusações 

feitas pelos moradores na “Devassa de João de Matos Serra”, pois o mestre de campo teria 

informado que as terras do Assu ao Jaguaribe pertenciam ao terço, assim como agia com 

violência contra os moradores, incendiando suas casas e tomando a produção35.  

 Na carta de João de Lencastre, de agosto de 1699, fica evidente o posicionamento do 

governador geral no sentido de coibir a prática de Morais Navarro de impor seu poder 

                                                        
33

 CARTA para Bernardo Vieira de Melo... Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 

67-68. 
34

 CARTA para o Mestre de Campo Manuel Alves de Morais Navarro sobre o sucesso da primeira Bandeira 

falta de socorro do Assú, e outros particulares. Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, 

p. 70-74. 
35

 Pedro Puntoni discorre amplamente sobre a “Devassa de João de Matos Serra” em seu capítulo “Paulistas x 

Mazombos”, destacando como as reclamações sobre as terras das ribeiras do Assu e Jaguaribe figuraram 

como os principais pontos das reclamações dos moradores contra Manuel Álvares de Morais Navarro e o 

Terço dos Paulistas. Para mais informações, ver PUNTONI, P. 2002, p. 255-266. 
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sobre a jurisdição do capitão-mor, informando-o da seguinte forma: “fique advertido, para 

não mandar afixar mais editais como um de que se me enviou a cópia, pois o não pode fazer; 

o que convém ê, ir conquistando muitos Bárbaros”, ficando claro ainda, mais uma vez, que o 

real objetivo do terço era a conquista do território com a efetiva submissão dos índios 

bárbaros. Além disso, Lencastre pediu que o mestre de campo nutrisse boa relação e 

correspondência com o capitão-mor e com os missionários das ordens religiosas, para o 

bem do serviço de Sua Majestade, sugerindo-o ainda que deixasse de lado qualquer queixa 

que tivesse contra Bernardo Vieira, pois era mais importante que não houvesse desunião 

entre os que serviam a Coroa36. É provável que as notícias sobre o “Massacre do Jaguaribe”, 

ocorrido no final do mês de junho, já tivessem chegado à Bahia, apesar de não ser citado na 

carta do governador geral, porém ainda sem a grande repercussão que ganharia meses 

depois.  

 A partir de então, os esforços do governador geral passaram a ser no sentido de 

apaziguar as relações entre as duas facções conflituosas na capitania do Rio Grande, ao 

mesmo tempo em que agia nos bastidores em defesa do mestre de campo e do Terço dos 

Paulistas.  Em 22 de agosto de 1699, vinte dias depois da carta anterior, João de Lencastre 

enviou nova mensagem ao mestre de campo, dessa vez com o explícito objetivo de provocar 

a união entre Morais Navarro e o capitão-mor e os missionários37. Mais uma vez, percebe-

se a insistência de Lencastre em enfatizar que o mestre de campo e o capitão-mor deveriam 

respeitar um a jurisdição do outro, porém com um destaque de que tal medida seria para a 

conservação do Terço dos Paulistas. Lencastre, aparentemente, já vislumbrava ou tinha 

informações sobre a consequência que as querelas entre Navarro e os moradores do Rio 

                                                        
36

 CARTA para o Mestre de Campo Manuel Alves de... Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. 

Vol. 39, p. 72-73. 
37

 CARTA para Manuel Álvares de Morais Navarro, Mestre de Campo do Terço dos Paulistas, sobre a união e 

boa correspondência, que há de ter com o Capitão-mor do Rio Grande, com os Padres Missionários da 

Companhia que pediu para as Aldeias, e se remeterem mais 5.000 cruzados para o socorro do seu Terço. 

Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 82-83. 
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Grande teria: a ordem régia para que o terço fosse extinto e seus homens retirados da 

campanha do Assu, ocorrida em 13 de janeiro de 170038.  

 Com Bernardo Vieira de Melo as correspondências de D. João de Lencastre eram 

mais enfáticas nas ordens e na forma de fazê-lo cessar com as queixas contra Navarro. Em 

9 de janeiro, as vésperas da carta régia ordenando a extinção do terço, Lencastre endereçou 

a Bernardo Vieira um carta informando que cresciam as notícias da oposição entre ele e o 

mestre de campo, com duras palavras, com as quais se inicia o estudo deste tópico, 

deixando claro que se o capitão-mor continuasse “no ódio, e má vontade que mostra ao 

Mestre de Campo, e seu Terço” sofreria os mais duros castigos que o governador geral 

pudesse aplicar39. Desta forma o conflito entre Bernardo Vieira de Melo e Manuel Álvares 

de Morais Navarra tomara outras proporções, sendo necessário de Lencastre poder 

diplomático ainda maior e a busca por novos aliados.  

 Apesar do apoio de D. João de Lencastre ao mestre de campo que comandava o Terço 

dos Paulistas – ou Terço do Lencastre, como ele mesmo destacara40 –, em 13 de janeiro de 

1700 uma ordem régia decretou a extinção do terço e imediata retirada de Manuel Álvares 

de Morais Navarro e de seus oficiais da campanha do Assu, direcionando-os para a região 

de divisa entre o Siará Grande e rio Parnaiba41. Motivado pelas várias queixas feitas pelos 

moradores, pelo capitão-mor do Rio Grande, Bernardo Vieira de Melo e por Afonso de 

Albuquerque Maranhão, capitão-mor das ordenanças que participara ativamente da guerra 

                                                        
38

 CARTA para o Mestre de Campo Manuel Álvares de Morais Navarro, sobre se retirar com seu Terço. Coleção 

Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 114-116. 
39

 CARTA para o Capitão-mor... Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 103-104. 
40

 Ainda no processo de criação do Terço dos Paulistas, dom João de Lencastre utilizou o termo “Terço de 

Lencastre” para referir-se à força militar que ele mandara Manuel Álvares de Morais Navarro formar em São 

Paulo, como explicita Taunay, citando carta de Lencastre para o capitão-mor do Rio de Janeiro, Artur de Sá 

Menezes, de 19 de outubro de 1697 (TAUNAY, 1995, p. 232). Vale destacar que esse autor privilegia o uso do 

termo “Terço de Lencastre” em detrimento ao “Terço dos Paulistas”. 
41

 REGISTRO da carta de Sua Majestade para o Governador Capitão Geral deste Estado D. João de Alencastro 

sobre mandar extinguir o Terço dos Paulistas de que o Mestre de Campo Manuel Álvares de Morais Navarro e 

lhe extranhar o não ter dado comprimento a sua ordem. Coleção Documentos Históricos da Biblioteca 

Nacional. Vol. 84, p. 118-119. 
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antes da chegada do Terço dos Paulistas42, o rei decidiu tirar o terço da região. A carta de 

D. João de Lencastre informando Navarro da decisão do monarca data de 6 de abril de 

170043, redigida em conformidade com a postura adotada pelo governador geral nos 

assuntos relativos às queixas contra o terço: total apoio a Navarro e seus homens. Em um 

dos momentos, Lencastre relata as reclamações provocadas pela forma que os oficiais do 

Terço dos Paulistas agiam na capitania do Rio Grande. Segundo ele, 

 

Também se queixaram os moradores do Rio Grande, de que Vossa Mercê 

com seu Terço se alojavam junto às suas terras e usavam delas, dizendo lhe 

pertenciam na forma de seu contrato: Vossa Mercê se isto é verdade (o que 
não creio) se abstenha de dar a menor ocasião de queixa a esses moradores, 

dando-me Vossa Mercê também conta, do que neste particular faça na 
verdade, para fazer respostas a Sua Majestade44 (grifo do autor). 
 

 O governador geral demonstrava não acreditar nas queixas dos moradores de que os 

homens do terço estavam “usando” as terras e suas produções quando se alojavam próximo 

das fazendas. Esta que era uma das principais reclamações dos moradores, bem como no 

fato dos oficiais informarem que aquelas terras eram deles “na forma do contrato”, ou seja, 

eram parte das mercês ou prêmios prometidos pela participação na Guerra dos Bárbaros.  

 Com a ordem régia exigindo o fim do terço e a saída de seus homens do Assu, o 

momento era de prestar contas ao rei sobre os sucessos dos sertanistas. Uma de suas 

orientações, para Navarro, foi para que o mestre de campo tratasse de enviar ao rei 

notícias de suas realizações na Guerra dos Bárbaros, defendendo-se das acusações que lhe 

eram feitas. Essa orientação do governador geral, muito provavelmente, motivou a carta de 

Navarro ao rei, em 19 de maio de 1700, prestando satisfações sobre os sucessos do Terço 

dos Paulistas, a versão do mestre de campo sobre o “Massacre do Jaguaribe” e as duas listas 

                                                        
42

 Segundo Taunay, Bernardo Vieira de Melo e Afonso de Albuquerque Maranhão nutriam grande amizade, 

sendo eles dois responsáveis por feitos “condenáveis”, como contrabandear pau-brasil e instigar os Paiacu a 

armar a emboscada contra Manuel Álvares de Morais Navarro (TAUNAY, 1995, 294-312).  
43

 Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 114-116. 
44

 Idem. p. 116. 
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de moradores apoiando a sua permanência no Assu, analisadas no tópico anterior desta 

dissertação45. 

 Nitidamente, Lencastre desrespeitou a ordem régia – que dizia que se deveria 

extinguir46 o terço – e obrou não apenas sua continuação do Terço dos Paulistas na 

campanha do Assu, como também a sua defesa diante das queixas movidas pelos 

moradores e Bernardo Vieira de Melo. Em 15 de novembro de 1700, seis meses depois da 

carta de Navarro explicando a ação contra os Paiacu, o rei, D. Pedro II, enviou nova 

mensagem ao governador geral do Estado do Brasil, ratificando a ordem para que o terço 

fosse extinto e expressando estranhamento pela postura do seu representante maior na 

América, que descumpriu sua ordem expressa. Segundo a nova carta régia,  

 

não só não destes a execução a esta minha ordem mas ainda aprovais as 
insolências que o dito mestre de campo está fazendo, me pareceu estranhar-

vos muito o não dardes logo cumprimento à dita ordem e ordenar-vos, como 
por esta o faço, que sem réplicas mandeis logo tirar daquele sítio o dito 
terço e o mandeis assistir no sertão que fica entre o Ceará e o Rio Parnaiba 

onde pode ter utilidade para lazer guerra aos rebeldes47.  
 

 A carta do rei para Lencastre revela o quanto que as reclamações dos moradores e 

Bernardo Vieira foram eficazes em persuadir o monarca. Estranhando o descumprimento 

de sua ordem para que o terço fosse extinto, D. Pedro II entendeu a decisão do governador 

geral como uma demonstração de aprovação às “insolências” de Morais Navarro, tornando 

necessário reforçar sua decisão de enviar o terço para a capitania de São José do Piauí. 

Desta forma, ficava evidente que ainda em meados de 1700 o rei já tinha posição definida 

sobre a atuação do Terço dos Paulistas e nem mesmo a carta de satisfações dos sucessos 

empreendidos pelo terço contra os tapuias do Rio Grande e as listas de moradores 

aprovando a permanência da força militar foram capazes de persuadi-lo em contrário.  

 Mesmo com todo o apoio do governador geral e o envio de cartas ao rei informando 

dos sucessos do Terço dos Paulistas na campanha do Assu, contando com uma ampla lista 

                                                        
45

 AHU-RN, Papéis avulsos, Cx. 1, doc. 52. 
46

 Termo utilizado no documento. 
47

 Coleção Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Vol. 84, p. 118-119. 
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de apoiadores, moradores da capitania, em 8 de abril de 1701, D. João de Lencastre enviou 

três cartas sobre um mesmo assunto: a prisão do mestre de campo. A primeira delas foi 

endereçada ao ouvidor geral da Paraíba, Cristóvão Soares Reimão, com uma mensagem 

para que se cumprisse uma ordem régia que mandava prender o mestre de campo Manuel 

Álvares de Morais Navarro. A decisão era para que o ouvidor levasse Navarro preso para a 

cadeia de Pernambuco ou para a da Paraíba, acompanhada de uma ordem para Soares 

Reimão realizar uma devassa “do estrago que fez com a gente do seu Terço, nos Tapuias da 

Nação Paiacus, que estavam situados na Ribeira de Jaguaribe, recomendando-me o dito 

Senhor muito particularmente o efeito, e segredo desta diligência”48.   

 A diligência de Cristóvão Soares Reimão para prender Morais Navarro e a devassa 

sobre seus atos deveria ser realizada em total segredo, com necessidade de envio da uma 

certidão de prisão para o governador geral assim que fosse realizada. Além da ordem para 

prender o mestre de campo, Reimão foi encarregado de levar uma carta, a segunda do dia 8 

de abril, para o sargento mor José de Morais Navarro, irmão de Manuel Álvares de Morais 

Navarro, informando-o que ele deveria encarregar-se, “por ora”, do governo do Terço dos 

Paulistas, até nova ordem ou resolução do rei49. Desta forma, o comando das ações dos 

oficiais do terço ficaria sob novo governo, nome que perduraria ao longo das duas 

primeiras décadas do século XVIII. 

 A terceira carta, destinada diretamente ao mestre de campo Manuel Álvares de 

Morais Navarro, também versava sobre a ordem para que ele fosse preso. De início, 

Lencastre explicava o motivo da ordem de prisão: “Sua Majestade, que Deus guarde, movido 

das repetidas queixas, que se lhe representaram das insolências que se diz obrara Vossa 

Mercê com a gente do seu Terço nos Tapuias da nação Paiacus, manda prender a Vossa 

Mercê”, para mostrar, mais uma vez, que confiava na inocência de Navarro, garantindo que 

“e se verá que Vossa Mercê não excedeu as ordens de Sua Majestade, nem obrou cousa 

alguma contra seu real serviço, em dano, e prejuízo desses moradores, como repetidas vezes 
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 CARTA para o Ouvidor Geral da Paraíba Christovão Soares Reimão. Coleção Documentos Históricos da 

Biblioteca Nacional. Vol. 39, p. 138-139. 
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 Idem, p. 139. 
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recomendei a Vossa Mercê nas cartas que lhe escrevi”50. O governador geral aconselhou o 

mestre de campo a agir com prudência e que aguardasse que Deus o livraria da investida 

dos inimigos. A carta de João de Lencastre para Morais Navarro consagra a ideia de que a 

confiança que ele depositara no mestre de campo era incondicional, pois mesmo depois da 

ordem régia mandando prender Navarro (sem referência ao fim do Terço dos Paulistas), 

Lencastre manteve sua postura de incredibilidade frente às reclamações feitas pelos 

moradores em razão das terras do Assu. 

 

Considerações finais 

A discórdia entre Manuel Álvares de Morais Navarro e Bernardo Vieira de Melo 

representou, neste estudo, uma discórdia que integrou o conjunto de elementos que 

promoveram o processo de territorialização do Assu colonial. Movidos por interesses pelo 

poder, pelas decisões sobre a guerra, pelo acesso às terras conquistadas e pela mão de obra 

dos índios capturados em guerra justa, o mestre de campo e o capitão-mor fizeram girar 

em volta deles uma rede de indivíduos que compactuavam com suas ambições. Além disso, 

percebeu-se o intermédio constante do governador geral, D. João de Lencastre na discórdia 

entre eles, com posturas bastante destoantes.  

 D. João de Lencastre, desde o início, mostrou-se partidário dos interesses do Terço 

dos Paulistas e de seu mestre de campo, Morais Navarro. Fator explicado pelo sentimento 

de pertencimento que o governador geral nutria pela tropa que ele criou e que chamava de 

“Terço de Lencastre”. Ao mesmo tempo, ele encontrava-se em uma posição política que 

exigia o apaziguamento das relações entre os dois agentes do poder no Rio Grande. Desta 

forma, Lencastre buscou, de início, um balizamento entre os interesses de Morais Navarro, 

de Bernardo Vieira de Melo e de seus respectivos apoiadores, procurando enquadrá-los 

dentro de suas próprias jurisdições. 

 A terra, ou o acesso a ela, foi o fator que mais contribuiu para o conflito entre o 

mestre de campo e o capitão-mor. De um lado estavam os oficiais do Terço dos Paulistas, a 
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 CARTA para o Mestre de Campo Manuel Álvares de Morais Navarro. Coleção Documentos Históricos da 
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quem haviam sido prometidas as terras conquistadas no Rio Grande; do outro estavam os 

antigos moradores do Assu – retirados de suas terras durante a guerra – e outros agentes 

de poder na capitania, como oficiais da câmara, que viam a presença dos oficiais do terço 

como um obstáculo a seus interesses em ocupar o interior da capitania. D. João de 

Lencastre, como discutido, procurou o balizamento entre estes dois grupos, apesar de 

demonstrar, em suas cartas, maior aproximação com o lado dos “paulistas”, a ponto de não 

dar crédito às queixas feitas pelo capitão-mor e os moradores.  
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“ESSE MAR É MEU”:  
O ESPAÇO MARÍTIMO BRASILEIRO E A SEGURANÇA NACIONAL, 1970 

 

Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho51 

 

RESUMO 
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). Este 
trabalho tem como objetivo analisar as estratégias destinadas à construção de um espaço 
marítimo brasileiro como fundamental para segurança da nação e como tais questões 
foram tratadas pelo conselho de Segurança Nacional na década de 1970. O 
esquadrinhamento do território brasileiro no mar teve início em meados da década de 
1950, com a participação do Brasil em convenções internacionais que mais tarde dariam 
forma à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982) que definiria os 
limites e conceitos de Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva, dentre 
outros. De acordo com a Convenção de 1982, a soberania do Estado costeiro estende-se 
além do seu território e das suas águas interiores e, no caso de Estado arquipélago, das 
suas águas arquipelágicas, a uma zona de mar adjacente designada pelo nome de Mar 
Territorial. Enquanto na Zona Contígua ao Mar Territorial o Estado costeiro poderia tomar 

medidas de fiscalização necessárias a sua proteção. A zona contígua não poderia estender-
se além de 24 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para 

medir a largura do Mar Territorial e a Zona Econômica Exclusiva seria uma zona situada 
além do mar territorial e a este adjacente, sujeita ao regime jurídico específico estabelecido 
pelo Estado costeiro. De acordo com a Convenção de 1982 a Zona Econômica Exclusiva não 
poderia se estender além de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se 
mede a largura do mar territorial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mar-territorial; território; segurança nacional. 
 
ABSTRACT 
In 1982, Brazil signed the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and 
ratified its decision in 1988. To put into practice the proposals of the Convention, the 
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Brazilian National State took a number of measures conducted by the Navy Brazil, 
specifically in the Interministerial Commission for Sea Resources (CIRM), created by 
decree in 1974 with the purpose of advising the President in achieving the National Policy 
pair Sea Resources (PNRM). This work aims to analyze strategies for the construction of a 
Brazilian maritime space as critical to the nation's security and how such issues were 
addressed by the National Security Council in the 1970s The Brazilian territory rummage at 
sea began in the mid 1950s, with the participation of Brazil in international conventions 
that later would form the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) would 
define the limits and concepts of Territorial Sea, Contiguous Zone and Exclusive Economic 
Zone, among others. According to the 1982 Convention, the sovereignty of the coastal State 
extends beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic 
State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea designated by the Territorial Sea 

name . While in the Territorial Sea Contiguous Zone the coastal State could take control 
necessary their protection. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles 
from the baselines used to measure the breadth of the Territorial Sea and Exclusive 
Economic Zone would be an area beyond the territorial sea and adjacent, subject to specific 
legal regime established by the coastal State. According to the 1982 Convention Exclusive 
Economic Zone could not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which 
to measure the breadth of the territorial sea. 
 
KEYWORDS: Sea-territorial; territory; National security. 
 

Ainda na década de 1970, sob a gestão de uma ditadura civil militar o mar 

territorial brasileiro foi alargado. O novo regime que, dentre outros aspectos, pregava e 

tentava implantar a Doutrina de Segurança Nacional, que previa não somente a defesa 

interna do território nacional, mas também a segurança externa.  

Ao estender o mar territorial para 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).  

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 
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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). 

A ampliação do mar territorial brasileiro para 200 milhas, em 1970, através de 

decreto assinado pelo então presidente da república, Emílio Garrastazu Médici, foi 

divulgada e discutida pela imprensa. Sobre essa questão pode-se apontar alguns temas em 

destaque nas matérias publicadas no periódico carioca Jornal do Brasil na referida década, 

entre os quais evidenciam-se: um forte discurso que associa a ampliação das 200 milhas à 

ideia de soberania, atrelada a uma política Latino-americana, a qual o Brasil estaria em 

comum acordo com outros países, especialmente Peru, Argentina e Chile que já haviam 

adotado as 200 milhas, anos antes, ao aproveitamento dos recursos naturais (destaque 

para a pesca e para Petrobrás). Uma das matérias de março de 1970 mostrava a 

consonância da decisão brasileira com outros países da América Latina:  

 

Os limites do mar territorial brasileiro foram ampliados de 12 para 200 

milhas. O decreto que o presidente Médici assinou ontem, determina que 
a soberania do país vigore sobre o espaço aéreo, o leito e o subsolo dessa 
faixa. Aos navios de todas as nacionalidades é reconhecido o direito de 
‘passagem inocente’ no mar territorial brasileiro. A exposição de motivos 

da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional sobre o assunto 

diz que ‘foi dada especial ênfase aos aspectos políticos da questão’. 
Considera que a ‘adoção da solução é coincidente com a que tende a 
prevalecer na América (JORNAL DO BRASIL, 26 mar. 1970). 
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Além dos jornais, ecoava pelas ruas do país, na década de 1970, o samba de João 

Nogueira, Esse mar é meu ou das 200 para lá52: “Esse mar é meu/leva seu barco pra lá 

desse mar/vá jogar sua rede das duzentas pra lá/pescador de olhos verdes/vá pescar 

noutro lugar”  

 

Obrigado seu Doutor pelo acontecimento/Vai ter peixe camarão  

Lagosta que só Deus dá/Pego bem a sua ideia/ Peixe é bom pro 
pensamento/E a partir desse momento/Meu povo vai pensar/Esse mar é 
meu /Leva seu barco pra lá desse mar/Esse mar é meu/Leva seu barco pra 
lá (JORNAL DO BRASIL, 26 mar. 1970). 

 

João Nogueira ainda cantava “tem rede amarela e verde/No verde azul desse mar”, 

destacando a ideia de que o mar brasileiro passava a ser delimitado de forma clara e que o 

país tomava posições no sentido de esquadrinhar seu território no mar. Mas, o que eram 

“as duzentas” cantadas pelo sambista? 

Desde meados do século XIX o governo brasileiro havia fixado a largura de seu mar 

territorial em três milhas náuticas, mas a partir da década de 1930 tomou decisões para 

levar cada vez mais longe sua soberania sobre o oceano.  Em 1938, pelo Decreto nº 794, o 

Brasil estabeleceu um regime de direitos exclusivos de pesca até a distância de doze milhas. 

A plataforma submarina foi incorporada ao território nacional em 1950. Em 1966, o mar 

territorial é estendido para seis milhas marítimas. Em 26 de agosto de 1968, o Decreto nº 

63.164 regulamentou a pesquisa científica no mar territorial e na plataforma continental. O 

Decreto nº 553, de 1969, estendeu o mar territorial para doze milhas, até que outro 

decreto, nº 1098, de 25 de março de 1970, estendeu o mar territorial para duzentas milhas 

(CASTRO, 1989). Em uma versão estendida deste texto, trabalharemos o contexto em que 

foram produzidos os decretos referenciados acima. 

A historiografia da década de 1970 tratou de destacar as motivações para as 200 

milhas. Juristas, articulistas da Escola de Guerra Naval, listaram quais seriam as intenções 

da adesão do país ao Mar Territorial de 200 milhas. 

                                                        
52

CASTRO, Luiz. O Brasil e o novo direito do mar: Mar territorial e Zona econômica exclusiva. Brasília: IPRI, 

1989, p. 29. 
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O primeiro deles foi o jurista Clóvis Ramalhete53, em um artigo publicado na Revista 

Militar Brasileira no segundo semestre de 1971. Ramalhete se propunha “a definir alguns 

dos objetivos visados pela decisão brasileira de fixar em 200 milhas a extensão do Mar 

Territorial” (RAMALHETE, 1971, p. 60). 

Para Ramalhete o Brasil tinha objetivos militares, econômicos e políticos para aderir 

ao projeto das 200 milhas. Em relação aos interesses militares, o autor destaca que “a 

distensão de 12 para 200 milhas, do Mar Territorial brasileiro, objetivou, antes de tudo, 

uma ação de varredura da ‘espionagem científica’” (RAMALHETE, 1971, p. 60). Para o 

jurista era urgente a proteção do mar territorial brasileiro: 

 

É urgente que se advirtam os centros de decisão da Nação brasileira, quanto 
à complexidade dos valores do mar, na atualidade brasileira. A riqueza e o 
perigo do mar devem ser destacados e definidos, inclusive com nitidez 
quanto aos aspectos militares e de defesa, envolvidos com evidência que 
incomoda, no ato das 200 milhas (RAMALHETE, 1971, p. 73). 

 

Para Ramalhete pesquisas em águas brasileiras já estavam sendo executadas sem a 

permissão do governo brasileiro: “a ideia cabal da intensa atividade dos barcos espiões em 

todos os mares, e em águas brasileiras inclusive, bastarão as notícias dos apresamentos e 

dos incidentes diplomáticos, nos quais o Brasil tem sido parte” (RAMALHETE, 1971, p. 73). 

As empresas de pesca internacionais, que já atuavam em águas territoriais brasileiras sem 

autorização, poderiam trazer em seus barcos de pesca, “espiões” interessados no 

patrimônio marítimo brasileiro. 

Cabe destacar, e nos deteremos nesse assunto mais à frente, que o ministro da 

Marinha, na década de 1980, dez anos depois das proposições de Ramalhete, tratava da 

impossibilidade da armada naval brasileira de patrulhar o território aquático brasileiro. 

                                                        
53

Bacharel em Direito pela faculdade Nacional de Direito, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – Pós-

graduação em várias faculdades, destacando-se em Psicologia e Ciências Sociais. Professor Catedrático de 

Direito Comercial e Trabalhista da Faculdade da Guanabara, prof. Convidado da Escola Naval, no curso de 

Direito internacional público, antigo professor da faculdade de direito do Rio de Janeiro, prof. Emérito da 

Faculdade de direito de São Carlos (São Paulo), prof. Honoris Causa da Faculdade de direito da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES).  
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Como motivação econômica, Ramalhete destaca que: o ato das 200 milhas de parte 

do Brasil, teve por objetivo econômico, apropriar-se, a exemplo dos demais Estados, dos 

recursos econômicos existentes na área, para melhor preservá-los e para propriamente 

explorá-lo.  

 

E justifica-se ainda também pelo fator geográfico de que a nossa plataforma 

tem 190 milhas no norte e 109 ao sul. Ela não poderia ser defendida e 
explorada enquanto, contraditoriamente, permanecesse recoberta por Mar 
Territorial de apenas 12 milhas. E isso sucedia na zona continental sul-
americana abaixo da linha imaginária do Equador, em que todos os demais 
Estados já possuíam 200 milhas de mar territorial. O ato brasileiro foi 
praticado com imensa cautela, no atraso com que ocorreu, cerca de 30 anos 
após a deflagração do processo de distorção dos espaços, levado a efeito 
pelos demais Estados (RAMALHETE, 1971, p. 76).  

 
 
 

Como os demais países da América Latina que aderiram ao alargamento do mar 

territorial, o Brasil, com as duzentas milhas, expandia sua capacidade de exploração. No 

entanto, ainda não sabemos precisar as receitas brasileiras com a pesca, nem ao menos a 

capacidade de exploração que o país dispunha na década de 1970.  

Apesar das iniciativas destinadas ao aumento do mar territorial brasileiro, os 

relatórios do ministério da agricultura, ao qual a inspetoria de pesca estava vinculada, 

mostram que 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 mar. 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). 

As motivações para o alargamento do Mar Territorial para 200 milhas, segundo 

Ramalhete, também decorriam das pressões de países vizinhos, pois o Brasil era um dos 
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poucos países latino americanos a manter o Mar Territorial de 12 milhas e, assim como 

seus vizinhos, teria sido inspirado pelas declarações de Truman: “Os EUA deram a solução: 

utilizaram o velho ‘costume jurídico’ do ato unilateral para fixação de fronteiras a qual é 

‘ato de poder estatal’. E, simplesmente, anexaram as plataformas. – Foram então imitados, 

em escala mundial” (RAMALHETE, 1971, p. 75). 

Para Ramalhete, a decisão das 200 milhas praticada pelo Brasil por ‘ato unilateral’, 

mas com inteira legitimidade, era legal, pois não existia norma, no Direito Internacional, 

contrária a que cada Estado determinasse a largura do seu mar territorial. Desse modo, as 

decisões sobre a extensão do mar territorial sempre foram tomadas de modo unilateral.  A 

história da dimensão do Mar Territorial brasileiro inicia-se com Portaria do Ministério da 

Agricultura, e seguiu-se, por decretos, algumas normas insertas em Regulamentos de 

Capitanias dos Portos. 

Outro trabalho que destacaremos é o Estudo sobre a ampliação do Mar Territorial 

para 200 milhas, de Paulo Irineu Roxo Freitas, para este, tal medida teria sido necessária 

para segurança do país e já teria sido tomada, pela primeira vez, por ocasião da segunda 

guerra mundial: 

 

Não resta dúvida que a ampliação do Mar Territorial para 200 milhas 
concorreu positiva e objetivamente para defesa do país e do continente. 
Medida semelhante, embora provisória, foi tomada pela Conferência 
Interamericana realizada três semanas após o início da II Guerra Mundial, 
na qual todos os países da América estabeleceram uma ‘zona de segurança’ 

de 200 milhas entorno das Américas com o fim de controlar o tráfego 
marítimo dentro dessa área. A medida tomada, naquela época, por 

unanimidade, pelos países americanos, estabeleceu pela primeira vez o 
conceito de 200 milhas, como faixa de controle necessário para defesa do 
continente (FREITAS, 1970, p. 1). 

 

O aumento do mar territorial para 200 milhas potencializaria a “possibilidade de 

controle e fiscalização das operações oceanográficas realizadas por outros países junto à 

costa brasileira, visando à obtenção de dados que tem aplicação direta na guerra submarina 

e nas medidas defensivas anti-submarino” (FREITAS, 1970, p. 1). Navios estrangeiros 

estariam “limpando” a costa brasileira e prejudicando pescadores amadores. Roxo destaca 
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um caso de pesca indevida na praia de Copacabana, no qual, um navio japonês pescava 

livremente em nossas costas, prejudicando a pesca amadora54.  

Além das investidas de navios estrangeiros, Freitas destaca as pressões oriundas da 

opinião pública. Para ele, apesar da Marinha não ter patrocinado, nem mesmo concorrido, 

em qualquer campanha de opinião pública, visando despertar a atenção para a necessidade 

da ampliação do Mar Territorial para 200 milhas, a opinião pública nacional já vinha dando 

sintomas de que sentia a necessidade de tal ampliação. 

Assim, políticos, juristas e jornalistas vinham demonstrando que já possuíam 

opinião formada, em prol da ampliação citada. No Senado, o Projeto de Lei nº 96 de 1968, e 

na Câmara, o projeto de lei nº 527 de 1967, visavam justamente à ampliação do Mar 

Territorial para 200 milhas. Tais projetos não tiveram o andamento desejável no 

Congresso.  

A Associação Profissional de Indústria da Pesca do Estado de São Paulo (APIPESCA), 

além de outras entidades ligadas à pesca, já haviam endereçado solicitação ao Presidente 

da República para a ampliação do antigo Mar Territorial de 12 milhas. 

Frente a uma possível decisão internacional que limitaria o mar territorial em 12 

milhas náuticas, autores da década de 1980, tentavam definir o que eram as 200 milhas e 

qual a sua importância para o país, além de tentar responder se o país deveria recuar da 

decisão, tomada uma década antes, de estender seu mar territorial para 200 milhas. 

Assim, em 1980 o ministro da Marinha concedeu uma entrevista à Gazeta Mercantil, 

na qual conceituava Mar Territorial55 e Zona Econômica Exclusiva56, além de deixar claro 

                                                        
54

“No dia 13 de dezembro último, um grande navio pesqueiro japonês, recolhia toneladas de peixe, a apenas 

40 milhas da praia de Copabana, à vista de pescadores amadores brasileiros, que são obrigados pela SUDEPE 

a limitar a quantidade de peixe recolhido em suas pescarias, a fim de preservar as espécies” (FREITAS, 1970, 

p. 3). 
55

Mar territorial-é aquele sobre o qual a nação ribeirinha tem soberania absoluta, isto é, uma área do mar que 

constitui um verdadeiro prolongamento do seu território. Exatamente em consequência deste aspecto é que, 

tradicionalmente, todas as nações adotaram como mar territorial a distância de 3 milhas marítimas 

(aproximadamente 5,6 km), isto é, até onde ia o alcance dos canhões antigos, portanto, a zona que podia 

efetivamente defendida de terra. A nação ribeirinha tem todo o direito de fazer cumprir todas as suas leis na 

zona do mar territorial; uma concessão feita é o direito de ‘passagem inocente’, qual seja, um navio 

estrangeiro poderá passar nas águas do mar territorial, ficando, entretanto, enquanto nela permanecer, 

sujeito às leis do país ribeirinho. Assim, dentro do exemplo citado, um submarino não poderá navegar 
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que ao aceitar uma possível legislação internacional que limitaria o mar territorial 

brasileiro em 12 milhas, o país não recuaria, mas ganharia uma ZEE de 200 milhas, de 

acordo com os interesses brasileiros. 

No entanto, o ministro destacou as limitações da Marinha para fazer a vigilância na 

área das 200 milhas: “o grande problema que a Marinha enfrentou e enfrenta para fazer 

cumprir a legislação das 200 milhas é a inexistência de meios flutuantes e aéreos em 

número adequado para manter vigilância em todo nosso atual mar territorial”.  

Para o ministro, apesar de não se dispor de um Poder Naval suficiente para, caso 

necessário, impor nossa vontade pela força, “praticamente já conseguimos o que realmente 

desejávamos, isto é, o consenso das nações relativo a uma zona econômica exclusiva de 200 

milhas”. O Brasil não recuaria de sua decisão, mas se ajustaria às condições internacionais 

que fossem convenientes aos interesses nacionais. 

Esse não era um pensamento partilhado pelo senador Vasconcellos Torres em sua 

obra, 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 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). 

                                                                                                                                                                                        
submerso em águas territoriais de outra nação; esses direitos sobre o mar territorial de 3 milhas, são 

reconhecidos por todas as nações, o mesmo não acontecendo com o mar territorial de 200 milhas, adotado 

por algumas nações, entre as quais o Brasil (FONSECA, 1980, p.3). 
56

Zona Econômica Exclusiva (ZEE)- ou, também, como vinha sendo chamado nos primeiros anos das 

Conferências sobre Direito do Mar, Mar Patrimonial (essa expressão deixou de ser usada no atual texto da 

negociação) é a zona onde a nação ribeirinha tem assegurada a posse de todas as riquezas nela existentes, 

seja entre águas (pesca),seja no fundo (petróleo, minérios, etc), não sendo permitida a exploração de tais 

riquezas, salvo por acordo mútuo, por outra nação [...]” (FONSECA, 1980, p.3-4). 
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Os esforços da escrita, tanto em 1970 como na década posterior serviram de base 

para a construção de uma unidade territorial no mar, a Amazônia Azul, conceito criado pela 

Marinha e definido na linguagem dos limites, em termos que expressariam a grandiosidade 

do território nacional: “Amazônia Azul, medindo quase 4,5 milhões de quilômetros 

quadrados, o que acrescenta ao País uma área equivalente a mais de 50 % de sua extensão 

territorial” (MARINHA DO BRASIL, 2012. p. 1) e englobaria a Zona Econômica Exclusiva 

mais os limites da plataforma continental, um agrupamento de espaços envoltos em uma 

unidade maior, que seria acrescida ao território nacional em terra. A Amazônia em água 

deveria ser vista como seu equivalente em terra, a floresta Amazônica, uma fonte de 

riquezas inesgotáveis e muitas ainda desconhecidas.  

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, 

sobre a qual o Brasil tem o direito de exploração. 
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ENTRE O URBANO E O RURAL: A AMBIÊNCIA DOS CRIMES EM SÃO 
BERNARDO DAS RUSSAS NOS INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS- 

CRIME (1929- 1935) 
 

Francisca Fernanda dos Santos57 
Fátima Nailena da Fonsêca Cordeiro58 

 
RESUMO 
Este trabalho tem como finalidade de analisar os espaços em que ocorreram as ações 
criminosas, da cidade de São Bernardo das Russas, com base nos inquéritos policiais e 
processos-crime, no período de 1929 a 1935. Assim como às suas diversas tipologias o 

contexto sociocultural. Nossa visão, no entanto, estará voltada para os bairros e/ou 
comunidades, apresentados na documentação pesquisada. Nossa intenção além de procurar 
analisar o lugar social das pessoas que se faziam presentes nesses espaços, dentro das 
possibilidades oferecidas pelas fontes pesquisadas, será percorrer os espaços nos quais os 
crimes aconteceram, entendendo que estes espaços são construídos a partir das 
representações instituídas nas e pelas práticas cotidianas. Considerando que são os sujeitos 
os responsáveis diretos pela dinâmica dos espaços, intenciono demarcar, de alguma 
maneira, o lugar sociocultural dos sujeitos nomeados nos processos como responsáveis ou 
vítimas dos delitos que acabavam por transformar em construtores de espaços marcados 
pela transgressão. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Espaços. Crime. Processos-crime. Inquéritos Policiais. Russas. 

 

Nesta pesquisa tivemos como fontes principais os processos-crimes e Inquéritos 

Policiais compreendidos entre os anos de 1929 a 1935, dos quais estavam salvaguardados 

no antigo Cartório Torres Filho, do 2º Ofício de Registros de Imóveis,59 localizado na cidade 

de Russas-CE. Depois de feita a digitalização, transcrição e fichamento da documentação, 

nossa visão, no entanto, estará voltada, em primeira instância para os bairros e/ou 

comunidades, apresentados nos processos-crimes e inquéritos policiais.  

                                                        
57

 Graduanda em História pela Universidade Estadual do Ceará- UECE, Campus Faculdade de Filosofia Dom 
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59
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Ofício de Registros de Imóveis, também na cidade de Russas. 
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A documentação pesquisada continha 11 inquéritos e 06 processos-crime. Deles, 

depois da análise, fizemos a seguinte tabela: 

BAIRROS ANOS 

 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Açude Santo Antônio   01 01    

Boqueirão 01       

Centro   01  01   

Futuro       01 

Pau Branco    01    

Pitombeira    02    

Poço do Boi    01    

Poço Verde      01  

Timbaúba   01     

Tourão     01   

Subúrbio   01     

Outro*    01  02  

(*) Outro significa que, ainda não foi possível identificar com clareza onde ocorreu o crime. 

FONTE: Elaborado por Francisca Fernanda dos Santos 
 

Interessante observarmos, na tabela acima, que a maioria das transgressões 

ocorria em nas comunidades rurais, nomeadas, nos documentos pesquisados, de “bairros”. 

Desse modo, podemos imaginar que os sujeitos sociais presentes nos inquéritos policiais e 

nos processos-crime eram pessoas ligadas à agricultura, cuja posição social e econômica os 

qualificava de pobres. 

Faz-se necessário entendermos o que caracteriza a particularidade de um 

ambiente. De acordo com Sandra J. Pesavento (2001, p. 33), “[...] O espaço se qualifica a 

partir da percepção de seus moradores e frequentadores, assim como dos estabelecimentos 

que ali se concentram [...]”. Ao fazer esse esclarecimento, não tenho a intenção de 

ressaltar, do ponto de vista identitário, que as comunidades rurais, apresentadas no quadro 

acima, fossem violentas, haja vista o número de ocorrências não nos permite a chegar a 

essa conclusão. Do mesmo modo, não podemos afirmar que a população citadina atribuísse 
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às referidas comunidades o status de violentas, afinal de contas, o número de crimes não 

era tão elevado, tendo sido contabilizado dois deles no próprio centro da cidade de Russas.  

 Considerando que são os sujeitos os responsáveis diretos pela dinâmica dos 

espaços, intencionamos demarcar, de alguma maneira, o lugar sociocultural dos sujeitos 

nomeados nos processos como responsáveis ou vítimas dos delitos que acabavam por 

transformar em construtores de espaços marcados pela transgressão. 

Para Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2010), 

 

Os historiadores dos espaços não pensam o espaço pelo espaço, 

mas a partir do conjunto de eventos, de cenas que, numa dada 

temporalidade, forja tramas, redes, relações, constituem panoramas e 
montam paisagens móveis. (ALBURQUERQUE JR., 2010, p. 219) 

 

De maneira geral, podemos compreender, com base na pesquisa documental 

realizada, que as transgressões aconteceram nas áreas mais afastadas do centro da cidade, 

ou seja, na periferia, ou, zona rural do um município.  

Nas considerações de Flávio Villaça (2001), a visão que temos sobre a respeito 

do que seja, do ponto de vista espacial, a cidade, nos remete a uma visão preconceituosa, na 

qual a mesma aparece associada ao chamado “centro”, espaço concentrador das atividades 

comerciais e do conjunto das habitações de propriedade das famílias mais ricas do 

município. Sendo assim, podemos pensar que as demais áreas são desmerecidas 

desvalorizadas, a exemplo das zonas rurais do município.  

Embora a cidade de São Bernardo das Russas não sofresse, dentro da 

temporalidade recortada por esta pesquisa monog4ráfica, um processo de modernização, 

provocador de uma acentuada exclusão social, podemos imaginar que houvesse diferenças 

de comportamentos e de hábitos entre a população que habitava a área mais central da 

cidade e àquelas que habitavam as zonas rurais. Do ponto de vista das atividades 

econômicas, enquanto a zona rural do município estava voltada para a agricultura e a 

pecuária, na parte central já se sobressaíam o comércio de tecidos, sapatos, farmácia, 

bebidas, todos concentrados no espaço central da cidade. Apesar dessa aparente diferença, 
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não podemos negar que o espaço urbano, aqui demarcado como cidade, achava-se tomado 

de significados rurais.  

No que se refere ao que chamamos de espaços criminosos, importa pensarmos 

como estes eram vistos, tratados e vividos. Para Sandra Jatah Pesavento,  

 

A cidade que se estrutura e constrói não o faz somente pela 
materialidade de suas construções e pela execução dos serviços públicos, 

intervindo no espaço. Há um processo concomitante de construção de 

personagens, com estereotipia fixada por imagens e palavras que lhes dá 
sentido preciso. (PESAVENTO, 2001, p. 12) 

 

Pesavento (2001) se refere à questão que os espaços são construídos pelos 

personagens que neles atuam. Sendo assim, os espaços são reconhecidos pelo conteúdo das 

atividades mais corriqueiras, mais presente no cotidiano, as quais podem se transformar 

em estereótipos os mais diversos: perigosos, violentos, atrasados, entre outros que são 

atribuídos, sobretudo, aos espaços pobres, localizados, frequentemente, nas periferias das 

cidades. 

As reflexões desenvolvidas por Pesavento (2001), embora sejam importantes, 

devo esclarecer que não encontrei, na documentação pesquisada, a atribuição de 

estereótipos aos espaços nos quais aconteceram crimes, haja vista esses não terem ocorrido 

em grandes quantidades. Entre os espaços que foram palco de alguma natureza de crime, 

destacamos os bairros60 do Açude Santo Antônio, Centro e Pitombeira. Em cada um 

aconteceu dois crimes entre os anos de 1931 e 1933, quantidade que, talvez, possamos 

considerar elevada para os padrões da época e para o número de habitantes. Dos três 

lugares, dois são comunidades rurais - Açude Santo Antônio e Pitombeira.  

Para termos uma ideia das distâncias que separam os três lugares, vejamos, 

abaixo, a imagem buscada no Google Earth.  

                                                        
60

 Nomeia-se assim, pois se encontram na documentação aqui trabalhada, esta nomenclatura para se referi 

aos lugares que ocorriam os crimes, dos quais se chamavam, portanto, apenas de bairros. 
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Fonte: Google Earth 

 

A imagem nos oferece três delimitações geográficas, ressaltadas nas cores azul, 

preta e marrom, representando, respectivamente, as comunidades da Pitombeira, do 

Centro e do Açude Santo Antônio. A comunidade de Santo Antônio, está distante cerca de 

36,4 Km do centro da cidade de Russas, enquanto a comunidade da Pitombeira está mais 

próxima, aproximadamente a 4,7 km. 

Marcada pelas atividades da agropecuária, a comunidade da Pitombeira foi 

palco, no ano de 1932, de dois crimes, sendo um de agressão e outro de defloramento. 

Embora tenha sido transformado em processos-crime, nenhum chegou a ser concluído. 

Os crimes que ocorreram na Pitombeira foram, também, crimes de agressão e 

defloramento, esse último apenas transformado em inquérito policial, no ano de 1931, não 

tendo sido concluído, pois, logo após o depoimento de uma testemunha, não apresentando, 

o referido documento, nenhuma informação a mais. O crime de agressão, ocorrido em 

1932, teve seu processo-crime concluído, sendo o acusado sentenciado pelo Artigo 303 do 

Código Penal de 1890.  
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Com relação aos crimes, um de fraude e outro de agressão, que aconteceram no 

centro da cidade, foram instaurados dois inquéritos policiais, um referente ao ano de 1931 e 

o outro ao ano de 1933, tendo ambos sido concluídos. No primeiro, Francisco Oliveira e 

Nham Jereissati foram acusados pela Oliveira, Filho & Rocha. No segundo caso, o agressor, 

Zacarias Lopes Ribeiro, fora inocentado, da acusação de José Rodrigues Lima, por ser 

portador de problemas psíquicos. 

Os delitos ocorridos na Pitombeira tiveram por espaços, ambientes domésticos, 

ou seja, as residências das próprias vítimas. No crime de agressão, o agressor utilizou-se de 

um pedaço de madeira para agredir uma mulher e uma criança. Já o crime de defloramento 

ocorrera no quintal da casa da vítima. Já os delitos ocorridos no centro da cidade de São 

Bernardo das Russas, ocorreram especificamente no Mercado Público e em uma Casa 

Comercial. 

Quanto aos processos-crime que não foram concluídos, embora não saibamos, 

efetivamente, as causas, podemos imaginar que relações de poder, sobretudo as de 

natureza político-econômica, poderão ter influenciado no referido desfecho.  

 

O poder público que representa os dominantes legislará sobre os 

dominados, mas também sobre os que dominam, pois há relação de 
forças que, não implicando geralmente em reciprocidade, precisa 
legitimar-se, contudo, para poder ter efeito e socializar a ideia de que a 

lei é para todos. Embora a modernização capitalista da cidade atinja de 
alguma maneira a todos os seus habitantes, os benefícios que traz 

consigo são mais usufruídos pelos que participam do poder ou dele estão 

próximos. Por outro lado, há uma socialização dos custos que na verdade 
penaliza a maioria. (LAPA, 2008, p. 126) 

 

Sabemos que, por Lei, a Justiça deva ser igual para todos, por essa razão é que as 

pessoas, ao se sentirem injustiçadas, procuram-na para solucionar seus problemas. De 

acordo com a análise da documentação pesquisada, a maioria dos envolvidos pertencia à 

classe social menos favorecida. Apesar da falta de escolaridade, buscaram a Justiça para 

tentarem denunciar os fatos ocorridos, demonstrando, assim, uma consciência forjada na 

honra ofendida, mesmo que, para isto, tivessem que se expor para toda sociedade.  
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De maneira geral, conforme os dados apresentados no Quadro abaixo, os crimes 

ocorreram em dez diferentes localidades, além de quatro outros em que não foi possível 

saber os locais das ocorrências. Quanto à natureza dos crimes, que ocorreram nessas 

localidades, estes iam da agressão ao crime de fraude, dos quais podemos constatar no 

quadro 02, ser o de agressão, ou seja, contra pessoa. Em função disto, para nos auxiliarmos 

e termos uma visão maior dos tipos de crimes por localidade, fizemos a seguinte tabela 

contendo os tipos de crimes por bairros.  

 

Quadro 01 

Bairros/Comunidades Natureza dos Crimes 

Açude Santo Antônio 01 Agressão  

01 Defloramento 

Boqueirão 01 Roubo 

Centro 01 Fraude  

01 Agressão 

Futuro 01 Tentativa de homicídio com Roubo 

Pau Branco 01 Suicídio 

Pitombeira 01 Agressão  

01 Defloramento 

Poço do Boi 01 Agressão 

Poço Verde 01 Agressão 

Timbaúba 01 Agressão com Injúria 

Tourão 01 Defloramento 

Subúrbio 01 Agressão 
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Outros* 

01 Tentativa de homicídio 

01 defloramento  

01 contrabando- 

(*) Na documentação pesquisada, não foi possível identificar os lugares em que aconteceram os delitos acima 

descritos. 

FONTE: Elaborado por Francisca Fernanda dos Santos 

 

Dos 16 crimes apresentados no quadro acima, 07 foram de agressão, 04 de 

defloramentos, 02 roubos. Diante dos números apresentados, ressalto a expressiva 

quantidade de crimes de agressão e de defloramentos, assim como a ausência de crimes de 

homicídio. Para termos uma dimensão da localização espacial dos lugares citados no 

quadro acima, a imagem a seguir nos apresenta uma visão aérea que nos permite ter uma 

compreensão acerca das distâncias que separam cada uma do centro da cidade de Russas.  

 

 
Fonte: Google Earth 
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Atualmente, a comunidade do Pau Branco tem, na estrutura administrativa do 

município de Russas, o status de distrito, enquanto o Poço Verde se acha vinculado ao 

referido distrito. Já a comunidade de Timbaúba,61 e do Poço do Boi estão vinculadas ao 

distrito de São João de Deus.   

Entre os crimes ocorridos durante o período em estudo (1929-1935), destaco o 

acontecido no ano de 1931, na Timbaúba, cerca de 8 km do centro de Russas, no qual 

estiveram envolvidos os senhores Manoel Carlos de Santiago e João Gonçalves Filho. Os 

referidos senhores, depois de uma acalorada discussão, travaram luta corporal. O motivo 

da intriga dizia respeito a problemas de terras. Os dois senhores acima citados eram 

agricultores e criadores de gados, sendo que um dos animais do Sr. Manoel Carlos sempre 

quebrava a cerca do vizinho, ou seja, do Sr. João Gonçalves, que, corriqueiramente, avisava 

para que fossem tomadas as providências em relação ao concerto da cerca.  

Porém, como fora relatado no Inquérito Policial, através do depoimento de 

algumas testemunhas, e do próprio o Sr. João Gonçalves, o seu vizinho nada fazia. Então, 

depois de várias cercas quebradas e consertadas pelo próprio proprietário, o Sr. João 

Gonçalves disse: 

 

[...] Que não iria comunicar a Carlos a entrada da vacca na vasante, 
porque ele não providenciaria como era de costume e que procuraria 
logo as autoridades competentes para resolverem a respeito [...] (2º 

Inquérito Policial de 1931, verso fl. 10).  

 

Ao ficar sabendo, por intermédio de conhecidos em comum, que seu vizinho, o 

Sr. João Gonçalves, iria denunciá-lo, Sr. Manoel Carlos foi tirar satisfação com o Sr. João 

Gonçalves. A discussão acontece próximo as casas que lhes serviam de morada. Depois de 

ser difamado pelo Sr. Manuel Carlos, segundo o que consta nos documentos pesquisados, o 

Sr. João Gonçalves troca murros com aquele que lhe causara prejuízo material e lhe 

ofendera a honra. 

                                                        
61

 Atualmente chama-se Timbaúba Nossa Senhora das Dores.  
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Ao analisar o caso acima apresentado, percebemos que um dos motivos que 

levou o Sr. João Gonçalves à justiça foram os constantes prejuízos materiais que a vaca do 

Sr. Manuel Carlos causou na cerca de propriedade do primeiro, mas, também, quero 

imaginar, à crença no discurso oficial da Justiça, agindo no comprimento da ordem 

socialmente estabelecida.  

Ao se encontrar na situação de denunciado à Justiça, o réu, o Sr. Manoel Carlos, 

sentiu-se ameaçado. Por essa razão, o mesmo procurou a vítima, o Sr. João Gonçalves, para 

“tirar a história a limpo”, reagindo com agressão.  

Outro crime de agressão, abordado nesta pesquisa, ocorreu no dia 30 de 

setembro de 1933, no centro da cidade de São Bernardo das Russas, especificamente no 

Mercado Público Municipal. Nas dependências do referido espaço público, os senhores 

Zacarias Lopes Ribeiro e José Rodrigues Lima tiveram uma luta corporal. Segundo as 

quatro testemunhas, ouvidas pelo Delegado de Polícia João Ferreira Lima, a contenda teve 

início, de fato, quando o Sr. José Rodrigues, marchante no dito mercado, deu dois “bofetes” 

no Sr. Zacarias Ribeiro. Em meio à luta corporal, o acusado, o Sr. Zacarias Ribeiro, achava-

se com uma faca nas mãos, embora nenhuma das testemunhas ouvidas tenha afirmado que 

o mesmo havia desferido os golpes de faca no braço direito da vitima, ou seja, do Sr. José 

Rodrigues. 

O caso foi encerrado pelo Delegado de Polícia João Ferreira Lima, o qual alegou o 

fato de nenhuma das testemunhas ter atribuído a responsabilidade dos ferimentos sofridos 

pelo Sr. José Rodrigues ao Sr. Zacarias Ribeiro. Ressaltou, ainda, o referido delegado, o fato 

de que o acusado sofria de problemas mentais, podendo as lesões terem sido causada pelas 

latas que estavam próximo aos dois envolvidos, no momento em que se entregavam à briga 

corporal.  

Observamos que, há momentos em que os âmbitos são parecidos, afinal fazem 

parte da cidade, porém há outras ocasiões que estas mesmas se convergem, podendo 

considerar lugares diferentes.  Contudo, suas práticas e intensões estão nesse momento 

permutadas entre o novo e velho, das quais os valores estão no misto constante entre a 

raiva e a coragem, o político e econômico, o social e cultural.  
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Então, depois de fazermos uma rápida analise das fontes aqui citadas, podemos 

afirmar que os lugares são semelhantes, assim como as naturezas de crime, contudo as 

causas que levam aos russanos a fazerem parte da desordem da cidade, são diversas e ao 

mesmo tempo complementares. 

 

Referências  
Albuquerque Jr., Durval Muniz de. “O Teatro da História: os espaços entre cenas e 
cenários”. In. Múltiplos olhares sobre a cidade e o urbano: Sobral e região em foco 
(Coord.). Martha Maria Júnior, Nilson Almino de Freitas, Virgínia Célia Cavalcante de 

Holanda. Sobral: UECE/UVA, 2010. 

 
BATELLA, Wagner Barbosa. DINIZ, Alexandre Magno Alves. Análise Espacial dos 
Condicionantes da Criminalidade Violenta no Estado de Minas Gerais. Sociedade & 
Natureza, Uberlândia, 22 (1): 151-163, abr. 2010 (VER MELHOR) 
 
LAPA, José Roberto do Amaral.  A cidade: os cantos e os antros- Campinas 1850- 1900. 
São Paulo: Editora da USP; Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2008. 
 
 
MARTINS, José de Souza. Subúrbio- Vida cotidiana e História no subúrbio da cidade de 
São Paulo: São Caetano, do fim do Império ao fim da República Velha. Editora 
HUCITEC, São Paulo, 2002. 
 

NASCIMENTO, Maria Anezilany Gomes do. Entre o espaço projetado e o espaço vivido: 
indicadores de um arranjo espacial na geografia da Nova Jaguaribara. In. Revista da 
Casa da Geografia de Sobral, Sobral, v. 6/7, n. 1, p. 153-166, 2004/2005. 
 
PESAVENTO, Sandra Jatah. Cidade, espaço e tempo: Reflexões sobre a Memória e o 
patrimônio urbano. Cadernos do LEPAARQ – Textos de Antropologia, Arqueologia e 
Patrimônio. V. II, n°4. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Ago/Dez 2005. 
 
PESAVENTO, Sandra Jatah. Lugares malditos: a cidade do "outro" no Sul brasileiro 
(Porto Alegre, passagem do século XIX ao século XX). Revista Brasileira de História. 
vol.19 n.37, São Paulo Sept. 1999. 
 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Uma Outra Cidade- O Mundo dos Excluídos no Final do 
Século XIX. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001. 
 
SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel Henrique da. Dicionário de conceitos históricos. 
2edição, São Paulo: Contexto, 2006. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

559 

 

 
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: 
Lincoln Institute, 2001. 
 
 
 
 

 

  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

560 

 

TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA FÍSICA DO TEMPLO DE NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO – ACARI/RN 

 
Adriano Campelo da Silva62 

RESUMO 
O trabalho discute transformações ocorridas na estrutura física da Capela de Nossa 
Senhora do Rosário de Acari, concluída em 1738, pelo sargento-mor Manoel Esteves de 
Andrade, que era dedicado inicialmente a Nossa Senhora da Guia. Atualmente, o templo é 
considerado o mais antigo do Seridó. Utilizou como fonte um processo de bigamia de 1761, 
que consta no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa, que se refere a Antônio 
Mendes da Cunha, cristão velho de quarenta anos de idade, que exerceu a função de 

pedreiro na América portuguesa, e que esteve no lugar chamado Acari e reconstruiu uma 
capela no ano de 1757. Ainda em relação à metodologia, utilizou fotografias feitas durante 
uma das restaurações da capela em 1978, pela fundação José Augusto, que nos mostra o 
material utilizado inicialmente na construção, foi pedra e barro, até as intervenções ao 
longo dos anos. Em termos de historiografia regional, José de Azevedo Dantas escreveu em 
seu jornal o raio de maio de 1919 que de 1836 para 1840, foi esse edifício reformado pelo 
capitão Tomaz de Araújo Pereira. A hipótese pleiteada pelo trabalho é de que tal 
reconstrução foi feita aplicando melhorias em sua estrutura física, e após algumas 
intervenções, a mesma foi restaurada e mantém hoje a maioria de seus aspectos originais 
de 1757. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Acari. Templo. Transformações. Estrutura Física. 

 
ABSTRACT 

The paper discusses transformations in the physical structure of the Chapel of Our Lady of 
the Rosary Acari, completed in 1738, by Staff Sergeant Manuel Esteves de Andrade, who 
was initially dedicated to Our Lady of Guia. Currently, the temple is considered the oldest 
of Seridó. Used as one source bigamy process of 1761, which appears in the National 
Archives of Torre do Tombo in Lisbon, referred to Antonio Mendes da Cunha, old Christian 
forty years old, who served as Mason function in Portuguese America, and who was at a 
place called Acari and rebuilt a chapel in 1757. Also in relation to the methodology used 
photographs taken during one of the chapel restoration in 1978, the foundation José 
Augusto, who shows us the material used primarily in construction, was stone and clay 
until the intervention over the years. In terms of regional historiography, José de 
AzevedoDantas wrote in his journal the radius of May 1919 that 1836 to 1840, that building 

was renovated by captain Tomáz de Araújo Pereira. The hypothesis pleaded for the work is 
that such a reconstruction was made by applying improvements in its physical structure, 

                                                        
62
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and after some interventions, it has been restored and today retains most of its original 
features 1757. 
 
KEYWORDS: Acari. Temple. Transformations.Physical structure. 
 

 

Introdução 

Em 1725 já se achava na fazenda Saco dos Pereiras – Acari, o Sargento Mor Manoel 

Esteves de Andrade, que veio inicialmente com o objetivo de cobrar Dízimos e também 

interessado na criação de gado nesse Sertão, e que, acabou adquirindo de seu parente 

Nicolau Mendes da Cruz esta propriedade. É conhecida uma data de sesmaria concedida 

pelo governo da capitania do Rio Grande, a Manoel Esteves de Andrade em 1723. Sesmaria 

nº 223, que compreendia 3x1 léguas, pegando das testadas do olho d’Água Quinquê 

Pequenino, pelo riacho que faz abaixo, entre as testadas das datas do Acari e de Gervásio 

Pereira. (18: fls.10). No município de Acari. 

Outra data de Sesmaria foi concedida a Manoel Esteves e ao capitão Faustino de 

Abreu, a data e sesmaria nº 367 de 17 de março de 1748, que ocupava terras no riacho do 

Saco, que deságua no rio Quinquê. 

Manoel Esteves de Andrade estando instalado nessas terras doou no poço e cacimba 

do Saco o patrimônio em terras a Nossa Senhora da Guia, onde requereu licença em 1737 

ao bispo de Olinda Dom Frei José Fialho para se erigir um templo a virgem, no sítio do 

Acari. Segundo Jayme da Nóbrega Santa Rosa em seu livro Acari fundação história e 

desenvolvimento, o que motivou Manoel Esteves a construir um templo foi o fato de que 

frequentemente mandava chamar sua mãe, que era baiana, a vir residir com ele no saco, e 

como não havia igreja nas proximidades, e ela era muito católica, respondia que só viria ter 

com ele quando existisse uma igreja nas proximidades. (Santa Rosa, 1974) 

O templo mais próximo naquela época era o de Nossa Senhora do Bom Sucesso em 

Piancó na Paraíba, distante oito dias de viagem. Diante desta narrativa pode-se pensar a 

situação das capelas na povoação do Caicó e na povoação da Nossa Senhora do Ó da Serra 

Negra. Por exemplo, como estava sendo a assistência espiritual nesses locais? 
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Provavelmente faltavam sacerdotes residentes, e essas visitas eram feitas através das 

desobrigas (Incursão da igreja católica a regiões de difícil acesso, praticando a catequese e 

oferecendo os sacramentos a pagãos). Mas depois de edificada, a capela do Acari não 

passaria pela mesma necessidade de um Pároco residente ou a depender da desobriga? É 

certo que sim. Segundo Santa Rosa, tratou Manoel Esteves de construir uma casa de 

alvenaria para abrigar os padres naquela localidade, após a construção da capela. 

No mesmo ano que solicitou ao bispo de Olinda a construção da Capela o capitão mor 

recebe a licença para erigi-la e, em 1738 o templo foi concluído na forma da nova 

constituição, benzido e inaugurado.  

Não há informações se sua mãe veio alguma vez ao Acari, se veio morar ou só a 

passeio. Também não existem muitas informações a respeito da vida de Manoel Esteves nos 

anos seguintes a construção da capela, a não ser das datas de sesmaria e documentos de 

demarcações de terra, onde ele era dono dos sítios do Acari, do poço e de Cacimba do Saco, 

demarcados no ano de 1769, e, na ocasião, Manuel Esteves era morador no Olho d’Água de 

São Pedro, marginando o rio Acauã. Macêdo informa que a partir de 1770 não se encontra 

mais indícios de sua presença na ribeira do Seridó, talvez tenha saído da região. (MACÊDO 

2013) 

Outras informações que Santa Rosa apresenta, baseadas em pesquisas orais no ano de 

1972, foram que, inicialmente Manoel Esteves pretendia erguer a capela no Saco dos 

Pereiras, em uma pequena área plana, onde hoje se encontra a casa sede da fazenda. Após a 

capela e a casa dos padres construiu sua casa da rua, quase em frente ao templo, onde 

junto a ela havia um curral de gado. Antes de ser construída a capela, por volta de 1720 já 

existia um pequeno povoado com casas de taipa e pessoas pobres, a margem direita do Rio 

Acauã (Santa Rosa, 1974). 

Nas terras próximas já existia alguns moradores. A construção da capela contribuiu 

para a formação de um aglomerado em torno desta.  

Contudo, a povoação de Acari foi elevada a vila pela resolução provincial de 11 de 

Abril de 1833, e instalada a 24 de Setembro do mesmo ano e a lei n. 16 de 18de Março de 

1835, confirmou a categoria de Vila Para Acari. (Lima, 1929). 
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 Foi desmembrada da freguesia da gloriosa Santana do Seridó do Caicó e criada a 

freguesia de Nossa Senhora da Guia do Acari. 

Desde a sua construção a capela tem passado por mudanças na estrutura física, seja 

para atender um maior numero de fiéis, seja para funcionar como matriz e/ou para 

melhorias e preservação estética. De características simples, porém expressivas ela é um 

exemplo raro de arquitetura barroca em nosso estado. 

Com o objetivo de identificar o nome do pedreiro que refez a capela em 1757 e a 

importância da preservação desse monumento, elencou-se o detalhamento das 

transformações em sua estrutura física. Ainda nesse ínterim compreender também como ao 

longo dos 277 anos, a Capela mantém seus traços “próximos do original” e assim destacar 

as sucessivas intervenções realizadas que foram decisivas para sua conservação.  

 

As transformações 

1757 

Até então é sabido que o templo e suas características eram de 1738, quando Manoel 

Esteves de Andrade o construiu, de forma simples em pedra e barro. Certamente não 

resistiria por muitos anos sem que fosse feito melhorias. 

O desaparecimento do primeiro livro de tombo da paróquia de Nossa Senhora da 

Guia, priva-nos de várias informações que seriam úteis para explica também diversos 

acontecimentos e ações neste espaço. 

As informações acerca do que se realizou neste templo são apresentadas através do 

livro de tombo nº 2, aberto em 1835 com a criação da paróquia, no qual consta uma lacuna 

entre os anos de 1739 até 1834, sem maiores informações. 

Recentemente tomou-se conhecimento de um processo de bigamia de 1761, que 

consta no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa, que se refere a Antônio Mendes 

da Cunha, cristão velho de quarenta anos de idade, que exerceu a função de pedreiro na 

América portuguesa, e que esteve no lugar chamado Acari e reconstruiu uma capela no ano 

de 1757. Portanto, dezenove anos após o templo ter sido construído por Manoel Esteves de 

Andrade. 
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Em um trecho do processo transcrito com a ajuda do professor Dr. Helder 

Alexandre de Medeiros Macedo, pode-se identificar a presença do pedreiro em Acari: 

(...) a Embarcar p.a o Brazil Como de facto comseguiu, deixando sua mulher na sua Terra Em 

caza do mesmo Tio e dessem barcando na Cid.e da Parayba se veyo para caza do Sarg.to Mor 

Alexandre Roiz de Araujo Cruz irmão de seu Tio de Linhares, onde refeshúaCapella no Sitio do 

Acary e três annos atrás (...).  

 

O documento data de 1761, isso pode nos constatar que, provavelmente a capela 

construída inicialmente em pedra e barro já poderia esta necessitando de melhorias em sua 

estrutura. E nesse momento pode ter ganho os traços que se conservam até hoje, ou pelo 

menos boa parte deles. 

O processo de bigamia ainda da conta de onde estava o pedreiro após sair do Acari. 

Ele teria ido para a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Acaraú, para a casa de 

primo, o coronel Domingos da Cunha e outros parentes. Ele ainda construiu mais duas 

igrejas, localizadas no estado do Ceará, uma na vila do Aquiraz, dos reverendos padres da 

companhia de Jesus, e depois outra no sítio Itans, em uma capela do Capitão João de Freitas 

de Araújo. E estando o pedreiro Antônio Mendes da Cunha ali, nesta região do Ceará 

apareceu um casamento, que resultou neste referido processo de bigamia. 

 

 

 

 

 

 

Acari/RN                                     Aquiraz/CE                                  Itans/CE 

Fonte: musaiconográfica-https://plus.google.com/103083585886118247710/posts .               Fonte: 

Acervo de Ronald Tavares/Ceará. 
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Através das imagens acima percebe-se as semelhanças das fachadas e do frontão 

das capelas de Acari e Itans. Com exceção da capela de Aquiraz, quepor se encontrar em 

ruínas, não permite esta mesma comparação. 

 

1836 –1840 

Quando foi sancionada a lei n.15, de 13 de março de 1835 a Capela do Acari foi 

elevada a categoria de Igreja paroquial, desmembrando-se da Matriz de Santa Ana da Vila 

do Príncipe. A pequena capela se Preparava para ser a matriz, e certamente já estaria 

pequena para o numero de fiéis que vinham à missa, além dos moradores da vila, e os fiéis 

dos sítios vizinhos. 

Foi entre esses anos que o Capitão Tomás de Araújo Pereira reformou este edifício, 

foram acrescentados ao templo os corredores laterais, proporcionando um maior espaço 

para os fiéis, e também o patamar. (Dantas, 1919) 

José de Azevedo Dantas em seu jornal “O Momento de 1924”, informa que no ano 

de 1792 a capela construída em 1735 foi reformada por Tomás de Araújo, vê-se ai um 

equívoco em duas datas, 1735 a capela provavelmente ainda não estaria construída, se for 

levado em conta a petição de Manoel Esteves de Andrade que pedia licença para erigir o 

templo no ano de 1737, e concluída em 1738. 

 Além do mais, a data de 1792 parece não ter fontes confiáveis, recorrendo a outras 

fontes como a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio grande do Norte de 1929, 

percebe-se que Tomás de Araújo Pereira só passou a ser administrador da capela somente 

no ano de 1800. Santa Rosa informa sobre as secas registradas por Antônio Dantas Corrêa, 

no ano de 1792, houve seca geral nos sertões, e as famílias viviam em extrema penúria. 

Portanto, para que Tomás de Araújo tivesse reformado a capela em 1792 necessitaria de 

recursos fartos e disponíveis, o que provavelmente não ocorreu pela seca que dizimava o 

gado e fazia com que as pessoas se retirassem para o agreste. 

Com base na análise de fotografias feitas em restaurações atuais pôde-se 

reconstituir a planta baixa da capela nesse período. 
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             Planta Baixa da capela com os corredores laterais. Desenho: Adriano Campelo da Silva, 2015. 
 

 
A capela por volta de 1930 quando ainda existiam os corredores laterais. Fonte: Cartas dos Sertões do Seridó – 

Paulo Bezerra – 2000. 
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Fotografia da restauração feita na década de 70 pela Fundação José Augusto mostra as arcadas que foram 

abertas para acesso aos corredores laterais. Fonte: Musa Iconográfica 2008. 

 

Em 1867 ocorre a transladação da imagem de Nossa Senhora da Guia desta capela 

para uma igreja maior que passa ser a matriz. A capela passa a ser dedicada a Nossa 

Senhora do Rosário, onde por muito tempo atuaram a Irmandade dos Negros do Rosário. 

 

1940/41. 

O acesso ao acervo da Paróquia de Acari possibilitou novas informações através da 

leitura das transcrições das correspondências familiar de Silvino e Auta Medeiros ao seu 

filho Felix Medeiros Neto. Uma delas escrita na fazenda Pinturas no ano de 1941, em que 

dizia:  

 

 

Pinturas, 12 – 1 – 1941. 
Prezado Felix, nossas saudações pelo novo ano que se inicia 

Que ele seja um correto portador de tua saúde e felicidades. são os 
nossos santos Ideaes. (...) Dia de ano bom foi festejada condignamente , 

N. S. do Rozario, por ocazião da inauguração da refirida Igreja que 
tinham sido dismanxados os corredores, e reconstruir-se um templo 

mais muderno, e festejar-mos a comemoração do segundo centenário 

desse santuário como tbem da fundação dessa velha como Cidade de 

Acari; 
Como estava marcado desde 1932 como vossê inda talvez lembre-se;  

mais só agora poude ser efetuada a refiridasolenidade, ficando 
denominada: “Santuario N. S. do Rozario”;As pinturas da Capella Mor 
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foram comservadas como monumento da arte antiga e as parêdes de fora 
que formavam os corredores, ficaram em balaustrada, formando Jardim; 
(...) 

Silvino e Auta Medeiros 
 

Pode-se comprovar através desta carta, do início do ano de 1941, que a capela 

passou por melhorias no ano de 1940 que são consideradas modernas, para se 

comemoração aos duzentos anos da mesma e a fundação da cidade. Entre as mudanças 

feitas neste ano estão a demolição dos corredores laterais. Ao lado da capela mor 

permaneceram duas salas que fazem ligação com a mesma, seis portas em arcos no corpo 

da capela, e as escadarias da frente ganharam balaustradas.  

Fato interessante é a denominação da capela que passa a ser santuário a partir 

desse ano, em que a cerimônia parece ser principalmente para afirmar este título para o 

templo de 1738. Tal fato parece ser desconhecido aos acarienses atualmente. 

Esta carta juntamente com as fotografias deu embasamento para a reconstituição 

da planta baixa da capela neste período. 
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Planta Baixa da capela sem os corredores laterais. Desenho: Adriano Campelo da Silva, 2015. 

 

 
Fotografia mostrando o desmanche dos corredores laterais na década de 40. . Fonte: Cartas dos 

Sertões do Seridó – Paulo Bezerra – 2000 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

570 

 

 
A capela após a reforma de 1940.  Fonte: Cartas dos Sertões do Seridó – Paulo Bezerra – 2000 

 

1964 

No ano de 1964 a Capela de Nossa Senhora do Rosário foi tombada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Neste período não foi feita nenhuma 

intervenção de restauro no templo, porém como se percebe mais na frente, ocorreram 

algumas restaurações que foram decisivas para que o mesmo tenha se mantido conservado 

ao mais próximo dos seus contornos originais até os dias atuais.  

Segundo Françoise Choay, em sua obra a alegoria do patrimônio, querer e saber 

tombar monumentos são coisas totalmente diferentes de saber conservá-los fisicamente e 

restaurá-los, é algo que se baseia em outros tipos de conhecimento. (CHOAY, 1925.) 

Isso requer o trabalho e o conhecimento de pessoas especializadas que saibam 

manter na prática a boa conservação dos bens tombados. A falta de conhecimento 

arquitetônico e histórico pode ocasionar mudanças drásticas nos elementos históricos 

presentes em nosso patrimônio, seja ele qual for. 

O tombamento do templo ocorre pelo fato de ser uma das obras ou talvez a mais 

expressiva da arquitetura religiosa no Rio Grande do Norte. (SOUZA, 1981.) 

Além do seu retábulo no altar mor, do ponto de vista estilístico, trata-se do mais 

belo e importante da arquitetura religiosa do Rio Grande do Norte. (Oliveira, 2007). 
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1978/79 

Durante ano de 1978 começaram os primeiros trabalhos de restauração da 

capela,após o tombamento, desta vez em caráter definitivo, realizados pela Fundação José 

Augusto, buscou-se deixá-la com as características mais próximas do original, o que a torna 

o templo mais antigo do Seridó, por ainda preservar a sua originalidade do século XVIII. 

Uma das principais intervenções foi à retirada dos altares laterais, de São 

Sebastião, construído entre os anos de 1897 e 1899, pelo Padre José Antônio da Silva Pinto. 

Foram fechadas as portas em arcos que não eram originais, as quais teriam sido abertas 

para o acesso aos corredores laterais quando a capela foi ampliada, e em outras melhorias 

ao longo dos anos seguintes a 1840. Na oportunidade foram exumados os restos mortais 

das pessoas ali sepultadas. 

Foram mantidos os compartimentos que seriam construídos em pedra e barro, 

característica de sua construção inicial em 1738. Tudo isso graças a um trabalho de 

restauro que analisou todos os elementos que seriam originários do século XVIII e os que 

foram introduzidos nos anos seguintes. As soleiras das portas, os pisos em pedras e 

tijoleira, e as paredes em pedra e barro foram alguns materiais que da conta do que é 

original ou não do inicio da construção do templo. Algumas fotografias desse período de 

restauração mostram o processo pelo qual a capela passou para que restituísse sua 

originalidade. 

 
Fonte: musaiconográfica - https://plus.google.com/103083585886118247710/posts  
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Após a restauração se tem a seguinte planta baixa, mais próxima da original de 

1738, e como se encontra atualmente. 

 

 
Planta Baixa da capela após a restauração de 1979 e como se encontra atualmente. Desenho: Adriano Campelo da Silva, 

2015. 

 

1997 

A capela foi contemplada pelo IPHAN com obras na estrutura física do imóvel e 

restauração do retábulo. No dia oito de agosto de 1997 foi entregue as obras de 

restauração. A empresa responsável foi UM Empreendimento LTDA, com apoio da 

Fundação José Augusto e a Prefeitura Municipal de Acari. Nesta restauração foi substituído 

todo o piso interno com tijoleira que fosse fiel a original, também foi feito a troca de todas 

as telhas, revisão nas esquadrias, revisão na estrutura de madeira do coro, da cobertura e 

da escada, além da pintura geral e substituição total das instalações elétricas. 
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Nestes trabalhos a parte mais importante foi à restauração do retábulo, onde foram 

surgindo novas informações, uma delas foi que em algum momento em que a capela passou 

por melhorias, o mesmo foi alvo de intervenções que prejudicou a pintura original, conta 

Hélio de Oliveira o restaurador que, foi aplicado uma camada grossa de verniz comercial, 

sem nenhuma limpeza prévia, ação que contribuiu para oxidação. O trabalho seguiu com a 

remoção de todo o verniz, revelando que o retábulo havia passado por duas repinturas 

aplicadas de forma irregular. 

Outra surpresa para os restauradores foi que, ao desmontar o trono do camarim na 

parede de fundo apareceram marcas de outro trono que havia antes desse que se 

preservara. As linhas das marcas do antigo trono mostram que era mais requintado e com 

apenas quatro degraus, além de revelar que existia um grande resplendor entalhado e 

possivelmente revestido com pão de ouro, que media 1,90m de diâmetro, sobre um fundo 

azul com pinturas, ornado com elementos antropomórficos. 

Segundo as conclusões de Hélio de Oliveira, tudo leva a crer que esse momento 

histórico tenha ocorrido no período em que a capela foi construída, e que quando a mesma 

se preparava para ser matriz, é possível que o antigo retábulo tenha sido desmontado, para 

ser montado um mais suntuoso que viesse a compor a capela-mor de uma igreja matriz. 

Analisando as duas madeiras dos dois tronos, no mais antigo a madeira é a Craibeira e no 

atual é o cedro, ficando bem claro, portanto, dois momentos históricos diferentes. (Oliveira, 

1997.) 

 
Visão geral do retábulo. Foto: Adriano Campelo 2013.        Detalhe do retábulo, marcas escuras do 

antigo trono e do resplendor. Fonte: folha da memória – IPHAN/RN. 
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2010 

A capela foi contemplada pelo IPHAN com mais uma restauração, que durou três 

meses de trabalhos, desta vez compreendendo melhorias na estrutura física do imóvel. 

Foram feitas restaurações no teto, nas portas e esquadrias e, na parte elétrica foi feita uma 

total modernização. Além da construção de novas instalações sanitárias na sacristia (um 

banheiro). 

Porém o mais importante dessa restauração foi à pintura interna e externa 

recuperada nas cores originais a partir da técnica de prospecção, o que inclui portas e 

janelas, coro, escada, paredes e detalhes externos, as cores das paredes ficaram na pintura 

mais próxima da original, haja vista que a primitiva era pedra e barro, hoje cobertos pelo 

reboco. 

A empresa responsável pela restauração foi a Oficina & Restauração da cidade de 

João Pessoa – PB. A obra foi entregue durante o período da Festa de Nossa Senhora da Guia, 

sendo a Capela de N. Senhora Do Rosário reaberta e Celebrada a Santa Missa pelo Mons. 

Raimundo Sérvulo e Pe. Flávio Medeiros. Estavam presentes, além da comunidade e 

autoridades municipais, os representantes do IPHAN, que ressaltaram a importância da 

conservação do patrimônio e o valor histórico que representa tanto para a cidade de Acari 

quanto para o Estado do Rio Grande do Norte.  
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O processo de restauração. Fonte: Paróquia de Nossa Senhora da Guia – Acari 

 

 

 
Prospecção realizada pela empresa restauradora de 2010 observa-se a pedra empregada na 

construção de 1738 e as demais pinturas feitas ao longo dos anos. Foto: Adriano Campelo, 2014. 

 

 
Prospecção realizada pela empresa restauradora de 2010 nota-se as várias vezes em que os cunhais 

da frente da capela foram pintados, desde sua cor original, um total de 13 camadas. Ao lado, o púlpito, onde 

iniciaram a remoção das camadas de tinta. Fonte: Paróquia de Acari. 
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Durante a restauração quando iniciaram a remoção das camadas de tinta dos 

púlpitos, foram descobertas pinturas características da arte barroca, semelhantes as do 

retábulo. A remoção da tinta foi realizada parcialmente de forma suave. Não foi possível 

naquele momento a restauração, ficando dependentes de uma futura intervenção que 

restitua a sua riqueza e originalidade. 

 

Conclusões 

Diante desse assunto pode-se atentar para os debates sobre as restaurações. Nesse 

caso duas doutrinas irão se confrontar em defesa de suas idéias no fim do século XVIII; 

uma intervencionista de alguns países europeus, defendida por Viollet-Le-Duc. Sua visão 

em relação à restauração é radical, permitem intervir nas construções históricas e atribuir 

novos elementos não característicos de sua época. A outra corrente antiintervencionista da 

Inglaterra, defendida por Ruskin, defende a idéia de que, para ele o monumento histórico 

não deve sofre intervenções que comprometam as suas características originais, para ele, 

querer restaurar um objeto ou um edifício é atentar contra a autenticidade que constitui a 

sua própria existência. 

Para essa corrente de pensamento de Ruskin, o projeto restaurador é absurdo. 

Restaurar é impossível. É como ressuscitar um morto. (CHOAY, 1925.) 

Se levar em conta a relação entre essas duas correntes de pensamento e às 

restaurações ocorridas na Capela do Rosário de Acari, pode-se afirmar que para a mesma 

esta em pé e bem conservada, foi preciso intervir em sua estrutura ao longo dos mais de 

dois séculos. Melhorias que modificaram totalmente suas linhas originais, e melhorias 

necessárias que restituíram essas mudanças radicais em sua estrutura. 

Embora a capela tenha passado por diversas intervenções, pode-se concluir que 

foram necessárias para que a estrutura física se mantivesse conservada, e o mais 

importante é que o templo mantem-se muito próximo das feições originais. 

O historiador não pode dá conta de reconstituir o passado totalmente, algumas 

questões nunca serão respondidas e ficarão sempre nas hipóteses e incertezas. 
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Segundo Jacques Le Goff em história e memória, a história é na verdade o reino do 

inexato. Portanto nunca teremos a certeza para algumas perguntas. Ainda segundo Le Goff 

a historiografia surge como sequência de novas leituras do passado, plena de perdas e 

ressurreições, falhas de memória e revisões.  

O presente trabalho lida com esses problemas. Um período tão longo a ser 

estudado requer muitas fontes, antes de chegar a qualquer conclusão. E mesmo que muitas 

destas já não existam, ou alguns fatos não ficaram registrados no papel. Não há como ser 

conclusivo. Apenas projetar nuances de possíveis cenários do que ocorreu desde a 

construção da capela. 

Dado o exposto, conclui-se em linha cronológica que: a capela em 1738 foi 

construída de forma simples, em pedra e barro, com os paramentos necessários para nela 

celebrarem a missa e os divinos ofícios. Dezenove anos depois a capela passa por uma 

reconstrução, com base nas fontes apresentadas neste trabalho, entende-se que os 

elementos presentes no templo são característicos dessa época, comparando com a outra 

capela construída pelo pedreiro Antônio Mendes da Cunha na cidade de Itans Ceará, e o 

processo de bigamia relatando a estadia do pedreiro no Sítio Acari em 1757; 

As demais intervenções tiveram como finalidade melhorias que atendiam a 

demanda de fiéis e da mesma forma, quando passou a ser matriz necessitava de mais 

espaço, assim sendo ampliada por Tomás de Araújo Pereira entre os anos de 1836 e 1840; 

As ultimas restaurações buscam a conservação, preservação e reconhecimento do 

monumento histórico, para as gerações futuras. Embora que a Capela de Nossa Senhora do 

Rosário seja, simples em suas dimensões, no aspecto estético e na singeleza de sua fachada, 

ainda é (se não o mais) um dos exemplares mais expressivos da arquitetura barroca no Rio 

Grande do Norte.   
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A ESTRADA DE AUTOMÓVEIS DO SERIDÓ: ARTICULAÇÕES E IMPACTOS NA 

CONFIGURAÇÃO DO TERRITÓRIO NORTE-RIO-GRANDENSE 

(1914-1919) 
 

Fagner David da Silva63 
 
RESUMO 
Em 1914 foi dada a concessão pelo então governador do Rio Grande do Norte - Joaquim 
Ferreira Chaves (1914-1919) - ao engenheiro José Francisco Brandão Cavalcanti para a 
construção da primeira rodovia responsável por ligar o Seridó ao porto de Natal, capital do 
estado. O modelo de concessão para a construção de rodovias no país foi estabelecido por 
meio do Decreto nº 8.324 de 27 de outubro de 1910, no qual o chefe do poder executivo 

nacional, Nilo Peçanha, buscava facilitar os investimentos no transporte do país, 
permitindo que empresas ou particulares organizassem o transporte de passageiros e 
cargas por meio de automóveis industriais. Por esse Decreto, a concessão possibilitava a 
construção dessas estradas, ligando dois ou mais estados da União ou centros dentro de um 
mesmo estado. A Estrada de Automóveis do Seridó, como ficou conhecida a empresa 
organizada pelo engenheiro-chefe da obra e também concessionário da nova via de 
penetração para o interior, contou com um quadro de acionistas composto por importantes 
sujeitos ligados à vida comercial e política do estado, cujos interesses envolvidos na 
construção da estrada se apresentaram de maneira complexa. Busca-se neste trabalho 
investigar como aconteceram as articulações e expectativas envolvidas em torno do 
processo de construção dessa via, evidenciando-a como um novo espaço facilitador de 

circulação de pessoas, de mercadorias, de ideias e também como objeto responsável pela 
hierarquização de determinados centros políticos e comerciais no território norte-rio-

grandense. Para a reconstituição e análise do processo de construção da “Estrada de 
Automóveis do Seridó” serão utilizadas notícias publicadas no jornal “A Republica”, estudos 
políticos e econômicos elaborados à época e mensagens dos governadores do Rio Grande do 
Norte.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Estradas de rodagem; território norte-rio-grandense; Seridó 

 

 

Introdução 

Ao analisar as notícias do jornal A Republica, estudos político/econômicos do Rio 

Grande do Norte e informações contidas em mensagens dos governadores do estado, 

percebe-se que a integração do território norte-rio-grandense no início do século XX era 

feita pelas estradas de ferro, pelas estradas carroçáveis ou caminhos de carro de boi e pela 
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navegação fluvial. Fato que veio se modificar a partir da construção das primeiras rodovias 

no estado e dos seus impactos na configuração do território norte-rio-grandense.  

Nas ferrovias, o transporte de pessoas e mercadorias era realizado pela Estrada de 

Ferro Central do Rio Grande do Norte, pela Estrada de Ferro Natal – Nova Cruz (Great 

Western) e pela Estrada Ferro Mossoró a Alexandria. Com exceção a Estrada de Ferro 

Mossoró a Alexandria, as demais ferrovias realizavam seu trajeto basicamente pelo litoral 

(Great Western) e região central do estado para onde se dirigia a Estrada de Ferro Central 

do Rio Grande do Norte, indo até o município de Lajes. No interior do estado, sertão e vales 

do Açu, predominava o transporte de pessoas e de mercadorias no dorso de animal e em 

carros de madeira pelas “estradas carroçáveis” ou “caminhos de carro de boi” que se 

dirigiam por meio de lanchas e barcaças para os principais portos do estado à época - 

Macau, Macaíba e Natal (IGNACIO FILHO, 1976). 

Notícias sobre as “estradas carroçáveis” ou “caminhos de carro de boi” no início do 

século XX eram frequentes no principal periódico do estado, o jornal A Republica. Em 11 de 

julho de 1914, por exemplo, um jornalista que não se identificou na matéria chamou 

atenção para “o estado lastimavel” das estradas que ligavam os centros produtores do 

interior aos principais mercados consumidores do litoral que, segundo ele, a exceção de 

algumas melhorias realizadas pelo governo estadual em alguns caminhos - o alargamento 

de uns e o destocamento de quase todos -, a maioria deles “não passavam de simples 

verêdas prejudiciaes aos interesses dos productores”, uma vez que durante o inverno o 

matagal cobria os caminhos, molhando os produtos transportados e, no verão, época de 

trânsito mais intenso, o algodão era extraviado pelas hastes dos marmeleiros e cardos 

marginais (A Republica, 11 de julho de 1914, p. 1).  

As denúncias publicadas pelo A Republica sobre as condições das estradas recaíam 

principalmente sobre as autoridades municipais, evidenciando uma desarticulação política 

e administrativa ou falta de um planejamento viário que determinasse as obrigações das 

autoridades públicas e particulares com os cuidados dos caminhos locais.  

Para o autor da notícia, a desarticulação entre as autoridades administrativas 

facilitava o descumprimento das normas por parte dos responsáveis pela limpeza dos 
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caminhos. Diego Marinho observou, por exemplo, que na Intendência de Jardim do Seridó a 

legislação determinava que nos “sítios, fazendas, logradouros e demais localidades”, por 

onde as estradas passavam, eram os proprietários os responsáveis pelos trabalhos de 

limpeza das vias. Cabia a intendência municipal o papel de fiscalizar as determinações 

publicadas em decreto, aplicando multas aos proprietários que descumprissem os prazos 

estabelecidos. Fato é que, de acordo com este pesquisador, diversas petições foram 

enviadas ao município pelos proprietários dessas fazendas e localidades - utilizando 

justificativas variadas - solicitando que os caminhos fossem desviados para outros lugares, 

cujo intuito era o de se livrarem das obrigações de limparem as estradas, dificultando 

assim o trabalho de conservação das mesmas (MARINHO, 2015, p. 70-72). 

Os problemas dos caminhos do Rio Grande do Norte também foram explicitados pelo 

deputado Joaquim Ignacio Filho em um discurso pronunciado no Congresso Legislativo do 

Estado em 1917. Para o deputado, o principal problema observado no transporte de pessoas 

e mercadorias do Rio Grande do Norte à época estava na precariedade das condições 

técnicas encontradas nos caminhos. Nesse sentido, faltava ao estado vias e meios de 

transportes com condições técnicas adequadas para vencer os problemas impostos pela 

natureza. Como solução para esse problema no estado, o deputado apontou como medida 

mais racional e prática, a construção de estradas de rodagem servidas por automóveis 

industriais. Nesse sentido, de acordo com o parlamentar, o território norte-rio-grandense 

precisava ser cortado por três grandes vias: Mossoró a Alexandria, Macau a Caicó e 

Macaíba a Caicó, ligando assim os principais centros produtores do interior ao litoral 

(IGNACIO FILHO, 1976, p. 148).  

As estradas de rodagem eram, na verdade, uma evolução direta - em termos técnicos 

- das “estradas carroçáveis” ou “caminhos de carro de boi” e constituíam-se muitas vezes 

em melhoramentos técnicos realizados nestes caminhos, possibilitando o tráfego de 

caminhões e automóveis pelas mesmas. Dependendo da região e da intensidade do tráfego, 

as estradas de rodagem podiam variar em termos técnicos. O uso do macadame, por 

exemplo, era bastante caro à época e justificava-se apenas em vias ou em trechos de fluxo 

muito intenso no transporte de pessoas e mercadorias - como foi o caso do uso dessa 
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técnica em rodovias de São Paulo. No Nordeste do Brasil, as estradas de rodagem 

preferíveis eram as de “leito de terra”. Em tais rodovias, o leito da estrada devia ser bem 

consolidado e contar com todas as obras de artes necessárias ao tráfego. Cabe ressaltar que 

alguns caminhos carroçáveis também podiam ser classificados como estradas de rodagem - 

as “de terceira classe”. Para tanto, tornava-se necessário que tais caminhos tivessem algum 

movimento de terra com a tolerância de uma rampa máxima de 20% independente da 

quantidade de obras de arte necessárias (IGNACIO FILHO, 1976, p. 185). 

No Rio Grande do Norte o processo de construção de estradas de rodagem teve 

início, em 1914, durante a gestão do então governador do estado - Joaquim Ferreira Chaves 

(1914-1919) - com a iniciativa da construção da Estrada de Automóveis do Seridó. Iniciativa 

esta que envolveu articulações entre governo do estado, governo federal, comerciantes, 

industriais, fazendeiros e engenheiros para a construção de uma via de penetração 

responsável por cruzar o sertão do Seridó, ligando esta região com o litoral. Partindo dessa 

nova realidade observada no estado, pretende-se trabalho reconstituir o processo de 

construção do trecho inicial – Macaíba a Santa Cruz - da primeira estrada de rodagem 

servida por automóveis industriais do Rio Grande do Norte, observando nesse processo de 

construção as articulações e os interesses dos sujeitos envolvidos nesta obra. 

Para a elaboração desse trabalho, o periódico A Republica foi utilizado como uma das 

fontes principais, uma vez que foi possível encontrar uma vasta referência de notícias, 

matérias e impressões sobre as vias de transportes do Rio Grande do Norte. Por meio do A 

Republica foi possível reconstituir parte do processo de construção das rodovias no Rio 

Grande do Norte, uma vez que era bastante comum o jornal publicar matérias 

reproduzindo a fala dos parlamentares e líderes do executivo sobre leis, projetos e sobre 

planejamentos das estradas construídas no estado, assim como também sobre outras vias 

de transportes, por exemplo, as estradas de ferro. Algumas informações sobre os sujeitos 

envolvidos no processo de construção da rodovia foram complementadas por outros 

periódicos, tais como, o jornal Diário do Natal, revista Cigarra, A Imprensa e o Paiz, assim 

como também foram importantes às informações pesquisadas em livros memorialísticos, 

estudos políticos e econômicos à época. Tais informações foram sendo cruzadas no sentido 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

 

584 

 

de entender os interesses e as expectativas criadas em torno do processo de construção 

dessas vias. 

 

Articulações políticas e comerciais em torno de uma via de penetração para o interior 

No início do século XX - mais precisamente a partir de 1914 - observou-se no Rio 

Grande do Norte por meio de reportagens de recortes de jornais, mensagens de 

governadores de estado, estudos políticos/econômicos e algumas leis, a emergência do 

interesse do governo estadual e de particulares pela iniciativa de investimentos na 

construção de estradas de rodagem servidas por automóveis responsáveis por realizar o 

transporte de pessoas e mercadorias, ligando alguns centros produtores do interior do 

estado com os principais núcleos consumidores do litoral. Para deixar essa questão mais 

clara, neste ano aconteceu a organização da sociedade anônima denominada Estrada de 

Automóveis do Seridó, empresa responsável pela arrecadação de capital para a construção 

do trecho inicial da rodovia – Macaíba a Santa Cruz, com um trajeto de mais ou menos 80 a 

90 quilômetros de extensão.   

A empresa Estrada de Automóveis do Seridó tratava-se, na verdade, de uma 

iniciativa liderada por homens ligados à vida política e comercial do estado, cujos 

interesses na construção da obra se apresentaram de maneira complexa, influenciando no 

andamento da obra. Um desses homens era o então governador Joaquim Ferreira Chaves, 

chefe do poder executivo estadual (1914-1919), o qual desempenhou papel importante no 

processo de construção da estrada ao dar ao engenheiro José Francisco Brandão Cavalcanti 

à concessão para a construção da via no dia 18 de abril de 1914. 

 O modelo de concessão para a construção de rodovias no Brasil havia sido 

estabelecido por meio do Decreto nº 8.324, de 27 de outubro de 1910, no qual o chefe do 

poder executivo nacional, Nilo Peçanha, buscou facilitar os investimentos no transporte do 

país, permitindo que empresas ou particulares juntamente com os governos estaduais 

organizassem o transporte de passageiros e cargas por meio de automóveis industriais, 

ligando dois ou mais estados da União ou centros dentro de um mesmo estado (BRASIL, 

Decreto n. 8.324, de 27 de outubro de 1910). Tais incentivos descritos no Decreto  
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[...] previa subvenções a serem pagas pelo governo por quilômetro de 

rodovia construída dentro das especificações de projeto e execução dele 
constantes que pretendiam introduzir no país padrões mínimos de 
tecnologia rodoviária. O decreto também autorizava a criação de serviços 
subvencionados de transporte rodoviário de passageiros e cargas por 
automóveis (BRASILEIRO, 2001, p. 176). 

 

 Cabe ressaltar que o Decreto estabelecido por Nilo Peçanha incentivando o 

planejamento e construção de estradas de rodagem no Brasil estava intrinsecamente 

relacionado com chegada da cultura automobilística no país e por consequência, no estado 

norte-rio-grandense.  Guillermo Guiucci apontou que os anos de 1900-1940 foi o 

momento em que aconteceu a ascensão da automobilidade como um elemento decisivo da 

modernidade cinética. O autor descreve que foi nesse período, conhecido pela chamada 

“Segunda Revolução Industrial” - em que os motores elétricos e de combustão substituíram 

em grande medida a energia muscular humana e animal - que o automóvel se tornou o 

poderoso símbolo identificador do século XX e um dos responsáveis para a consolidação da 

ampla revolução científica e tecnológica em curso (GIUCCI, 2001, p. 11). 

 Os efeitos dessa revolução científica e tecnológica - que envolveu não apenas o 

automóvel, mas também máquinas de voar, comunicação eletrônica e biotecnologias - 

aconteceram de maneira heterogênea em diferentes períodos históricos e partes do mundo. 

Fato que pôde ser constatado, por exemplo, no processo de legitimação do automóvel, cuja 

história de produção passou por períodos distintos da evolução automotiva. Tais períodos 

foram definidos por Guiucci da seguinte maneira: 

 

Por “período formativo” se entende a fase que vai de 1885 até a Primeira 
Guerra Mundial, no qual os altos custos e os baixos padrões de atendimento 
eram a norma. Segue-se a este o “período de crescimento”, entre 1919 e 
1935, quando há um aumento considerável da demanda, melhorias 

significativas são introduzidas e o número de estradas é ampliado. 
Finalmente, vem o “período de maturidade”, de meados dos anos 30 aos 
anos 50, quando o crescimento se estabiliza e é mantido o alto padrão de 
atendimento conseguido anteriormente [...] (GIUCCI, 2001, p. 16). 
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No Brasil, a cultura automobilística teve sua maior difusão por meio da construção 

de estradas de rodagem servidas por automóveis - as estradas de rodagem. Em São Paulo 

talvez tenha ocorrido a maior expansão e incentivo a construção de rodovias do início do 

século XX, onde a preocupação com a construção das estradas de rodagem esteve atrelada 

com a questão do motorismo. Durante gestão do prefeito Washington Luís (1914-1919), teve 

início, pois, a um grande movimento de conservação e expansão das estradas de rodagem. 

Nesse processo, foi dado prioridade aos caminhos simbolicamente importantes ou 

históricos, os quais representavam a conquista do território brasileiro pelo bandeirante 

paulista, e aqueles que se converteriam em circuitos para a prática do automobilismo como 

o caso do primeiro circuito de velocidade do país, o “Circuito de Itapecerica”. Assim, foi 

com a criação de uma seção técnica de rodovias, ligada à Inspetoria de Viação, que teve 

início a concretização de um projeto consistente de abertura e conservação de estradas em 

São Paulo. Por meio de maquinário apropriado e pessoal capacitado, Washington Luís 

conseguiu a proeza de conservar e construir quase 300 quilômetros de estradas no 

município (SAVIO, 2010, p. 283). 

Os trabalhos de construção de tais estradas se centraram no ideário que o prefeito 

havia definido como os eixos históricos responsáveis pela criação e prosperidade do 

município de São Paulo, “representando as antigas ligações construídas pelos míticos 

antepassados dos paulistas, os bandeirantes”. Inspirado nesse passado mítico, o então 

prefeito viu nas estradas de rodagem construídas no município a representação dos 

caminhos utilizados pelos bandeirantes no passado, tendo São Paulo como centro de uma 

vasta rede de caminhos responsáveis pela sua ligação com o restante do país, “criando uma 

espécie de nova identidade revivida do bandeirante, aliada dessa feita à existência de uma 

máquina que auxiliaria os paulistas a reproduzirem aquelas façanhas, no caso o automóvel” 

(SAVIO, 2010, p. 283). 

Observou-se também no esforço de propagação do automobilismo e da construção de 

rodovias no país, a organização de algumas instituições que se constituíram em espaços de 

saber e difusão de avanços técnicos em relação à questão automobilística e rodoviária - os 

Congressos de Estradas de Rodagem, o Automóvel Clube de São Paulo e a Associação 
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Permanente de Estradas de rodagem. Cabe ressaltar que essas duas últimas instituições 

passaram a organizar uma série de eventos esportivos como forma de promover o 

automóvel no país, associando-o ao esporte e civismo, prática que ficou conhecida como 

neo-bandeirismo (SAVIO, 2010, p. 296). 

 Fato é que a questão automobilística começou a ganhar incentivos no Brasil já no 

início do século XX, influenciando e possibilitando os primeiros investimentos na 

construção de rodovias em diversas partes do país. Foi por meio do modelo de construção 

de rodovias estabelecido no Decreto nº 8.324 de 1910 que o engenheiro Brandão 

Cavalcanti organizou no Rio Grande do Norte a já mencionada sociedade anônima, a qual 

era responsável por arrecadar capital suficiente para a construção da rodovia planejada, 

cujo trajeto inicial ia de Macaíba a Santa Cruz. Segundo o periódico A Republica, a 

subinscrição pública para sua incorporação encontrava-se aberta já no dia 11 de junho do 

mesmo ano com o capital de 250:000$000. Esse capital era, pois, dividido em ações no 

valor de 500$000. Cada acionista devia – no ato da subinscrição – depositar 10% do valor 

total de ações e na medida em que as obras avançassem, o restante do valor das ações era 

complementado (A Republica, 11 de junho de 1914, p. 1). 

 Segundo a relação nominal de acionistas divulgada no A Republica no dia 10 de 

outubro de 1917, a denominada sociedade contava com um total de 500 ações, divididas 

entre 104 acionistas. Por essa relação, observa-se que o tesouro do estado aparecia como o 

maior acionista da via (124 ações no total). A título de comparação, o segundo maior 

acionista, a firma Saboya Albuquerque & Cª, detinha o total de 40 ações. Brandão 

Cavalcanti, por sua vez, possuía um total de 16 ações. Observa-se, portanto, que o principal 

incentivo dado à construção da Estrada de Automóveis do Seridó advinha do capital público 

estadual. Fato que o então governador Ferreira Chaves utilizava-se para demonstrar que o 

governo estava preocupado com os investimentos no interior do estado. Os nomes dos 

homens que figuravam na relação de acionistas da Estrada de Automóveis do Seridó 

estavam aí por uma série de razões que se tentará elucidá-las por meio da análise das 

funções que tais sujeitos desempenhavam no Rio Grande do Norte, evidenciando suas 

influências e interesses na construção desta via (A Republica, 10 de outubro de 1917, p. 2).  
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O primeiro nome presente na lista de acionistas que desperta interesse é o do 

engenheiro José Francisco Brandão Cavalcanti, uma vez que além de engenheiro chefe da 

obra e concessionário da via, foi quem teve a iniciativa de organizar a sociedade. José 

Augusto Bezerra de Medeiros, governador do estado nos anos 1924-1928, afirmou, em 

memória, ter sido do engenheiro Brandão Cavalcanti a iniciativa de construção das 

primeiras estradas de rodagem do Rio Grande do Norte, ressaltando o beneficiamento do 

transporte da produção agrícola da região do Seridó por estas vias (AUGUSTO, 1980).  

José Francisco Brandão Cavalcante atuou no Rio Grande do Norte, ainda no início do 

século XX, na condição de engenheiro-chefe da construção do açude Gargalheiras, no 

município de Acari, e também como funcionário do Ministério Público na função de 

administrador do Campo de Demonstração de Macaíba (O PAIZ, 10 abril de 1916, p. 3). O 

nome de Brandão Cavalcanti também pôde ser identificado em resultados de exames de 

uma das turmas da escola Politécnica do Rio de Janeiro – onde provavelmente deve ter 

concluído a sua formação de engenheiro.  

A partir da organização da sociedade anônima, em 1914, o nome do engenheiro 

ganhou destaque nas páginas do A Republica pelo fato deste empreendimento ser 

considerado e divulgado pelo periódico como responsável pelo rompimento do isolamento 

do sertão com o litoral. Nota-se que o jornal situacionista tinha uma posição favorável à 

construção da via, sendo publicadas ao longo do processo de construção da rodovia, notas e 

matérias divulgando os benefícios que a estrada ia trazer para o estado, assim como 

também a viabilidade econômica e técnica do empreendimento. Assim, com base nos 

estudos feitos pelo engenheiro, o jornal explicitava que construção da via justificava-se pelo 

fato de que o trajeto por onde a rodovia ia percorrer - Potengi, Jundiaí e Trairi - tinha uma 

produção muito grande e com a estrada, havia uma maior probabilidade de expansão, 

assegurando a crescente prosperidade da empresa e consequente aumento proporcional 

dos dividendos dos acionistas. Para tanto, os estudos feitos pelo engenheiro apontavam o 

valor de 250:000$000 como suficiente 
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[...] para a construcção da estrada e acquisição do material rodante, que vai 
ser feito nas melhores casas dos Estados Unidos, onde as “estradas de terra” 
estão tomando um desenvolvimento enorme, servindo os pontos mais 
afastados, até das regiões montanhosas, onde a estrada de ferro não poderia 
penetrar sem grandes despesas de construcção (A Republica, 18 de março de 
1914, p.1). 

 

Nota-se que o jornal A Republica ajudava a reforçar as qualidades do 

empreendimento, buscando o apoio dos representantes políticos e comerciais não apenas 

do Seridó, mas também de influências do litoral – Macaíba e Natal - para que investissem 

nas ações da estrada, reforçando a supremacia desses espaços nas relações comerciais e 

políticas do estado.  

Situado a 18 quilômetros de Natal, o município de Macaíba ganhou destaque no 

cenário político e econômico do Rio Grande do Norte na segunda metade do século XIX. De 

acordo com estudiosos locais, a prosperidade comercial da cidade havia conferido ao 

município, inclusive, o status político superior ao da capital da província, Natal. Fato 

relatado em memória por Eloy de Souza ao afirmar que Macaíba 

 

Tornou-se, inclusive, capital honorária da Província, passando a ditar a 
moda, a trair Presidentes, autoridades, graduados, os poucos homens 

ilustres locais e do Estado, graças à navegação do rio Jundiaí, que embora 
não sendo perene, se beneficiava do crescimento das marés, permitindo 
acesso aos botes e as barcaças (SOUZA, 1975, p. 26). 

 

Como explicitado pelo intelectual, Macaíba muito prosperou em decorrência das 

facilidades naturais para o comércio, tendo em vista sua proximidade com o rio Jundiaí. 

Este rio, segundo Cascudo, “[...] Era a boca da picada que levava ao sertão, o início dos 

comboios, a estação de pausa de quem demandava o litoral, especialmente o sal” 

(CASCUSO, 2010).  Vindo de Pernambuco, Fabrício Gomes Pedroza, inicialmente um 

pequeno comerciante, aproveitou-se da utilidade deste rio, fixando-se em Coité, que 

posteriormente seria a cidade de Macaíba, onde construiu armazéns de taipa e fundou uma 

das mais importantes casas comerciais da província, a casa Guarapes. Ainda, segundo 

Cascudo, “[...] A volta de 1861 é o mais rico, o mais poderoso, o mais influente negociante. 
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Para a sua casa descem milhares de cargas de algodão, sacos de açúcar, couros, pele, 

curiosidades” (CASCUDO, 2010, p. 316). 

Cabe ressaltar que à época, Guarapes era uma localidade separada de Macaíba que 

além de abrigar o importante armazém, encontrava-se um ancoradouro natural, o qual 

rivalizou com o porto de Natal, promovendo uma intensa atividade comercial 

 

Sob o comando de Fabrício Gomes Pedroza, Guarapes era o centro comercial 

de repercussão, de conhecimento, de fama e poder. De 1869 a 1870, mais de 
vinte navios vêm, em viagem direta, da Europa a Guarapes, carregar. Natal, 
capital da Província nesse período recebeu apenas vinte e um navios 
(CASCUDO, 2010, p. 317). 

 

O acesso ao interior do estado nessa época era feito por meio de estradas 

carroçáveis, construídas principalmente pela iniciativa de Fabricio Gomes Pedroza e do seu 

genro e sócio, Amaro Barreto de Albuquerque Maranhão, as quais se dirigiam para diversas 

regiões do Rio Grande do Norte, contribuindo para o movimento comercial de Macaíba. 

Movimento este, que no final do século XIX ainda era considerado um dos mais 

importantes do estado, uma vez que a importação de mercadorias estrangeiras feita por 

navegação de cabotagem ou de maneira direta, tinha se elevado à quantia de 467.000$000; 

no movimento de exportação, destacava-se a produção do algodão e do açúcar como os 

principais produtos de sua receita e por fim observava-se em Macaíba a existência de uma 

feira realizada aos sábados, considerada a mais importante do estado (Mensagem do 

governador Joaquim Ferreira Chaves Filho, 15 de julho de 1896).  

Pode-se constatar, pois, que a localização privilegiada de Macaíba trouxe-lhe 

importantes vantagens comerciais, uma vez que era o ponto de chegada e partida de 

mercadorias de diversas regiões do estado. Nesse sentido, a Estrada de Automóveis para o 

Seridó passou então a ser vislumbrada pelo chefe do poder administrativo de Macaíba 

como uma importante via de comunicação para o interior, responsável pelo fortalecimento 

da vida comercial do município, onde também estava situado o campo de demonstração de 

Macaíba. Exemplo disso é que o então presidente da Intendência de Macaíba, o coronel 

Prudente Alecrim, havia oferecido gratuitamente parte de suas terras - por onde a via 
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cortava – ao engenheiro Brandão Cavalcanti para a construção do leito da estrada, 

ressaltando a prioridade da via para o desenvolvimento econômico da cidade (A Republica, 

11 de junho de 1914, p. 2). Além disso, o intendente havia disponibilizado em nome do 

município um total de seis ações no quadro de acionistas da sociedade, demonstrando 

assim expectativas com a estrada em construção. 

A capital do estado, Natal, por sua vez, encontrava-se no final do século XIX e início 

do século XX isolada pelas dunas, pelo mar e pelo rio. O problema do isolamento de Natal 

se tornou motivo de preocupação das autoridades locais que viam a produção do interior 

ser em grande medida comercializada com a cidade do Recife e com a Paraíba, além de que 

boa parte dessa produção era levada para o porto de Macaíba, distante 15 milhas do porto 

de Natal, privando a capital do estado das receitas provenientes dessas transações (ARRAIS, 

2006). Segundo Raimundo Arrais, com o intuito de romper o isolamento físico da cidade do 

Natal, os administradores buscaram vencer a natureza por meio do conhecimento técnico e 

científico, intervindo materialmente no espaço público da cidade, assim como também 

construindo vias de acesso entre a capital e alguns centros produtores do interior. Exemplo 

disso pôde ser observado durante o processo de construção de estradas de ferro no Rio 

Grande do Norte no final do século XIX, quando as primeiras iniciativas de construção de 

ferrovias no estado – por parte das elites locais e governo federal – buscaram privilegiar 

Natal como principal centro comercial e político desta unidade federativa. Por meio de 

incentivo ao capital privado com o sistema de concessão e taxa de lucro, o capital inglês 

passou a controlar o transporte ferroviário norte-rio-grandense, cuja primeira linha era a 

Natal-Nova Nova Cruz. 

O trajeto escolhido da estrada Natal-Nova Cruz - o litoral sul em toda a sua extensão 

–, onde já existia, segundo Wagner Rodrigues, um sistema de transporte mais barato e 

eficiente (por meio de navegação), somado a uma série de problemas, tais como, custos 

elevados na construção da ferrovia, superfaturamento na aquisição do material rodante, e 

falta de lucros, acabaram por extinguir o controle ferroviário por parte do capital 

estrangeiro. Consequência disso foi identificada em 1901 – ano em que a concessão da 

estrada foi resgatada pelo governo, passando a integrar a Great Western Brazilian Railway 
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Company – quando se constatou que a estrada Natal-Nova Cruz não tinha obtido desde a 

sua inauguração nenhum ano de lucro sequer (RODRIGUES, 2006). 

Nos primeiros anos do século XX observou-se também uma disputa entre as elites de 

Mossoró e de Natal para que uma das cidades se tornasse ponto de partida de uma nova 

ferrovia construída no estado, a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, cujos 

estudos começaram a ser realizados em 23 de fevereiro de 1904 por uma comissão chefiada 

pelo engenheiro Sampaio Correia. De acordo com essa proposta, a estrada devia cruzar o 

interior do estado, atravessando as áreas mais assoladas pela seca. Fato é que apesar de 

uma série de críticas publicadas pelo periódico O Mossoroense, porta voz das elites de 

Mossoró - afirmando que a estrada partindo de Natal em nada contribuiria para o 

desenvolvimento do estado – e da enorme campanha feita por esse periódico a favor da 

cidade do oeste potiguar, a ferrovia acabou tendo como ponto de partida a capital do 

estado.  

 Dessa forma, os investimentos em estradas de ferro no Rio Grande do Norte, 

iniciados no final do século XIX, visava principalmente atender o projeto das elites locais 

com apoio do governo federal: o de garantir a consolidação da hegemonia de Natal, não 

apenas como capital política e administrativa do Rio Grande do Norte, mas também 

consolidar sua importância comercial e simbólica em relação às demais cidades do estado. 

Nesse processo, observou-se que um dos principais problemas que acabou inviabilizando e 

dificultando o desenvolvimento ferroviário foi à falta de um planejamento que, de fato, 

atendesse as exigências comerciais, geográficas e de socorro às regiões assoladas pela seca 

(RODRIGUES, 2006). 

 A influência das elites natalenses em trazer a Estrada de Ferro Centra do Rio Grande 

do Norte para Natal, evidenciou o desejo desses sujeitos em transformar a cidade em um 

centro político, econômico e comercial condizente com o título de capital que lhe pertencia. 

Pelas páginas do jornal A Republica podia-se notar uma crença no progresso da urbs 

atribuída aos investimentos em vias de comunicações - estradas, telégrafo e porto.  Em 

uma das crônicas publicada no dia 10 de agosto de 1908 na coluna “Coisas da terra”, 
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Manoel Dantas utilizando o pseudônimo Braz Contente, celebrava um futuro promissor pra 

a capital graças às vias de comunicações 

 

Dentro em pouco, em dezenas de annos talvez, Natal será uma das grandes 

cidades do norte do Brazil. 
Quando as estradas de penetração trouxerem ao nosso mercado a producção 
admiravel e as riquezas que jazem inexploradas no sertão, o qual, adusto 
embora e assolado pela secca, será no futuro uma terra de fartas 
explorações; quando as naves guerreiras fizerem do incomparavel 
ancoradouro que possuimos a base de defeza do patrimonio nacional; 

quando os transatlanticos colossaes vierem em nossas aguas descansar 
fadigas das longas travessias, Natal figurará perante o mundo como um dos 

postos avançados da civilisação sul americana. [...] (CONTENTE, 1908, p. 1). 

  

 Nota-se por esta passagem que para Manoel Dantas o progresso chegava a Natal 

pelas vias de comunicações: pelas estradas de penetração responsáveis por trazer a 

produção e as riquezas do sertão; pelos grandes navios, movimentando a dinâmica 

comercial do porto da cidade e pelas rápidas informações que chegavam via telégrafo. O 

porto de Natal era visto, pois, como a principal porta de entrada e saída de pessoas e 

mercadorias que circulavam no Rio Grande do Norte. Pelo porto chegava, inclusive, muitos 

dos equipamentos urbanos importados - trilhos e bondes que estavam ajudando a 

transformar a fisionomia da capital norte-rio-grandense. 

No entanto, a construção das estradas de estradas de ferro para a capital do estado 

se tornou, como observou o historiador Raimundo Arrais, uma tarefa cara, árdua e penosa. 

Fato é que as estradas de ferro construídas até então não cruzavam os sertões do estado, 

deixando, os municípios mais secos distantes do litoral. Enquanto o desejo de Manoel 

Dantas não se concretizava, o governo estadual mandava construir estradas carroçáveis 

para o interior. Exemplo disso pôde ser observado na mensagem enviada em 1910 por 

Alberto Maranhão, então governador do estado, mandando construir cerca de 300 

quilômetros de estradas carroçáveis, as quais iam conectar alguns núcleos de produção do 

interior - São Gonçalo, Macaíba, Panellas, Caiada, Santa Cruz, dentre outros - ao seu porto 

(Mensagem do Governador Alberto Maranhão, 1 de novembro de 1910) 
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Fato é que até o momento da construção da Estrada de Automóveis do Seridó, os 

caminhos carroçáveis foram as principais vias de comunicação responsáveis por ligar Natal 

aos principais centros produtores do estado. Em Natal, a construção da nova rodovia foi 

vista com grande expectativa. Romualdo Lopes Galvão, então intendente da capital da 

cidade, por meio da resolução nº 181, publicada no dia 8 de julho de 1914, autorizou a 

subinscrição de “dez ações de 500$000 cada uma, ficando para este fim aberto o credito 

necessário de 5:000$000 pela verba ‘Eventuaes” (A Republica, 8 de julho de 1914, p. 2). 

Mesmo a estrada não chegando a Natal naquele momento - fato que se concretizou 

na década de 1920 com a atuação da IFOCS no processo de construção de estradas no 

estado - o capital investido nas ações da Estrada de Automóveis do Seridó justificava-se, de 

acordo com a resolução, pelas vantagens que a via ia trazer não apenas para os municípios 

por onde ela passava, mas também o da capital do estado para “onde chegarão com 

facilidade todos os productos do interior, para abastecimento de nossos mercados com o 

transporte regular” (A Republica, 8 de julho de 1914, p. 2). Investir na estrada de 

automóveis do Seridó era, pois, vislumbrar maiores receitas para o município. 

 Nesse sentido, torna-se importante evidenciar que a estrada de rodagem em 

processo de construção inseria-se em uma dinâmica de investimentos em meios de 

comunicações por sujeitos influentes na vida comercial e política do Rio Grande do Norte, 

que reforçavam a ideia de aproximação do sertão com o litoral norte-rio-grandense.  

Uma dessas influências foi o coronel Francisco Cascudo, dono de 5 ações na 

sociedade anônima da rodovia. Francisco Cascudo era, no início do século XX, um dos mais 

bem sucedidos comerciantes do estado. Nascido na vila de Campo Grande (Augusto Severo) 

casou-se no município de Caicó, onde atuou como delegado militar. Veio para Natal trazido 

pelo chefe político local, Luís Pereira Tito Jácome, recomendando-o ao então governador do 

estado, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (CASCUDO, 2008). 

Em Natal, foi nomeado tenente (1895), função exercida até o ano de 1900, quando 

pediu exoneração para dedicar-se a vida comercial ao fundar a loja O Profeta. Logo, tornou-

se o primeiro representante da Ford Motor em Natal, iniciando os primeiros serviços 

automobilísticos, provavelmente fornecendo automóveis e caminhões para os primeiros 
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transportes de pessoas e mercadorias da Estrada de Automóveis do Seridó. Segundo 

Câmara Cascudo, todas as iniciativa úteis, oficiais ou particulares, realizadas em Natal ao 

longo de mais de 20 anos, haviam passado pela colaboração do coronel Francisco Cascudo, 

como foi o caso da iniciativa da construção da Estrada de Automóveis do Seridó. Ainda de 

acordo com Cascudo, o coronel – como agente da Ford em Natal – havia contribuído para a 

popularização do automóvel no estado, uma vez que “dispensava, invariavelmente, sua 

percentagem, barateando o carro para popularizá-lo na região” (CASCUDO, 2008, p.44-45). 

Com a ampliação da rede rodoviária norte-rio-grandense na década de 1920, já era 

possível observar uma maior variedade de agentes da Ford e Chevrolet com um maior 

número de lojas e estabelecimentos dedicados ao comércio automotivo, sendo a sua 

maioria localizada à rua do comércio (Avenida Tavares de Lyra) em Natal, o que pode ser 

evidenciado em anúncios da Saraiva, Couto & Cia e da M., Martins & Cia, divulgados na 

revista Cigarra. 

Outro importante nome ligado à vida comercial e política do estado e que compunha 

a lista de acionistas da sociedade, era o do negociante, Fabricio Gomes Pedroza ou Fabricio 

II, que detinha um total de 20 ações da empresa. Fabricio Gomes Pedroza herdara o nome 

de seu pai, que no final do século XIX fora proprietário de uma das principais casas 

comerciais do estado, a casa Guarapes, no município de Macaíba. Tratava-se de um 

armazém situado à margem esquerda do rio Jundiaí, utilizado para recolher desde o açúcar 

produzido no engenho Jundiaí, do qual era proprietário, até os produtos a serem 

comercializados nos engenhos dos vales de São José e Ceará Mirim. Após o declínio 

comercial da região no final do século XIX, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde faleceu à 

22 de setembro de 1872 (CASCUDO, 2010). 

Em Natal, Fabricio II exerceu o cargo de primeiro intendente de Natal (1890-1895), 

destacando-se também como importante negociante ao transferir a casa comercial herdada 

de seu pai para a capital do estado. Em 1906 fundou uma sociedade com o major João 

Juvenal Pedroza Tinoco, outro importante negociante do estado, sob a firma de Pedroza 

Tinoco & Cia, seguindo para a Europa, onde foi residir por uns tempos, deixando o major 

João Juvenal Pedrosa Tinoco como sócio gerente da sua casa de negócios. Em 1909, o Diario 
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do Natal noticiou que Fabricio Gomes Pedroza havia se retirado da sociedade Pedrosa 

Tinoco & Cia. No ano seguinte, uma nota publicada no A Republica dava conta de que o 

negociante havia se mudado para a capital federal, onde estabeleceu sua firma individual 

“um escriptorio de commissões e consignações á rua Rosario nº 72, no Rio de Janeiro”.  

Pela pesquisa, não foi possível identificar se Fabricio Gomes Pedroza ainda tinha 

algum escritório, firma ou agência em Natal após ter desfeito a sociedade com João Juvenal 

Pedrosa Tinoco. No entanto, o fato do seu nome figurar na lista de ações da sociedade 

anônima como um dos maiores acionistas da Estrada de Automóveis do Seridó (um total de 

20 ações), evidencia que mantinha relações comerciais capitalistas no estado, garantindo-

lhe lucros com as ações desta via. Observa-se também, segundo informações dadas por 

Câmara Cascudo, que o seu filho, Fernando Pedroza era proprietário de uma importante 

casa comercial na capital do estado, a Wharton Pedroza, S.A. “com métodos modernos de 

financiamento do algodão, fixando capitais estrangeiros em vez de desviá-los.” (CASCUDO, 

2010, p. 297). Sobre essa casa comercial, foram encontrados anúncios da Wharton Pedroza 

na década de 1920 ligada ao comércio de caminhões, além de máquinas para agricultura 

(tratores, cultivadoras, arados, dentre outros) e outros serviços ligados a produção 

agrícola. 

João Juvenal Pedrosa Tinoco, como já mencionado, era outro importante capitalista 

que figurava na lista de acionistas da Estrada de Automóveis do Seridó, possuindo um total 

de 5 ações como pessoa física, sendo o tesoureiro desta empresa em 1917. A sua firma, a 

Pedrosa Tinoco & Cia, aparecia também na lista com um total de 10 ações. João Tinoco 

também atuava no cenário político local como deputado estadual.  

Durante o processo de construção da Estrada de Automóveis do Seridó, João Tinoco 

foi responsável por conceder por meio da sua firma auxílio à sociedade anônima de 

automóveis do Seridó para a aquisição de novos caminhões, algo importante que chama 

atenção para o caráter público/privado envolvendo estas transações.  

O auxílio dado pela Pedrosa, Tinoco & Cia à sociedade da qual João Tinoco era 

acionista e, portanto, um dos sócios, foi pago por meio de um empréstimo concedido pelo 

governo do estado. Essa transação tinha como respaldo a lei 397 de 6 de dezembro de 1915, 
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a qual permitia que o Estado emprestasse aos concessionários “a título de empréstimo a 

juros de 8% até 2:000$ por quilômetro de estrada de rodagem regular e convenientemente 

construída” crédito para a empresa. Lei esta, supostamente criada e aprovada pelo 

Congresso do Estado de onde João Tinoco era um dos parlamentares. 

Nota-se por estes exemplos que os sujeitos envolvidos na construção da nova 

rodovia, contribuíram para o desenvolvimento de uma dinâmica econômica envolvendo o 

comércio de automóveis, caminhões, combustíveis, dentre outros com a estrada em 

processo de construção, reforçando também nessas relações a supremacia econômica e 

comercial de determinados espaços norte-rio-grandense – Natal, Macaíba e Seridó. 

Por outro lado, a construção da nova estrada em direção ao sertão norte-rio-

grandense não foi vista com bons olhos por todos, aparecendo de maneira discreta na 

documentação estudada, a existência de sujeitos contrários a obra ou denunciando práticas 

ilícitas na sua condução. Na coluna Pessôas e Coisas, assinada com as iniciais Z. A., do dia 

19 de junho de 1914, o jornalista divulgou com entusiasmo a subinscrição da sociedade 

anônima aos possíveis sócios, evidenciando os argumentos proferidos pelo engenheiro 

Brandão Cavalcanti em conferência presidida pelo então governador do estado, Joaquim 

Ferreira Chaves, no salão de honra do grupo escolar de Santa Cruz sobre a qualidade e 

viabilidade da obra. Tal fala revela, no entanto, o fato de que apesar do entusiasmo do 

jornalista com o novo empreendimento, nem todos estavam interessados na construção da 

rodovia ou mesmo não acreditavam na sua viabilidade, uma vez que, segundo o jornalista 

haviam 

 

[...] objecções á nova e futurosa via de communiccação em projecto. E 
alguns profissionaes acreditam que é insufficiente o capital a subscrever se 
para a construcção da obra e que o transporte não será tão intenso que 
possa garantir o premmio aos accionistas (A Republica, 19 de junho de 1914, 

p. 10). 

 

 Tais objeções parecem ter sentido, pois, alguns anos depois, com a inauguração do 

primeiro trecho, observou-se em relatório da sociedade anônima sobre o andamento da 

obra da estrada, a dificuldade de arrecadar os recursos necessários para a sua continuidade 
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da obra, uma vez que os lucros obtidos com o transporte de pessoas e mercadorias haviam 

sido considerados insuficientes, devido o baixo tráfego. Servia como agravante a isso, o fato 

de que muitos acionistas, por diversas razões obscuras, deixaram de pagar as mensalidades 

das ações.  

Foi difícil encontrar posições contrárias à construção da estrada na documentação 

estudada, tendo em vista que a principal fonte de pesquisa foi o periódio situacionista, o 

qual assumia claramente uma posição entusiasmada em relação à obra financiada pelo 

governo estadual. No entanto, algumas críticas ou reclamações esporádicas sobre a 

construção da rodovia, dão indícios de que a obra não foi celebrada por todos de igual 

maneira, além de que muito dos interesses pessoais dos sujeitos envolvidos na construção 

da Estrada de Automóveis do Seridó fez com que o andamento e o cronograma das obras 

não correspondessem ao planejado e acordado no contrato assinado com o governo 

estadual.   

O interesse pessoal dos sujeitos que faziam parte da lista de acionistas da Estrada de 

Automóveis do Seridó se tornou uma prática frequente e, por vezes, conflituosa, 

sobrepondo-se, muitas vezes, ao andamento desejado da obra. Fato que pôde ser 

constatado anos mais tarde, mais precisamente, no dia 6 de novembro de 1919, quando o 

então superintendente da empresa, Manoel Maruricio Freire - o qual aparecia na lista de 

acionistas da sociedade em 1917 com um total de 10 ações -, escreveu uma nota de 

indignação em resposta às acusações feitas pelo antigo superintendente da via, o coronel e 

comerciante Jorge Barreto. Segundo a nota, o conflito teria iniciado em decorrência de uma 

série de agressões feitas pelo jornal de Jorge Barreto – não foram encontradas informações 

sobre esse periódico (nome, período de circulação, dentre outros). Tais acusações não 

foram explicitadas diretamente pelo acusado, mas dava a entender que se tratava de 

práticas fraudulentas para benefício próprio, como as que Manoel Freire fez questão de 

expor por meio do jornal A Republica em resposta as acusações de Jorge Barreto. Assim, 

Manoel Freire atacou o seu acusador com a seguintes palavras: 
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O coronel Jorge Barreto, quando superintendente, sempre antepoz os seus 
interreses ao da Estrada, não tendo escrupulos de comprar um machinismo, 
a ella pertecente, por metade do seu vallor, receber um trecho de estrada 
ainda não concluido, só por ter nisto interesse pecuniario, fazer um trafico 
intenso anniquillando todo o material rodante.  
Tudo isto s.s. fasia somente para auferir vantagens pessoais no sentido, 
portanto, competente para pedir constas á actual superintendencia. 

[...] E’ certo que não ha presentemente trafico, por não estar ainda 
concluido o serviço; esse o houvesse só traria vantagens para o 
superintendente que não quer imitar a s.s. fasendo-se, porem, as viagens, 
em automoveis, desta cidade a Santa Cruz, em 3 horas. 
A escripturação da Estrada continua a ser feita por guarda-livros insuspeito 
e competente, não havendo necessidade de um contabilista ou escripturario 

especial, como aconteceu com um certo emprestimo externo. 
Antes de perguntar qual o dividendo que a empresa està distribuindo com os 

accionistas, deveria diser quanto distribuiu, pois è mais natural apparecer 
dividendo com trafico que sem elle. 
Felizmente já vae longe o tempo em que se gastaram 40:000$ em dois 
casebres do “Porto do Padre” e mais de vinte contos em um simulacro de 
concerto na ponte de Guarapes... 

Por hoje, só.  

  

Pode-se ver, por meio dessas acusações, que o processo de construção da Estrada de 

Automóvel do Seridó envolveu relações conflituosas de interesses particulares, revelando 

disputas de poder em torno da via, uma vez que o cargo de superintendente trazia certas 

vantagens em relação ao controle das finanças: na aquisição de maquinário, na disposição 

dos dividendos e na realização de empréstimos. 

Constata-se que a emergência do processo de construção de estradas de rodagem no 

território norte-rio-grandense esteve atrelada a uma série de práticas econômicas, 

comerciais e políticas, mas também pessoais que acabaram por ditar o ritmo do andamento 

das obras, e contribuíram também para influenciar no traçado e na supremacia de 

determinados espaços no território norte-rio-grandense. 
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DA CIDADE AO SERTÃO: A CÂMARA DE NATAL E O PROCESSO DE 
INTERIORIZAÇÃO NA CAPITANIA DO RIO GRANDE (1660 – 1689) 

 

Júlio César Vieira de Alencar* 

RESUMO 
Neste trabalho pretendemos analisar o papel da Câmara de Natal no processo de conquista 
do sertão da capitania do Rio Grande, dando ênfase às primeiras concessões de sesmarias 
nesses espaços e à fase inicial do conflito conhecido como Guerra dos Bárbaros, em seus 
eventos ocorridos na referida capitania. A categoria espacial “sertão”, no período colonial, 
era concebida – a partir de referenciais culturais da sociedade açucareira, estabelecida no 
litoral – como o espaço da selvageria e da barbárie, mas também como um espaço vazio e 

disponível para a colonização. As concepções acerca deste espaço influenciaram de forma 
decisiva as ações que possibilitaram a sua conquista. Discutiremos, assim, as relações 
estabelecidas entre a Câmara, instituição situada no litoral, e estes espaços ainda não 
efetivamente controlados pelas autoridades coloniais, entre as décadas de 1660 e 1680. 
Partiremos, principalmente, dos registros encontrados no Livro de Datas e Sesmarias do 
Rio Grande do Norte e do Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal, 
tomando como base as reflexões de Edward Shils acerca da integração das sociedades, 
enquanto elemento que liga os indivíduos membros de uma dada sociedade entre si e a um 
centro específico. Pensaremos os sertões do Rio Grande como parte de um território que a 
Coroa e suas instituições situadas na América portuguesa – entre as quais incluímos a 
Câmara de Natal – pretendiam controlar de maneira efetiva. 
 
PALAVRAS CHAVE: Câmara de Natal; sertão; integração; Guerra dos Bárbaros. 

 
ABSTRACT 
Within this work we tend to analyze the paper of the Councilors House of Natal in the 
process of conquering of the interior of Rio Grande Captaincy, we give emphasis to the first 
concessions of Sesmarias in these spaces and also to the initial phase of the conflict known 
as Guerra dos Bárbaros (War of the Barbarians), in their events occurred on that referred 
captaincy. The spatial category “interior”, in the colonial period, was conceived – as from 
cultural references of the sugarcane society, established in the coast of the state – as a 
space of savagery and barbarism, but also as an empty space and available for the 
colonization. The knowledge of these spaces influenced in a decisive way the actions that 
made it possible its conquest. We will discuss, thus, the relations established between the 
Councilors City House, the institution located at the coast, and these spaces not yet 

controlled by the colonial authorities, among the decades of 1660 to 1680. We will start, 
mainly, with the registers found on the Dates Book and Sesmarias Concessions of Rio 
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Grande do Norte and the Letters Book and Provisions of the Senators Councilors City House 
of Natal, we will take into consideration the thoughts of Edward Shils concerning the 
integration of the societies as an element that connects the individuals members of a kind 
of society among themselves to a specific center. We will think of the interiors of Rio 
Grande do Norte as a part of a land that the Crown and its institutions located in the 
Portuguese America – among those we will include the Councilors City House of Natal – 
they intend to control in a very effective manner.  
 
KEY WORDS: Councilors City House of Natal; Interior; Integration; War of the Barbarians. 
 
 
 A segunda metade do século XVII e as primeiras décadas do século XVIII foram 

marcadas pela conquista do sertão das capitanias do norte do Estado do Brasil pelos 

colonos luso-brasileiros. Tal processo, como se sabe, não foi pacífico, em virtude da 

resistência empreendida pelas populações indígenas que habitavam esses espaços, 

etnicamente diversas, às quais os colonizadores se referiam genericamente como tapuias.64 

A série de conflitos que decorreram deste processo foi denominada de Guerra dos Bárbaros, 

estendendo-se do Recôncavo Baiano até parte do que hoje corresponde ao estado do 

Maranhão.65 

 A defesa das vilas e cidades, situadas até então na costa, e a ampliação do império, 

através da conquista de novos espaços, eram encaradas como parte das obrigações dos 

súditos de Sua Majestade, podendo ser utilizadas por estes como justificativas para a 

                                                        
64

 Tapuia seria um termo genérico utilizado pelos índios Tupi, habitantes do litoral, para se referir às 

populações que habitavam as áreas mais afastadas da zona costeira. Entre essas populações podemos citar os 

da etnia Tarairiú, que habitavam o sertão da capitania do Rio Grande e dividiam-se em vários grupos, como 

os Janduí, Canindé, Ariú, entre outros. Ver LOPES, F. M. Índios, colonos e missionários na colonização da 

capitania do Rio Grande do Norte. 2003. p 135-142; 155. Tal denominação foi incorporada pelos 

conquistadores lusitanos, que passaram a conceber os povos indígenas a partir do binômio Tupi-Tapuia, que 

também representava uma bipolaridade geográfica: litoral-sertão. Ver também PUNTONI, P. A Guerra dos 

Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil, 1650-1720. 1998. p. 43-46; e PIRES, 

M. I. da C. Guerra dos Bárbaros: resistência indígena e conflitos no nordeste colonial. 1990. p. 25-29. 
65

 Pedro Puntoni, refletindo acerca da falta de coesão entre os referidos conflitos, defende a ocorrência de 

“guerras dos bárbaros”. Ver PUNTONI, Pedro. Op cit. p. 5 e 66. A historiadora Kalina Vanderlei Silva atenta 

para o fato de que a chamada Guerra dos Bárbaros só apresentava unidade aos olhos da Coroa portuguesa e 

das autoridades coloniais, referindo-se esta expressão a um conjunto maior de conflitos que mantinham 

pouca ou nenhuma relação entre si. Ver SILVA, K. V. Nas solidões vastas e assustadoras: a conquista do 

sertão de Pernambuco pelas vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII. 2010. p. 155. 
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concessão de mercês régias.66 Dessa maneira, tivemos a participação de muitos 

personagens nos eventos ligados à conquista do sertão da capitania do Rio Grande. Desde 

oficiais régios, entre capitães-mores, governadores-gerais e provedores, até os 

bandeirantes paulistas, como Domingos Jorge Velho, e os representantes das elites locais. 

Entre estes últimos, podemos destacar, além dos senhores de engenho das vilas açucareiras 

de Pernambuco, a elite local, ocupante de cargos administrativos na Câmara da cidade do 

Natal e composta, em sua maior parte, por proprietários de sesmarias na própria capitania 

ou em capitanias vizinhas.67 

 Dessa forma, percebe-se que a Câmara de Natal seria uma instituição privilegiada 

para verificarmos a atuação destes sujeitos no processo de conquista e consolidação do 

poder colonial nos espaços mais afastados do litoral. Instituídas desde o início do processo 

colonizador nas principais povoações – aquelas que possuíam o título de vila ou cidade – da 

America portuguesa, as câmaras se constituíam em um importante elo entre o monarca e 

seus súditos situados nas mais distantes áreas coloniais. Para Maria Fernanda Bicalho, as 

câmaras conferiram relativa homogeneidade administrativa ao império lusitano, apesar de 

suas configurações também estarem ligadas à realidade de cada região, muito em virtude 

de serem formadas pelos homens que possuíam destaque nas povoações da colônia. Estes 

homens, proprietários de terras e de escravos, formavam uma “nobreza da terra”, que 

conseguia honras e privilégios junto ao poder régio a partir de seus feitos. Essa “economia 

moral do dom” garantia o reforço da ligação entre o monarca e os seus vassalos, 

espalhados pelo vasto império ultramarino português.68  

                                                        
66

 BICALHO, M. F. A cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII. 2003. p. 384-387. 
67

 Sobre a formação da elite na capitania do Rio Grande na segunda metade do século XVII ver ALVEAL, C. M. 

Os desafios da governança e as relações de poder na capitania do Rio Grande na segunda metade do século 

XVII. In: MACEDO, H. A. M. de; SANTOS, R. da S. (Orgs.). Capitania do Rio Grande: histórias e colonização. 

2013. p. 27-44. Ver também ALVEAL, C. M. A formação da elite na Capitania do Rio Grande no pós-

Restauração (1659 – 1691). In: Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo 

Regime. Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011. 
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As câmaras possuíam sob sua jurisdição, além da vila ou cidade em que se situavam, 

outros espaços, o que constituía o seu termo. A unidade administrativa formada pelo núcleo 

urbano sede e pelas outras áreas sob a jurisdição da câmara era denominada concelho. Tais 

unidades administrativas, na América portuguesa, possuíam uma grande extensão, sendo 

os termos das câmaras extremamente vastos.69 No caso da capitania do Rio Grande – onde 

havia apenas um concelho, sediado na cidade do Natal – o termo da câmara se estendia até 

os sertões, sendo esta instituição o principal elo entre moradores dessas localidades, o 

litoral e o reino. 

A fim de discutirmos as ligações estabelecidas entre o sertão, a cidade do Natal e a 

metrópole, nos utilizaremos das ideias do sociólogo norte-americano Edward Shils acerca 

da integração das sociedades. Pensaremos a câmara como parte do sistema institucional 

central, controlada por uma elite, que, através do exercício da autoridade, se colocava mais 

próxima ao sistema central de valores – conjunto de crenças e valores que emanam do 

centro, que, no caso por nós estudado, seria a Coroa. Obviamente que essas elites não são 

homogêneas, existindo níveis diferentes de integração com o centro. Elas podem entrar em 

conflito entre si e com a zona central; mas considera-se que entre esses grupos dominantes 

essa integração ocorre em níveis maiores do que no restante da sociedade.70 Ainda de 

acordo com o mesmo autor, a noção de territorialidade, ou seja, a identificação dos 

indivíduos que compõem uma sociedade com um território específico – mesmo que os 

limites deste território seja indefinido e impreciso – seria de extrema importância para a 

existência e a integração desta sociedade.71 Desse modo, buscaremos analisar as relações 

entre diferentes partes do território do império português. Seriam elas: o centro, situado 

em Lisboa; a cidade do Natal, onde se situava a única câmara da capitania; e os vastos 

sertões do Rio Grande, onde, no período em questão, a presença de colonos luso-brasileiros 

era bastante rarefeita.   

                                                        
69

 FONSECA, C. D. Arraiais e vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas setecentistas. 2011. p. 27-30. 
70

 SHILS, E. Centro e periferia. 1974. p. 58-61 
71

 Idem. p. 73. 
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Partiremos, em um primeiro momento, das concepções construídas a partir do 

litoral acerca dos sertões, espaços ainda não totalmente submetidos ao poder 

metropolitano; pois compreendemos que os requerimentos de sesmarias que deram início 

ao processo de interiorização72 na capitania do Rio Grande e as propostas e ações dos 

oficiais da Câmara de Natal no contexto da Guerra dos Bárbaros se relacionavam com esse 

imaginário pré-concebido acerca de tais espaços. Vale salientar que essas concepções eram 

modificadas e se adaptavam aos acontecimentos, além de se relacionar com os interesses 

envolvidos no processo de conquista. Consideramos, portanto, que as ideias gerais dos 

colonos acerca do sertão e de seus habitantes, os tapuias, foram parte constituinte do 

contexto de expansão da atividade pecuária no Rio Grande e dos conflitos daí decorrentes. 

Partiremos das análises de Kalina Vanderlei Silva, para quem o sertão se constituía em uma 

“noção cultural”, predominante nas vilas e cidades açucareiras do litoral, que opunha as 

noções de “barbárie” e “civilização”.73 

 

O(s) sertão(ões) colonial(is) 

 A categoria sertão, no período colonial, deve ser analisada como detentora de vários 

sentidos, que podem, inclusive, ser encarados como contraditórios, dependendo dos 

interesses ou da posição do seu enunciante. Espaço da selvageria ou das riquezas 

escondidas; da falta de ordem ou da liberdade; espaço vazio ou densamente povoado por 

índios hostis. Todas essas concepções, aparentemente opostas, poderiam ser atribuídas à 

mesma categoria espacial. O padre Rafael Bluteau, em seu Vocabulario portuguez e latino, 

do século XVIII, já define o vocábulo “sertão” como “região, apartada do mar, & por todas 

as partes, metida entre terras”.74 Fica evidente, aqui, que o sertão passa a identificar-se 

como o oposto ao litoral. Entretanto, tal significado apontado pelo dicionário de Bluteau 

não contempla as possibilidades de sentidos para o termo. Alguns historiadores, através da 

                                                        
72

 Para o geógrafo Antônio Carlos Robert Moraes, nem todo processo de expansão resulta em colonização, já 

que esta pressupõe fixação e perenidade, além de uma “efetivação da ocupação do espaço”. MORAES, A. C. R. 

Território e História no Brasil. 2005. p. 63. Desse modo, utilizaremos o termo “interiorização” para abordar 

a fase inicial da expansão da sociedade colonial sobre os sertões da capitania do Rio Grande. 
73

 SILVA, K. V. Op cit. p. 9. 
74

 BLUTEAU, R. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico... vol. 7. p. 613. 
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análise de tipos diferentes de fontes, produzidas por sujeitos diversos, puderam perceber 

que as concepções acerca destes espaços comportavam diferentes perspectivas. 

 Segundo a historiadora Janaína Amado, que desenvolveu uma interessante discussão 

sobre a ideia de sertão para os portugueses, podemos afirmar que tal noção precede as 

grandes navegações, datando de meados do século XIV. Os lusitanos utilizavam esta 

expressão para se referir às áreas do território português que se situavam distantes de 

Lisboa. A expansão ultramarina deu novos sentidos ao termo, passando a designar espaços 

vastos dentro das áreas conquistadas que ainda não eram bem conhecidos e/ou 

controlados. Como o povoamento português na América concentrou-se por bastante tempo 

na costa – devido ao fato de ali terem se desenvolvido as principais atividades econômicas 

do período inicial da colonização e do aparato administrativo lusitano ter, em decorrência 

disso, se concentrado no litoral – o sertão passou a ser identificado como o espaço distante 

do mar, ainda não submetido pelas autoridades coloniais e metropolitanas.75 

 O litoral, muito mais do que uma delimitação geográfica – faixa de terra próxima ao 

mar – estava ligado ao mundo urbano, ordenado, “civilizado” e cristão, ao qual se opunha o 

sertão: mundo da desordem, da selvageria, esconderijo de criminosos e de rituais pagãos.76 

O sertão, dessa forma, seria um espaço construído a partir das referências culturais do 

litoral. As ideias de inferiorização dos amplos espaços distantes da costa com relação às 

vilas e cidades açucareiras da zona costeira serviram de base para a sua conquista, que, no 

caso das capitanias do norte da América portuguesa, se deu a partir da segunda metade do 

século XVII, período posterior à expulsão dos holandeses de Pernambuco e das capitanias 

vizinhas.77 

 Em seu estudo sobre a santidade indígena do Jaguaripe, na região do Recôncavo 

Baiano, Ronaldo Vainfas aponta para a existência da dicotomia litoral-sertão já no século 

XVI e para as diferentes formas de apreensão desta dicotomia. O estabelecimento da 

                                                        
75

 AMADO, J. Região, sertão, nação. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n. 15, 1995, p. 145-151. 
76

 FONSECA, C. D. Op cit. p. 51-53. 
77

 Kalina Vanderlei aponta ainda que a hierarquização entre sertão e litoral também se configuraria em uma 

dicotomia entre os povos que habitavam tais espaços. Neste sentido, os índios tapuias, habitantes do sertão, 

seriam apontados como inferiores aos índios Tupi, habitantes da costa. Ver SILVA, K. V. Op cit. p. 140. 
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catequese e dos engenhos de açúcar na costa, trazendo consigo doenças, escravidão e 

desagregação cultural para os índios, teria levado a uma reorientação das migrações dos 

povos Tupinambá, que antes se realizavam no sentido oeste-leste, e passaram a ter o 

sentido inverso. O sertão se tornou em lugar privilegiado para a manutenção da sua 

religiosidade e para a prática das chamadas idolatrias ameríndias.78 Justamente pela 

ausência da autoridade régia, poderia simbolizar a liberdade para aqueles que não 

encontravam espaço na sociedade colonial. Seria, portanto, a localização do enunciante, 

dependendo de sua “posição espacial e social”, que confere sentido a este espaço.79 

 Já aos olhos das autoridades coloniais, metropolitanas e eclesiásticas, o sertão 

representaria a barbárie, a desordem e a ausência dos valores cristãos. Não é por acaso que 

durante a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, na década de 1590, o representante 

do tribunal católico, Heitor Furtado de Mendonça, demonstrou preocupação com as 

expedições realizadas pelos mamelucos às áreas mais distantes do litoral. Nas sentenças de 

Tomacaúna – mameluco acusado de participar de rituais pagãos indígenas no sertão – e de 

outros mestiços consta a proibição de que os mesmos participassem de novas entradas 

rumo aos sertões, exceto quando a sua necessidade fosse apontada pelas autoridades 

coloniais.80 Tal proibição demonstra que, aos olhos do visitador, o sertão estava associado à 

prática de gentilidades, sendo espaço propício para o desvio dos valores da fé católica. 

 Já para os ocupantes de cargos administrativos na colônia, o sertão também poderia 

ter outros significados, como, por exemplo, a possibilidade de riquezas e da prestação de 

serviço à Coroa. Cláudia Damasceno exemplifica esta concepção acerca dos “espaços 

vazios” da América portuguesa através da comunicação entre os oficiais da câmara de Vila 

Rica e o Conselho Ultramarino, nos anos de 1779 e 1780, na qual os camarários reclamam 

que a dita vila encontra-se cercada pelos termos de outras vilas (em Minas Gerais, no 

século XVIII, havia dezesseis concelhos, sendo quinze vilas e uma cidade), que “cada vez 

mais se aumentam e crescem no número de seus arraiais, e cultura, o que é facilitado pela 
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 VAINFAS, R.. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. 1995. p. 46-50. 
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 AMADO, J. Op cit. 
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 VAINFAS, R. Op cit. p. 181 – 187. 
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grande extensão de terras férteis e dilatados matos e sertões que [...] lhes competem, o que 

não tem o termo de Vila Rica.”81 

 A autora observa que os sertões contíguos às vilas e cidades, apesar de 

representarem um perigo, em decorrência da presença de índios hostis e/ou quilombolas, 

eram encarados como possibilidades de expansão e de geração de riquezas, permitindo que 

os concelhos se ampliassem. O sertão, portanto, era encarado como um “espaço vazio”, 

sobre o qual os agentes da colonização poderiam avançar e exercer seu controle, através do 

estabelecimento de atividades produtivas e da implantação do aparato administrativo 

colonial. A ampliação do termo da câmara sobre tais espaços possibilitaria um melhor 

abastecimento da localidade, além de gerar impostos que seriam recolhidos pelos 

camarários, aumentando os ganhos da própria Coroa.82 Fica evidente que, apesar dos 

interesses locais poderem se chocar em alguns momentos com os interesses 

metropolitanos, como bem afirma Russel-Wood, havia elementos que ligavam o centro à 

periferia e coadunavam os interesses dos colonos aos do rei.83 Os camaristas, ao 

demonstrarem empenho na conquista dos sertões e no desenvolvimento de atividades 

econômicas nestas áreas, além de obter vantagens através da liberação de novas terras, 

poderiam solicitar mercês ao monarca, já que contribuíam com o anseio da Coroa em 

integrar maiores extensões do território ao centro. 

 Da mesma maneira que o sertão possuía diferentes significados para a sociedade 

colonial, a delimitação de partes do território da América portuguesa com este termo 

também não era fixa e permanente. Além da transformação de sertões em arraiais, vilas e 

cidades, através dos próprios movimentos de conquista empreendidos durante os três 

séculos de colonização, havia a possibilidade inversa: áreas que não eram identificadas 

como sertões passarem a sê-lo. Kalina Vanderlei aponta para duas circunstâncias nas 

capitanias do norte do Estado do Brasil em que isso se verificou: na Guerra dos Bárbaros, 

em seus eventos ocorridos no Recôncavo baiano, e na guerra contra o Quilombo dos 
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 Pareceres de 1779 e 1780 (AHU, cx. 113, doc. 72). Apud FONSECA, C. D. Op cit. p. 295. 
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 FONSECA, C. D. Op cit. p. 293-296. 
83

 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Centros e periferias no mundo luso-brasileiro, 1500-1808. Revista Brasileira de 
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Palmares. Nos dois casos observou que, apesar das referidas regiões estarem situadas nas 

proximidades da zona canavieira e não serem, a princípio, identificadas como sertões, a 

presença de ameaças à colonização aos colonos fez com que as autoridades se referissem a 

tais localidades como sertões. Portanto, além de possuir muitos significados, a categoria 

sertão não se constituía em uma delimitação fixa e imutável, podendo ser suprimida ou 

acrescida a certos espaços da América portuguesa, a depender dos movimentos 

empreendidos pela colonização e/ou pela resistência ao seu avanço.84  

 

A Câmara de Natal e o seu termo 

 O período posterior à expulsão dos holandeses, que se deu em 1654, foi marcado 

pela interiorização da presença lusa na América. As elites que dominavam as vilas e cidades 

da zona canavieira buscaram ampliar seu poder político e econômico através da conquista 

de terras nos sertões das capitanias do norte, desenvolvendo ali a atividade pecuária e 

iniciando a conquista destes espaços.85 A preferência da Coroa, nesse caso, se direcionou 

àqueles que haviam participado diretamente das lutas contra o inimigo batavo, como 

demonstra uma Carta Régia de 29 de abril de 1654, em que o rei apresenta a sua intenção 

em recompensar os soldados que serviram nas ditas guerras, repartindo entre eles as 

terras liberadas.86 

 Homens de maior destaque nas ditas guerras também obtiveram importantes 

doações no período pós-restauração. É o caso de João Fernandes Vieira, que obteve, em 

1666, uma sesmaria no Rio Grande que se estendia “do Rio Ceará Mirim até o porto de 

Touros” e em grande extensão por terras mais distantes da costa. Ele justifica o pedido a 

partir da necessidade de acomodar o gado que era de sua propriedade, reforçando que tais 

terras nunca haviam sido povoadas, sendo “serviço à sua majestade” fazê-lo.87 Para Fátima 

Lopes, tal concessão teria dado início ao processo interiorização na capitania do Rio 
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 SILVA, K. V. Op cit. p. 155; 180. 
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 Idem. p. 26 
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 Carta Régia de 29/04/1654. Citada por PIRES, M. I. da C. Op cit. p. 83. 
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 SESMARIAS do Rio Grande do Norte. Natal: Fundação Vingt-Un Rosado. Instituto Histórico do Rio Grande 
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Grande.88 Este processo, entretanto, estaria incompleto por várias décadas, sobretudo em 

função da resistência indígena nos sertões, dificultando a integração desses espaços. 

 As mesmas justificativas apresentadas no documento acima aparecem em 

requerimentos de doação de sesmarias em áreas mais afastadas do litoral, como é o caso de 

um pedido de terras na ribeira do Açu, no ano de 1676, em que se reforça que os 

“supplicantes tem suas criações de gados vacum e cavalgaduras e não tem terras suas onde 

as pode acõmodar”.  Acrescenta-se que os requerentes teriam “descoberto no sertão desta 

Capitania [do Rio Grande]” terras que estariam “devolluptas e desaproveitadas” e que 

“nunqua foram povoadas, por estarem em poder do gentio brabo”. Justificam ainda sua 

solicitação reforçando que o povoamento de tais terras seria um grande serviço à Sua 

Majestade e levaria ao “aumento da fazenda real”.89 

Podemos citar ainda outros pedidos de sesmarias, na mesma década, em que o 

padrão descrito acima se repete. Seria o caso dos três pedidos referentes a terras na ribeira 

do rio Acauã, em 1676, 1679 e 1680. Novamente os suplicantes relatam a posse de gado 

vacum e cavalar e a necessidade de acomodá-los nas terras solicitadas, ressaltando que tais 

terras estariam despovoadas, cuja única presença seria a do “gentio brabo”, que causava 

temor aos moradores e dificultava o estabelecimento e a fixação dos mesmos no sertão.90 

 A ideia de um sertão vazio e despovoado, apesar da presença indígena, predomina 

nesses requerimentos de terras, além da argumentação de que fazê-las produzir seria um 

importante serviço ao rei, através da integração de áreas contíguas e/ou distantes das 

cidades e vilas do litoral. Fátima Lopes, discutindo o tema, chama a atenção para o fato de 

que isso não seria uma incoerência do ponto de vista dos colonizadores lusitanos, para os 

quais apenas a posse de súditos de Sua Majestade seria considerada como um bom 

aproveitamento das terras. Os tapuias (“gentio brabo”), segundo a concepção do império 
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 LOPES, F. M. Op cit. p. 131. 
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 Livro de Datas e Sesmarias da Capitania do Rio Grande do Norte. Livro nº 2, registro 31, fl. 22v, 

24/03/1676. Apud MEDEIROS FILHO, O. de.  Índios do Açu e do Seridó. p. 101-102. 
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 Livro de Datas e Sesmarias da Capitania do Rio Grande do Norte. Livro nº 2, registros 30, 39 e 44. fls. 21v, 

35 e 39v. 24/03/1676, 29/11/ 1779 e 02/02/1680. Apud MEDEIROS FILHO, O. de. Op cit. p. 108-113. 
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ultramarino lusitano, não teriam direito algum sobre as terras em questão.91 Desse modo, a 

territorialidade dos colonos e do império português desconsiderava e se sobrepunha à 

territorialidade dos povos indígenas que habitavam esses sertões. 

 Vale salientar que entre os suplicantes dos pedidos em questão aparecem os nomes 

de homens que exerceram cargos oficiais na câmara de Natal durante a segunda metade do 

século XVII. Na sesmaria do Açu de 1676, temos Bento da Costa Brito, que foi juiz ordinário 

no mesmo ano; e Antonio Lopes Lisboa, que foi vereador em 1693 e 1696, e procurador em 

1695. Já na sesmaria da ribeira do rio Acauã, em 1680, observamos a presença de Antonio 

Gonçalves Cabral, que exerceu o cargo de juiz ordinário em 1682.92  

Ainda entre os camarários do período, merece uma atenção especial o Capitão 

Teódosio da Rocha. Foi uma vez vereador e cinco vezes juiz ordinário entre os anos de 1677 

e 1698; além de possuir – entre outras – duas sesmarias nas proximidades do rio Panema, 

afluente do rio Mossoró, concedidas em 1676 e 1681.93 Sugere-se, assim, uma relação entre 

a posse de terras e o exercício de cargos na câmara, como bem observa a historiadora 

Carmen Alveal. Estes homens faziam parte de um grupo tido como de “maior qualidade”, 

conjugando poder econômico e político.94 Através do que foi exposto, podemos pensar no 

papel exercido pela câmara e por seus oficiais no processo de interiorização na capitania do 

Rio Grande, integrando o sertão da referida capitania à sociedade colonial. 

 Entretanto, a ligação da Câmara de Natal com os sertões não se limitava aos 

camaristas que possuíam sesmarias em tais localidades. Podemos afirmar que os pedidos 

de terras e o estabelecimento de colonos para além dos limites da cidade do Natal até as 

áreas mais distantes da costa levaram, consequentemente, a uma ampliação do termo da 

câmara, que passava a incluir os sertões, povoados esparsamente por luso-brasileiros e 

densamente por índios tapuias. O estabelecimento da pecuária no sertão, inclusive, 

aumentava o rendimento dos impostos recolhidos por esta instituição, gerando benefícios 
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 LOPES, F. M. Op cit. p. 132. 
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para a localidade e para a fazenda real. A Câmara da cidade do Natal, portanto, se 

constituiria – pelo fato de ser o único concelho da capitania – na principal ligação entre os 

moradores do sertão e as autoridades coloniais e metropolitanas. A câmara representava, 

dessa forma, um importante elo de integração entre o sertão da capitania do Rio Grande e o 

centro do império. O caráter inconstante e disperso do povoamento dos sertões pelos 

colonizadores manteve dentro do termo da câmara áreas de fronteira, onde os contatos e as 

trocas culturais entre moradores e tapuias eram constantes.95 

Vale salientar, entretanto, que a ocorrência de contatos amistosos entre colonos e 

índios nas décadas de 1660 e 1670 não significava que aqueles deixassem de considerar 

estes como perigosos. Já em 24 de abril de 1664, os moradores se reuniram na frente do 

Senado da Câmara e pediram, através do procurador, que não fosse mudado o pároco da 

cidade do Natal, solicitando a permanência do padre Leonardo Tavares, já que os outros 

não vinham para a freguesia por “temor dos bárbaros tapuyos que desciam todos os annos 

do sertão em grandes chusmas”. Ameaçavam ainda, se o requerimento não fosse atendido, 

abandonar a cidade – que estava sendo repovoada, no contexto posterior à expulsão dos 

holandeses.96  

Nesse documento o confronto entre “civilização” e “barbárie”, que marcava as 

concepções acerca do sertão, aparece de forma evidente, na medida em que a presença de 

um padre cristão que cumpria bem o seu papel – aos olhos dos moradores – poderia 

garantir o predomínio da primeira sobre a segunda. Os tapuias, habitantes do sertão, ao 

“descerem” para a cidade, traziam consigo uma ameaça à colonização, que se dava através 

da reconstrução e do repovoamento da cidade do Natal. Fica evidente também o papel 

desempenhado pela câmara como porta-voz das demandas dos moradores da cidade e de 

todo o seu termo. Tal papel foi muito mais evidente nas décadas de 1680 e 1690, quando os 

levantes dos tapuias se tornaram uma constante e uma ameaça à colonização dos sertões da 
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 Acerca do caráter pacífico dos primeiros contatos entre os primeiros moradores luso-brasileiros do sertão 
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capitania do Rio Grande, chegando até mesmo a ameaçar Natal e outras povoações 

litorâneas. 

Também foi através da Câmara que se solicitou ao Capitão-mor Geraldo Suni, no ano 

de 1681, que fossem enviados soldados e um intérprete ao sertão, a fim de resolver um 

conflito que levou à morte de um morador pelos índios,97 demonstrando que o 

adensamento do povoamento luso-brasileiro no sertão do Rio Grande levou a uma mudança 

nas relações estabelecidas entre colonos e tapuias. A historiadora Beatriz Perroni-Moisés 

reforça a diversidade das relações estabelecidas entre povos indígenas e moradores ao 

longo do período colonial, demonstrando que esses povos também possuíam seus 

interesses e procuravam resguardá-los. Alguns grupos se submetiam à catequese e 

passavam a viver nos aldeamentos chefiados pelos jesuítas; outros se aliavam aos 

portugueses, mas continuavam vivendo em seus territórios; e ainda havia aqueles que eram 

resistentes à colonização, movendo guerras contra os moradores. A legislação colonial 

reservava a estes últimos a prática da guerra justa, que autorizava a ação bélica e o 

cativeiro contra tais povos. Perroni-Moisés ressalta ainda que os mesmos grupos poderiam 

modificar sua posição ao longo do tempo, passando de hostis a aliados ou vice-versa.98 

Parece ter sido o caso dos índios Tarairiús, habitantes dos sertões da capitania do 

Rio Grande, que à princípio estabeleceram contatos amistosos com os novos moradores do 

sertão, mas na década de 1680 foram mudando suas relações com os colonos, por verem as 

áreas onde se movimentavam cada vez mais ocupadas por luso-brasileiros e seus rebanhos. 

Passaram, assim, de grupos que ofereciam pouco risco à colonização – apesar das 

desconfianças com que eram vistos pelos colonos – a índios hostis, levando à deflagração de 

uma guerra justa contra eles na segunda metade da década de 1680. 

Era através, sobretudo, da Câmara de Natal que chegavam às autoridades coloniais 

e/ou metropolitanas os relatos acerca dos ataques movidos pelos índios tapuias contra os 

moradores do sertão da capitania do Rio Grande. São esses relatos que embasaram as ações 
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das autoridades coloniais e as ordens régias, a fim de levar a cabo a guerra justa que se 

iniciava e se arrastaria por quase quarenta anos na capitania, entre momentos de maior 

intensidade, recuos e novos levantamentos. Partimos da ideia de que as concepções 

cristalizadas no imaginário colonial acerca do sertão e de seus habitantes tradicionais 

permeavam os relatos presentes na documentação oficial produzida pelos camaristas 

durante os conflitos. Além do mais, estes homens acabavam por se envolver também no 

conflito em decorrência de possuírem patentes nas ordenanças e das obrigações daí 

decorrentes. 

Podemos citar o exemplo de Jerônimo Cavalcanti de Albuquerque, que exerceu os 

cargos na câmara de vereador, em 1682, e de juiz ordinário, em 1686,99 ano em que 

recebeu do Capitão-mor da capitania do Rio Grande, Paschoal Gonçalves de Carvalho, a 

patente de Coronel de Cavalaria da Ordenança. O objetivo desta Carta Patente seria que o 

referido camarário, que acabara de receber patente mais elevada, socorresse os moradores 

que viviam nas partes mais distantes da capitania, próximos aos índios tapuias, que já 

estavam destruindo as fazendas pelo sertão.100 Verificamos, portanto, a dificuldade das 

autoridades situadas no litoral em solucionar os problemas e as demandas dos moradores 

do sertão. 

Entretanto, foi no ano de 1687 que as notícias sobre a rebelião dos índios tapuias 

passaram a ser mais freqüentes. Assim, os oficiais camarários se dirigiam ao Capitão-mor 

General de Pernambuco, João de Cunha Souto Maior, em 23 de fevereiro de 1687: 

 

Vimos pedir com toda a brevidade socorro pelo risco em que nos achamos 
diante da rebelião dos índios Tapuios, que no sertão do Açu já têm morto 
perto de cem pessoas, escalando os moradores, destruindo os gados, de 
modo que já não são eles os senhores daquellas paragens.101 [grifo nosso] 
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 A Câmara de Natal, nesse sentido, se colocava como porta voz desses moradores, que 

não detinham mais a autoridade sobre o sertão do Açu, tomado pela rebelião dos tapuias. 

Podemos afirmar que – além das perdas materiais e humanas causadas pelos referidos 

índios – a ênfase recai sobre a falta de controle dos súditos reais sobre o referido sertão. 

Nesse momento, a ideia de um espaço marcado pela desordem e pela falta de controle régio 

aparece em decorrência da resistência indígena, entravando a colonização. Cartas 

semelhantes, com pedidos de auxílio, foram enviadas em um curto prazo de tempo (menos 

de dez dias) à Câmara de Olinda e ao Capitão-mor da Paraíba, dando uma noção da 

gravidade com a qual a situação do sertão do Rio Grande era encarada pelos oficiais da 

Câmara de Natal.102 

 Além dessa correspondência com as capitanias vizinhas, o Capitão-mor do Rio 

Grande enviou um vereador da câmara à Bahia, a fim de solicitar a ajuda do próprio 

Governador Geral do Estado do Brasil, Mathias da Cunha. Este, por sua vez, ordenou que os 

Capitães-mores de Pernambuco e da Paraíba enviassem tropas para combater as “nações 

bárbaras” que vinham causando danos e mortes no sertão do Rio Grande, cujas despesas 

seriam pagas pelo Senado da Câmara de Natal, já que seria em benefício dos moradores da 

capitania.103 Entretanto, tal socorro não seria o suficiente para conter os índios tapuias, que 

no ano de 1688, já eram “senhores de todo o sertão” e chegaram a ameaçar a própria 

cidade do Natal, assaltando os colonos que viviam na ribeira do rio Ceará-Mirim, obrigando 

os moradores de outras localidades próximas a Natal (Cunhaú, Goiaininha, Mipibu, entre 

outras) a construírem casas fortes para a sua proteção.104 

 Apesar de podermos imaginar que os relatos acerca da ameaça que os tapuias 

representavam à cidade do Natal fossem parte de uma estratégia para atrair a atenção das 

autoridades coloniais à capitania do Rio Grande, há indícios de que tal ameaça era real. 
                                                        
102

 Carta dos oficiais da Câmara de Natal aos oficiais da Câmara de Olinda; Carta dos oficiais da Câmara de 

Natal ao Capitão-mor da Paraíba. IHGRN, LSPSC, Caixa 65, Livro 2, fl. 97, 23/02/1687; 01/03/1687. A partir 

de PORTO ALEGRE, M. S.; MARIZ, M. da S.; DANTAS, B. G. (Org.). Op cit. p. 111. 
103

 Ordens do Governador Geral, Mathias da Cunha, ao Coronel Antônio de Albuquerque da Câmara, sobre as 

entradas contra o gentio. IHGRN, LSPSC, Caixa 65, Livro 2, fls. 100, 100v e 101, 16/09/1687. A partir de 

PORTO ALEGRE, M. S.; MARIZ, M. da S.; DANTAS, B. G. (Org.). Op cit. p. 112. 
104

 Carta dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador Geral. IHGRN, LSPSC, Caixa 65, Livro 2, fl. 107v, 

**/01/1688. Apud LEMOS, V. Op cit. p. 41-42. 
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Como exemplo, podemos citar um edital do Capitão-mor, em janeiro de 1688, no qual o 

mesmo relata as denúncias feitas pelo Senado da Câmara acerca de moradores que 

pretendiam se ausentar da capitania. Pretendia-se, com o edital, impedir que isso 

ocorresse, devendo ser os moradores que tentassem fazê-lo considerados traidores, 

denunciados e presos “na casa escura da fortaleza, e, para maior castigo” suas fazendas 

seriam confiscadas para pagar as despesas com a guerra.105 

 Vale lembrar que a prática dos tapuias de “descer” do sertão para o litoral é 

referenciada na documentação da Câmara de Natal desde 1664 e, desde então, era 

associada às ameaças dos moradores de despovoarem a cidade, pelo medo que os colonos 

tinham desses índios, fruto do próprio imaginário colonial que atribuía aos nativos 

habitantes do sertão a imagem de bárbaros e infiéis.106 O contexto de ameaça – que se 

tornou mais evidente com a guerra – poderia ser visto como um catalisador para o processo 

de despovoamento da cidade do Natal. Tal argumento também seria extremamente eficaz 

se levarmos em conta a lógica do processo colonizador, que tinha no estabelecimento de 

núcleos urbanos, integrados ao restante da colônia, sua efetivação e consolidação.107 Os 

tapuias e sua(s) revolta(s) não colocavam em xeque apenas o controle sobre os sertões 

recém-conquistados, mas se constituíam em um obstáculo para o empreendimento colonial 

em toda a capitania do Rio Grande, ao ameaçar a cidade do Natal, sede do concelho. 

 A vinda dos paulistas para a capitania do Rio Grande, em 1688, a mando do 

Governador Geral Mathias da Cunha,108 marcaria as primeiras vitórias das tropas coloniais 

sobre os tapuias. A correspondência do bandeirante Domingos Jorge Velho com a Câmara 

de Natal em 1689 demonstra como sua ação era avaliada pelos camaristas. O juiz ordinário 

                                                        
105

 Edital do Capitão-mor da Capitania do Rio Grande e Governador da Fortaleza dos Santos Reis. IHGRN, 

LSPSC, Caixa 65, Livro 2, fl. 107v. Apud LEMOS, V. Op cit. p. 41-42. 
106

  PIRES, M. I. da C. Op cit. p. 25-29; PUNTONI, P. Op cit. p. 43-46. 
107

 Christiane Sarmento, em estudo sobre as povoações do sertão paraibano setecentista, afirma que a 

instituição oficial de núcleos urbanos pela Coroa era a principal forma de assegurar o domínio sobre o 

território da colônia. SARMENTO, C. F. Povoados, freguesias e vilas na Paraíba colonial: Pombal e Sousa, 

1701-1822. 2007. p. 15-19. 
108

 Em carta a Domingos Jorge Velho, datada de 08 de março de 1688, Mathias da Cunha pedia que o paulista 

marchasse rumo ao sertão do Rio Grande e causasse todo o dano possível aos tapuias, afirmando que as 

tropas não teriam apenas “todas as glórias degolarem os bárbaros, mas a utilidade dos que aprisionarem”, já 

que a guerra era considerada justa. Apud PUNTONI, P. Op cit. p. 111. 
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da câmara no referido ano, Francisco Gomes, afirmando falar em nome do povo da 

capitania do Rio Grande, se contrapõe à ordem do Capitão-mor, Agostinho Cézar de 

Andrade, que solicitou a retirada do paulista do sertão. Segundo Gomes, o Capitão-mor 

demonstrava “pouco zello” e não estaria “atendendo ao bem deste povo” ao propor que se 

fizesse paz com o “gentio inimigo jandoim”. Solicita ainda que Jorge Velho continue 

guerreando no sertão da capitania, perseguido e degolando os tapuias, como o havia 

ordenado o Governador Geral.109 

 Na mesma data os oficiais da câmara redigem outro documento no qual fazem o 

mesmo pedido ao Mestre de Campo dos paulistas. Solicitam que ele “se não retire do sertão 

della [da capitania] enqmto ouver noticia qe ha gentio levantado”; caso contrário o dito 

“gentio” iria tomar “vingança em nossas vidas e fazendas”.110 Os paulistas, portanto, não 

seriam encarados como solução apenas pelo Governo Geral da colônia, mas também pelos 

camaristas de Natal. Seriam, nesse momento, apontados como a única solução ante a 

ferocidade do inimigo e a ameaça que representava para a colonização da capitania. 

 Em julho de 1689, os oficiais da câmara encaminham um memorial diretamente ao 

rei, levado pelo então almotacé desta instituição, o capitão Gonçalo da Costa Faleiro. Em tal 

documento solicitam que Sua Majestade socorra a capitania do Rio Grande  

 

ordenando  ao mestre-de-campo dos paulistas e ao governador dos índios de 

Pernambuco e ao governador dos Pretos de Henrique Dias assistam no dito 
sertão e dele não se retirem até com efeito se destruir e arruinar todo o 
gentio, ficando estes livres para se colonizarem. [grifo nosso]  

 

Fazem também um relato sobre a perda de mais de trinta mil cabeças de gado e de 

duzentos homens, o que se configuraria prejuízo não apenas à capitania, mas também à 

fazenda real. Ainda orientam ao rei que não faça paz com “este gentio, por ser gente que 

                                                        
109

 Requerimento que o juiz ordinário Francisco Gomes fez ao Mestre de Campo do Regimento dos Paulistas, 

Domingos Jorge Velho. IHGRN, LSPSC, Caixa 65, Livro 2, fls. 119 e 119v. Apud MEDEIROS FILHO, O. de. Op cit. 

p. 128-129. 
110

 Requerimento que os oficiais da Câmara de Natal fizeram ao Mestre de Campo da Tropa dos Paulistas, 

Domingos Jorge Velho. IHGRN, LSPSC, Caixa 65, Livro 2, fls. 120 e 120v. Apud MEDEIROS FILHO, O. de. Op 

cit. p. 130-131. 
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não guarda fé, falsos e traidores”, não podendo os moradores confiar neles. Isso, afirmam 

os camaristas, seria “causa de nunca se povoar o sertão”, já que, ao fazê-lo, os colonos 

estariam pondo em risco “suas vidas e fazendas”. Reforçam também a importância de 

seguir as orientações do Governador Geral Mathias da Cunha, que ordenara destruir por 

completo o inimigo, o que seria benéfico à Sua Majestade e ao povo da capitania do Rio 

Grande.111 Ao mesmo tempo em que o sertão encontrava-se ameaçado pela rebelião dos 

tapuias, ainda era visto como uma possibilidade de gerar riquezas para os colonos e para a 

metrópole, desde que o socorro necessário chegasse à capitania. 

 

Considerações finais 

 Como foi discutido, a categoria espacial “sertão”, no período colonial, possuía 

diferentes significados e não seria diferente, portanto, durante o processo de interiorização 

na capitania do Rio Grande. Com os pedidos de sesmarias entre as décadas de 1660 e 1670, 

pudemos perceber a noção de um espaço vazio, despovoado, apesar de ocupado pelo 

“gentio brabo”. O estabelecimento dos currais nas ribeiras mais afastadas da costa foi 

levando aos poucos a relações conflituosas entre os novos e os antigos habitantes daquele 

espaço. Acresce-se, assim, à noção de um espaço vazio a imagem de um espaço perigoso, de 

desordem e da falta de controle régio. Os índios habitantes desse sertão, além de 

representarem um perigo às novas povoações, distantes da costa, passaram a representar 

uma ameaça à cidade do Natal, sede do concelho, onde se reuniam os oficiais da câmara.   

É estranho para nós – conhecedores do desfecho da Guerra dos Bárbaros e de suas 

conseqüências para as populações indígenas que habitavam o sertão – imaginar que os 

tapuias representassem tamanha ameaça à colonização, a ponto de levar ao despovoamento 

de uma cidade litorânea fundada há quase cem anos naquele momento. Kalina Vanderlei 

afirma que a noção de sertão, construída a partir do litoral, concebia uma hierarquização 

de tais espaços, o que justificaria a conquista do primeiro pelo segundo.112 Imaginar que o 

                                                        
111

 Memorial que a Câmara de Natal escreveu para ser levado à Sua Majestade. IHGRN, LSPSC, Caixa 65, Livro 

2, fls. 129, 129v, 130, 130v, 131 e 131v. 
112

 SILVA, K. V. Op cit. p. 140. 
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sertão poderia, de certa forma, ter tomado o litoral é algo que nos soa como inverossímil, 

pois naturalizamos uma conquista empreendida ao longo dos séculos de maneira 

ininterrupta, que teria avançado inexoravelmente, sem pausas ou recuos, no sentido leste-

oeste.  

Entretanto, parte da documentação por nós analisada demonstra que, por alguns 

momentos, não era apenas a colonização do sertão que estava em xeque, mas a manutenção 

de povoações já estabelecidas na costa, como era o caso da cidade do Natal e outros núcleos 

estabelecidos na faixa litorânea. O temor de que os tapuias, em sua rebelião, invertessem o 

sentido da expansão colonial também conduziu – juntamente com o interesse pela liberação 

das terras do sertão – as propostas dos oficiais da Câmara da cidade do Natal para reprimir 

os ditos indígenas. 

Apesar de ser encarado como um espaço da desordem, causada pelo bárbaro tapuia, 

o sertão ainda se mostrava como um espaço promissor, passível de ser pacificado e, 

finalmente colonizado. Como afirma Cláudia Damasceno, ele seria um “eterno vir a ser”,113 

uma possibilidade para o futuro, desde que fosse ordenado e controlado pelas autoridades 

coloniais. Os oficiais da câmara, ao encaminhar um memorial ao conhecimento de Sua 

Majestade e relatar, em nome do povo da capitania do Rio Grande, os problemas 

enfrentados na localidade, buscavam demonstrar cumprir seu duplo papel no império 

ultramarino português: representar o rei no território que lhe competia administrar e 

promover a ligação entre os moradores do seu termo e a Coroa. Alguns camaristas, também 

possuidores de terras no sertão, poderiam utilizar tal canal de comunicação para garantir 

seus próprios interesses.  

As representações desse sertão – que, como vimos, estão sempre associadas à 

posição social e geográfica dos indivíduos em questão – a partir da Câmara da cidade do 

Natal estariam ligadas, por fim, à visão de indivíduos que se colocavam como agentes do 

processo colonizador, representantes do poder régio no vasto território do império 

lusitano. Portanto, as várias formas de conceber esses espaços se relacionavam aos 
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 FONSECA, C. D. Op cit. p. 54. 
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interesses desses homens na conquista de terras, na aquisição de escravos através da 

guerra justa e na possibilidade de ascender socialmente a partir de serviços prestado ao rei, 

sobretudo na integração dos sertões, espaços considerados pouco ou não utilizados (ainda) 

para os interesses metropolitanos.  
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A PRESENÇA FRANCISCANA NA COLONIZAÇÃO DOS SERTÕES DE 
PERNAMBUCO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII 

 

Vanessa Anelise F. da Rocha114 

 

De Custódia à Província: a fundação da Província de Santo Antônio do Brasil  

A presença franciscana no Brasil data deste o período da chegada dos portugueses à 

América, com Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, quando foi celebrada a primeira 

missa entre os índios pelo Pe. Frei Henrique de Coimbra. Após esse primeiro momento, os 

franciscanos retornaram esporadicamente ao Brasil, por ordem de D. Manuel I, para 

realizar o que chamamos de missões volantes115, caracterizadas como visitas esporádicas 

feitas pelos frades às aldeias indígenas com o objetivo de catequizar, batizar e casar os 

índios (LOPES, 1998). 

No entanto, em finais do século XVI, a Coroa necessitava proteger ainda mais seus 

domínios, enquanto que os colonos reivindicavam ações da metrópole que contribuíssem 

para a ocupação do território, pois eram comuns conflitos com os índios. Assim, a Coroa 

autorizou a vinda de missionários que pudessem atuar entre os índios e ajudar no contato 

com essa gente, fundando suas missões. Vendo a oportunidade, o governador de 

Pernambuco Jorge de Albuquerque Coelho solicitou a fundação de um convento da Ordem 

de São Francisco de Assis em Olinda.  

Os frades menores chegaram ao Brasil em 1585 e logo deram inicio às atividades de 

catequese indígena, fundando os conventos da Bahia, Igarassu, Paraíba, Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, Ipojuca, Recife e Sergipe do Conde. E consequentemente missões nas 

redondezas das novas fundações.  

                                                        
114

 Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

orientanda da Prof.(a) Drª Fátima Martins Lopes.  
115

Sobre as missões volantes e o estabelecimento franciscano nesses primeiros anos ver JABOATÃO, Frei 

Antônio de Santa Maria, O. F. M. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades Menores da Província do 

Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Typ. Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858-1862; SALVADOR, Frei 

Vicente do, O. F. M. História do Brasil (1500-1627). São Paulo, edições melhoramentos, 1965; WILLEKE, Frei 

Venâncio, O. F. M. Missões Franciscanas no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes, 1974. 
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Esta prosperidade das missões franciscanas aconteceu até a invasão holandesa, 

quando vários conventos da ordem foram ocupados pelos batavos e as missões foram 

proibidas. Somente após a expulsão dos invasores, que os frades puderam retornar aos 

conventos e às suas atividades. Porém, como as missões estavam destruídas e os índios se 

dispersaram pela capitania, o retorna às missões estava mais complicado. O que foi 

possível apenas em 1679 quando a Custódia há alguns anos, já tinha sido elevada à 

Província116. 

Havia dezesseis anos que a Custódia de Santo Antônio estava independente da 

portuguesa podendo tomar suas decisões sem a necessária consulta à Província na 

Metrópole, quando recebeu em 1659 por breve papal de Alexandre VII a graça da fundação 

da Província de Santo Antônio do Brasil.  

O primeiro capítulo da Província foi celebrado em 5 de novembro de 1659, onde foi 

decidido como seu provincial frei Antônio dos Mártires, a redação de novos estatutos, a 

reformulação do cerimonial e criação de uma custódia para as partes do sul, a Custódia da 

Imaculada Conceição. Esta ficou ao todo com nove conventos117, até 1675, quando se tornou 

Província, aumentando seu patrimônio com a fundação dos conventos de cabo Frio; São 

Luiz, em Itu; e o de Bom Jesus da Ilha, no Rio de Janeiro.   

 Já a Província de Santo Antônio tornou-se responsável apenas pelos conventos da 

parte norte do Brasil, ficando ao todo com treze conventos que estavam sob a jurisdição das 

capitanias de Pernambuco e Bahia. Na primeira temos os conventos N. Senhora das Neves 

da Cidade de Olinda; S. Antônio da Vila de Igarassu; S. Antônio da Cidade da Paraíba; S. 

Antônio da Vila do recife; S. Antônio da Povoação de Ipojuca; S. Francisco da Vila de 

Sirinhaem; Santa Maria Madalena da Vila de Alagoas; N. Senhora da Porciúncula da Vila de 

                                                        
116

Província é “um conjunto de conventos que constituem uma unidade com governo autônomo. O respectivo 

superior regional chama-se provincial”. (WILLEKE, 1974, p. 8). Quando temos a elevação da custódia em 

Província ficou decidida a criação da Custódia da Imaculada Conceição da Virgem Maria, das partes sul do 

Brasil, que ficou sob a administração da Província de Santo Antonio do Brasil.  
117

Os conventos que ficaram sobre a responsabilidade da custódia foram: Santo Antônio da Cidade do Rio de 

Janeiro, N. P. S. Francisco da Vila da Vitorio no Espírito Santo, N. S. da Penha no mesmo distrito, S. 

Boaventura do Cassarabú,S. Bernadino da Ilha Grande,  S. Antônio da Vila de Santos, N. P. S. Francisco da Vila 

de São Paulo, N. Senhora da Conceição da Villa de Itanhanhem, N. Senhora do Amparo da Ilha de S. Sebastião 

(WILLEKE, 1974, p. 75). 
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Penedo. E na Bahia, os conventos: S. Francisco da Cidade da Bahia; S. Francisco da Vila de 

Sergipe do Conde; S. Antônio do Lugar de Paraguaçu; S. Antônio da Vila de Cairo; Bom 

Jesus da Cidade de Sergipe Del Rei. 

Organizado o estabelecimento da província, a preocupação recaiu para a criação de 

um estatuto para os frades, pois antes eram regidos pelo Estatuto da Província-mãe, em 

Lisboa. O estatuto que conhecemos é o de 1709, embora a historiadora Maria Adelina 

Amorim (2005) faça menção a um estatuto de 1683, mas não conseguimos encontrá-lo. 

Segundo o que consta no estatuto de 1709, este foi “retirado de vários estatutos da ordem e 

acrescentado neles o mais útil e necessário à reforma desta província, feitos, ordenados e 

aceitos nos capítulos”118 celebrados na Bahia em 1705 e em Sergipe do Conde em 1708.  

O estatuto é um compendio de leis que conformam com os estatutos gerais da 

Ordem seráfica, autorizado ser impresso somente depois de ter passado pela censura de 

alguns frades da Ordem em Lisboa.  É organizado em capítulos que tratam de diversos 

assuntos relacionados à vida dos religiosos dentro e fora dos conventos. Entre esses 

assuntos, o vigésimo oitavo capítulo intitulado “Das aldeias”, trata do dever dos religiosos 

em instruir os índios na santa fé e nos bons costumes. Assunto que abordaremos mais a 

frente, quando discutirmos o método missionário franciscano.  

 

As missões: estabelecimento e administração 

Os franciscanos entendiam as missões como dilatação das fronteiras do sistema 

católico, como expansão dá fé cristã para todos os povos (Pompa, 2001). Por isso, é comum 

vermos os frades menores acompanharem os passos da conquista colonial, fundando 

missões, mas também colaborando nas entradas contra tribos inimigas, insurreições e 

guerras. Como encontramos em carta de 24 de julho de 1674, em que o Francisco Dias 

Davilla, capitão da Infantaria, de ordenança e capitão-mor da guerra, certifica a presença e 

contribuição de três franciscanos na entrada realizada no “Rio São Francisco da parte de 

Pernambuco ao Riacho Pajeú para reduzir o gentio bárbaro de nação dos Guaguas por 

                                                        
118

APR, Arquivo Provincial do Recife (Província de Santo Antônio do Brasil). Estatuto da Província de Santo 

Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes Ferreyra.  
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ordem do governador Afonso Furtado e consentimento do governador de Pernambuco Dom 

Pedro de Almeida”.119 Resultando em cinquenta índios mortos e muitos prisioneiros, já que 

se rebelaram não aceitando a tentativa de conversão feita pelo frade Santa Catarina.  

Os missionários atuaram em vários territórios colonizados por Portugal, buscando 

manter a lealdade dos povos conquistados (BOXER, 1978). E se em um primeiro momento 

os franciscanos fundaram suas missões ao longo do litoral do Brasil, primeiro espaço de 

conquista portuguesa, após a instalação da Província de santo Antônio do Brasil, os frades 

adentraram no interior das capitanias, com o intuito de reorganizar socialmente os grupos 

indígenas e integrá-los na nova ordem imposta. Possibilitando, juntamente com a legislação 

indigenista, rearticular estruturas sociais que permitiram a ocupação territorial desses 

sertões120.  

 Chamamos atenção para o fato de que as missões não eram apenas espaços de 

interesse português e cristão. Os índios também possuíam seus interesses quando aceitava 

adentrar em uma missão, pois, podiam barganhar privilégios, se resguardar de ataque de 

tribos inimigas e dos abusos dos colonos. Eram então, lugares complexos, com várias 

perspectivas e formas de vivê-las. Foi uma resposta a todos os medos, incertezas e 

interesses que se tinha sobre a região a ser colonizada. Sendo-lhes atribuídos valores e 

símbolos que contribuíram para delimitá-la como um lugar repleto de significados: para a 

Coroa significou “a expansão territorial; para as elites coloniais, a criação de novas 

possibilidades de aquisição de terras e títulos; para a Igreja, a abertura de novas fronteiras 

para a catequese” (SILVA, 2010, p. 111); e para os grupos indígenas significou além da 

perda de seu território e desagregação social, um espaço de recriação de sua história e 

identidade.  

 

                                                        
119

 Cópia dos vários documentos que tratam dos serviços prestados pelos religiosos da Província de Santo 

Antônio. Arquivo público Estadual de Pernambuco, fundo franciscano. Documento número 6/1a de 

24/07/1674.  
120

 No período colonial a palavra sertão era compreendida como um espaço do interior desocupado, que 

abrangia o continente para além da região costeira, terra do gentio bravio, de tribos indígenas cruéis, espaços 

de guerras intertribais (SILVA, 2010).  
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Estabelecimento 

Estabelecida a Província, os frades receberam de volta a missão do Una, em 1679, 

que pertenceu a ordem durante o período da Custódia. Fundaram a missão de alagoas 

também em 1679 e Palmar em 1695. Estas missões estavam próximas ao litoral da 

capitania, porém nessa segunda fase de atuação missionária o “peso do movimento 

franciscano se desloca para as missões do rio São Francisco” (HOORNAERT, 1992, p. 71). Pois, 

Portugal voltou suas atenções para a expansão da capitania em questões econômicas e 

territoriais, que se deram principalmente através da criação de gado nas terras mais 

interioranas da América portuguesa e na busca por minerais preciosos. Duas foram as 

correntes de povoamento do sertão: uma proveniente da Bahia “que acompanhou o curso 

do Rio São Francisco e do Itapicuru, que Capistrano de Abreu chamou de o “Sertão de 

dentro” e a outra que, partindo de Pernambuco, ocupou os “sertões de fora”, isto é, as 

regiões mais próximas do litoral, até atingir o Ceará” (PUNTONI, 2002, p. 26). 

Durante a segunda metade do século XVII até meados do XVIII, os franciscanos 

fundaram e receberam de outras ordens121 um total de vinte cinco missões espalhadas entre 

Paraíba e Bahia122, sendo a maioria concentrada nas partes interioranas das capitanias. Nas 

partes de Pernambuco - no rio São Francisco - aceitaram a missão de Coripós, em 1702, que 

antes pertencia aos capuchinhos, e fundaram a missão de Zororabé. Ambas distantes 600 

km do litoral. Em 1705 os franciscanos receberam as missões de Unhunhu e Pontal, 

também nas proximidades do São Francisco. No mesmo ano recebeu na Paraíba (que nesta 

época estava sob jurisdição de Pernambuco) a missão de cariris. E por fim, em 1741 aceitou 

a missão de Pajéú na bacia do rio homônimo (WILLEKE, 1978, p. 80). 

A escolha do local para a fundação da missão levava em consideração as experiências 

e costumes indígenas. Procuravam-se lugares arejados, próximos aos rios, matas e térreas 

férteis para que delas pudessem tirar seu sustento. E principalmente um lugar seguro, que 
                                                        
121

 Quando uma ordem abandonava ou era retirada de alguma missão, esta era passada para outra ordem. 

Como foi o caso das missões na região do São Francisco abandonas pelos Jesuítas, depois de vários conflitos 

com os Dias d’Avila; e as missões dos Capuchinhos franceses e italianos que foram retirados das missões pela 

Coroa.  
122

Sendo quinze missões na Bahia, duas em Alagoas, seis em Pernambuco, uma na Paraíba e a missão de 

Aricobé que estava no território entre Pernambuco e Bahia. 
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fosse possível se resguardar do ataque de inimigos. Os locais preferidos foram as ilhas do 

São Francisco, pois eram naturalmente protegidas, como foi o caso das missões de Coripós, 

Pontal, Unhunhu e Zorobabé. Também não podemos esquecer que as missões normalmente 

eram estabelecidas em locais que oferecessem alguma vantagem para o governo 

metropolitano, como foi o caso da região do São Francisco, que ligava o norte ao sul da 

colônia, sendo uma importante rota comercial.  

 

Administração 

Segundo o estatuto da ordem cabia ao “irmão ministro escolhido pelos religiosos 

instruir os índios na santa fé e nos bons costumes, nunca intrometendo-se em seu lucros e 

agências temporais, porque sua assistência é apenas para o espiritual”123. Entretanto, na 

prática não havia separação entre os assuntos religiosos e os de caráter político e 

econômico, porque desde o regimento das missões, em 1686, a administração das missões 

ficou a cargo dos missionários, que assumiram o controle espiritual e temporal sobre os 

índios reduzidos. Desta forma, o papel das ordens religiosas nas possessões portuguesas e 

espanholas era contribuir na inserção do elemento europeu nas regiões onde atuavam, 

servindo como esteio do domínio colonial, pois eram menos onerosos e eficazes do que uma 

guarnição (BOXER, 1978). Sendo assim, difícil estabelecer o limite dos assuntos que os 

religiosos acabavam se envolvendo dentro das missões.  

Os missionários eram responsáveis pela reorganização das populações conquistadas, 

buscando inseri-las na nova ordem imposta, através do ensino de novas práticas políticas e 

culturais. Cabendo-lhes não apenas cristianizar o gentio, mas torná-los súditos do Rei de 

Portugal, com direitos e deveres na nova sociedade que se construía a partir das missões. 

Desta forma, viver em um aldeamento significa antes de tudo uma alternativa de 

sobrevivência para o indígena, já que a política interna dos aldeamentos colocava-os numa 

condição jurídica que lhes permitiam barganhar privilégios e se resguardar de seus 

inimigos (ALMEIDA, 2000). 

                                                        
123

 APR, Arquivo Provincial do Recife (Província de Santo Antônio do Brasil). Estatuto da Província de Santo 

Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes Ferreyra. Capítulo XXVIII, pág. 47. 
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De acordo com frei Willeke (1978) os missionários assumiram a direção administrativa das 

aldeias porque acreditavam que os índios só se preocupavam com o presente. “Não raro as 

necessidades materiais causavam tantas preocupações que lhe consumiam a maior parte do 

dia. De manhã, o trabalho devia ser distribuído, e durante o dia vigiado e dirigido” 

(WILLEKE, 1978, p. 100).   

E embora o regulamento chame atenção dos religiosos para que não se 

intrometessem nos lucros e agências temporais dos índios, cabia aos frades a gestão do 

trabalho indígena, bem como dar parte das dívidas, recibos e mais dependências das 

missões. No qual os índios deviam ter consciência e interesse nos “lucros das lavouras, 

passagem de gado e mais reditos das missões, em que os tais índios trabalham, não sendo 

cativos”124. Através dos ofícios ensinados pelos frades, os índios desempenharam as 

atividades de oleiros, pedreiros, carpinteiros, tecelões, barqueiros, vaqueiros, etc 

(WILLEKE, 1978). 

Como ficou registrado na ata do definitório125 de 1739, todo o recebido na missão 

deveria ser dividido em três partes. Sendo eles: para o gasto com o culto divino e conserto 

da igreja; no sustento e vestuário dos religiosos; e para o gasto em roupa e remédios dos 

índios. Repartição feita pelo missionário com seu companheiro por escrito e assinado por 

ambos, que deviam dar conta ao visitador e estes ao definitório, para que se evitassem os 

abusos na administração dos aldeamentos. 

O regulamento também chama atenção para que os religiosos não castigassem os 

índios “rebeldes, viciosos e remissivos na doutrina cristã, frequência dos ofícios divinos e 

mais sacramentos da igreja e bons costumes”126. Devia-se dar parte ao capitão ou principal 

da aldeia, para que pudessem castigar os ditos índios segundo seus costumes. Esta prática 

provavelmente se dava para que os religiosos não fossem vistos como os responsáveis pelos 

                                                        
124

Ata do definitório da Ordem de São Francisco de Assis de 22/06/1739. APR, Arquivo Provincial do Recife 

(Província de Santo Antônio do Brasil). 
125

Reuniões entre os frades e seus superiores em que tratam sobre assuntos importantes referentes ao bom 

funcionamento da ordem e sua atuação. O documento que fazemos referência data de 22/06/1739. APR, 

Arquivo Provincial do Recife (Província de Santo Antônio do Brasil). 
126

APR, Arquivo Provincial do Recife (Província de Santo Antônio do Brasil). Estatuto da Província de Santo 

Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes Ferreyra. Capítulo XXVIII, pág. 47. 
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severos castigos, como era indicado no período da custódia pelo Regulamento para 

missionários, de 1606.  

Os sacramentos deveriam ser seguidos pelos índios com a administração dos 

religiosos. Os casamentos não eram permitidos fora da missão, exceto no caso que alguma 

“índia ou mameluca se siga uma tão grande fortuna de estado, que pareça injustiça privá-la 

daquele melhoramento, sobre o que consultará primeiro o comissário visitador ou ao 

prelado maior, sem cuja aprovação não ajudará o casamento”127. Existia na verdade, uma 

maleabilidade no regulamento que permitiam aos religiosos agirem da forma que mais 

conviesse. Casamentos de índias com português foram muitas vezes permitidos para se 

fazer alianças que lhes ajudariam a manter o bom funcionamento do aldeamento.  

Os frades também eram obrigados a fazer rol da desobriga128 todos os anos de seus 

índios, declarando os que são de confissão e os que são de comunhão. Além de manter 

atualizados os livros de contas dos batizados, casamentos e de óbitos, que deveria ter em 

cada missão. Ou seja, para estarem em uma missão, os índios precisavam antes de tudo 

aceitarem os sacramentos cristãos, que deveriam ser cumpridos por todos. Embora, na 

prática tais deveres não fossem cumpridos com tanta facilidade.  

Para evitar a diminuição do patrimônio das missões, cada uma tinha por obrigação 

possuir um livro particular para serem lançadas todas as alfaias. Sendo os missionários 

obrigados a mandarem aos capítulos e congregações os inventários de suas missões, para 

se lançar no livro da Província e para serem excluídos os negligentes e premiados os 

cuidadosos129. Os missionários que ao entregar a missão a seu sucessor retirasse dela 

algum bem ou desmantelasse suas roças, não gozaria de privilégio algum concedido a 

missionário, “antes será privado de voz ativa e passiva pelos três anos seguintes”130. 

                                                        
127

Ata do definitório da Ordem de São Francisco de Assis de 22/06/1739. APR, Arquivo Provincial do Recife 

(Província de Santo Antônio do Brasil). 
128

 Em que se declaravam os índios que cumpriam os preceitos pascais, além de registrar batismos, 

casamentos e óbitos.  
129

 Ata do definitório da Ordem de São Francisco de Assis de 22/06/1739. APR, Arquivo Provincial do Recife 

(Província de Santo Antônio do Brasil). 
130 Idem. 
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Contudo, mesmo os franciscanos tendo tais documentos que regularizassem sua 

ação dentro das missões, não podemos negligenciar o fato de que estes eram lugares 

repletos de significados, onde culturas entraram em contato, como um processo de 

tradução recíproca, em que os símbolos europeus e indígenas se misturaram, construindo 

uma linguagem de mediação (POMPA, 2001). Os missionários em muitas ocasiões tiveram 

que adaptar sua forma de atuação para conseguir chegar até os índios. Durante os vários 

anos de atuação missionária franciscana, a possibilidade da concretização do ideal 

evangelístico, apenas ocorreu devido a constante observação dos melhores meios pelos 

quais se conseguia a atenção e o respeito dos índios. Utilizaram da força bruta à doação de 

privilégios e presentes, agindo da forma que mais conviesse, respeitando os limites de cada 

situação. 

Desta forma, para além da existência de um regimento para os missionários, a 

prática no dia-a-dia é que acabou ditando a forma de atuação, embora procurassem 

respeitar os princípios básicos posto pela Província. Segundo Frei Willeke (1978), “os 

costumes e usos da tribo, que não contradissessem aos princípios cristãos ou que 

permitissem uma adaptação ao catolicismo, eram conservados ou assimilados” (WILLEKE, 

1978, p. 59). Como por exemplo, os textos das cantigas indígenas cediam lugar ao 

catolicismo, sendo utilizada pelos frades na conversão dos índios pagãos, conservando 

apenas a melodia.  

 

Os frades e a vida nas missões 

 Em cada missão franciscana atuava um missionário, como superior do aldeamento, e 

um companheiro para lhe ajudar nas atividades diárias, reconhecendo “no missionário a 

superioridade para o respeito, como para não sair da missão sem seu beneplácito”131. 

Ambos eram “súbditos dos prelados das casas vizinhas às missões”132, cabendo a tal prelado 

o cuidado de procurar saber como tais religiosos assistiam na aldeia de sua jurisdição. E 

                                                        
131

Ata do definitório da Ordem de São Francisco de Assis de 22/06/1739. APR, Arquivo Provincial do Recife 

(Província de Santo Antônio do Brasil).. 
132

 Idem. Por Casa vizinha entende-se o convento mais próximo do aldeamento. 
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caso lhe parecesse conveniente à religião trocar algum religioso de missão, o poderia fazer 

avisando ao irmão ministro da Ordem o motivo.  

Os frades pregadores não podiam ser eleitos em presidente de missão, “salvo for tão 

incapaz de pregar, que queira renunciar a patente, e renunciando-a, poderá então ser eleito 

em presidente de aldeia”133. Frei Willeke enumerou quatro condições básicas que o 

missionário precisava ter para ser escolhido: “1) suficiente conhecimento da língua da 

tribo; 2) amor aos filhos das selvas; 3) desprendimento dos bens terrenos; 4) firmeza na 

virtude da castidade” (WILLEKE, 1978, p. 98), embora nem sempre os missionários 

cumprissem todos esses requisitos.  

Esporadicamente eram feitas visitas às aldeias pelo Comissário Visitador, 

responsável por dar conta dos religiosos que cometessem abusos e excessos, remetendo-

lhes aos conventos, onde seriam privados do ofício e sujeitos ao castigo dado pelo prelado 

maior da Ordem. As atividades dos missionários deveriam ser relatadas ao Visitador, que 

também era consultado nas decisões tomadas pelos frades.  

O missionário presidente juntamente com seu acompanhante era obrigado a residir 

na missão sob sua jurisdição como párocos, sendo proibidos de saírem delas, salvo em caso 

de precisa necessidade, apenas em distância de três léguas. “Importando-lhe ir mais longe, 

nunca o poderão fazer sem licença do seu guardião em o seu distrito. E para fora dele 

nunca sem licença de quem lha puder dar”134. Também eram proibidos de dizerem missa 

em casa de particulares, salvo para darem viático a algum enfermo, precedendo licença do 

pároco da região.  

 Em tempo de festa podia assistir nas missões frades pregadores, os quais não 

poderiam receber dinheiro por esmola do sermão que pregasse. Já os missionários tinham a 

faculdade de cobrar e despender as suas ordinárias pela mão do sindico do convento que é 

súbdito, pelo sindico do convento de Recife ou pelo sindico do convento da Bahia, “de que 

darão conta o irmão ministro nas visitas, e das alfaias que tem nas aldeias por rol, para nas 

                                                        
133

APR, Arquivo Provincial do Recife (Província de Santo Antônio do Brasil). Estatuto da Província de Santo 

Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes Ferreyra. Capítulo XXVIII, pág. 47. 
134

 Idem. 
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mudanças se entregarem aos religiosos, que lhes sucederem”135. Ou seja, tudo o que fosse 

adicionado à missão pelos frades, nelas permaneciam mesmo com a saída destes.  

 E por fim, o missionário que atuasse nas missões por ao menos três anos, poderia 

ser indicado para o cargo de guardião de convento, como está determinado pelas atas do 

capítulo geral celebrado em Roma, no ano de 1700. Porém, não gozaria desse privilégio o 

frade que não tivesse feito primeiro uma presidência e dezoito anos de habito. Desta forma, 

o religioso que fosse para as missões sem atender essas condições, após os três anos de 

atuação receberia o privilégio de presidente no lugar de guardião. E no caso do religioso se 

tirar missão por seu não procedimento, não tornaria a ser leito presidente de missão 

alguma, porque era logo inabilitado a tal eleição.  

 

Considerações Finais 

 Diferente do que a historiografia tem posto a respeito das missões realizadas pelos 

franciscanos, de que estes não teriam uma preocupação com a praxe missionária e por isso 

não oficializaram uma forma única de atuação entre os índios na propagação da fé cristã, 

podemos ver nessas breves linhas que tal situação não se aplicava para estes frades.  

 Foi corriqueira a discussão, nos capítulos provinciais, das melhores formas de 

atuação entre os povos indígenas. Os frades procuraram meios para se evitar abusos por 

partes dos missionários e manter a disciplina dentro dos aldeamentos por parte dos índios.  

Para isso contaram com o regimento da Província e atas do definitório, onde eram 

definidos e redefinidos assuntos relacionados às missões nos capítulos províncias.  

Porém, não podemos esquecer que este artigo analisou apenas as regulamentações da 

Ordem, e como todas as leis havia suas exceções. Tivemos frades que descumpriram tais 

regulamentos; e outros que vendo a impossibilidade de praticá-los, visto que cada missão 

era um mundo distinto, precisou adaptar sua forma de atuação para conseguir chegar a seu 

objetivo, que era conversão do “gentio” ao catolicismo.  
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 APR, Arquivo Provincial do Recife (Província de Santo Antônio do Brasil). Estatuto da Província de Santo 

Antônio do Brasil, 1709. Lisboa, Oficina de Manoel e Joseph Lopes Ferreyra. Capítulo XXVIII, pág. 47. 
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ENSINO DE HISTÓRIA: OS DISTANCIAMENTOS E AS APROXIMAÇÕES 
DA PRÁTICA DOCENTE ENTRE O PIBID E OS ESTÁGIOS 

 

Larisse Santos Bernardo1 

RESUMO 
Esta pesquisa objetiva analisar o Ensino de História com enfoque nos distanciamentos e 

aproximações existentes entre a prática do exercício docente no Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e os Estágios Supervisionados no Curso de 
História Licenciatura do CERES Caicó. A problemática surgiu diante de indagações e 

questionamentos quanto às atividades postas em prática em sala de aula tanto no 
programa de bolsas quanto nos estágios, como também pelas produções que estão 

surgindo no campo de Ensino de História, uma vez que vem refletindo e discutem quais 
conteúdos e métodos são mais adequados para ensinar História, seja para crianças, jovens 

e adultos, de maneira que os mesmos esbarram nas formulações dos planejamentos das 
aulas. A partir dessa premissa, a pesquisa tomou como base os escritos de Circe Maria 

Fernandes Bittencourt, Flávia Caimi, Selva Guimarães, Sandra Agostini, que discutem 
estas questões acerca do Ensino de História. Tendo como abordagem a História do 
Discurso e a História Quantitativa, abordada por José D’Assunção Barros para análise de 
questionários aplicados com os participantes do PIBID e dos alunos do curso de 
Licenciatura em História que estão matriculados na disciplina, para assim constatar o 

contexto do discurso dos mesmos, como também observar quantitativamente as opiniões 
sobre os distanciamentos e aproximações entre ambos. Como metodologia, a pesquisa 
tomou como proposição as leituras e fichamentos de livros no âmbito temático, também o 
conhecimentos dos documentos institucionais como o Projeto Pedagógico do Curso de 
História – PPC, o Subprojeto referente ao PIBID no CERES Caicó e o Projeto Geral do 

PIBID da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dessa forma, diante do que foi 
apresentado, das pesquisas feitas, o ensino de história pautado na prática docente a partir 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e dos Estágios 
Supervisionados, contribui para a formação do docente. Portanto, os objetos analisados 
são ferramentas importantíssimas para a formação do professore, realizando assim um 

papel fundamental para os bolsistas e estagiários, porém foi perceptível que os mesmos 

apresentam diferenças e aproximações quanto a sua forma de aplicação da prática 

docente.    

 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino de História. PIBID. Estágios Supervisionados. 

 

 

 

                                                        
1
 Discente do Curso de História – Licenciatura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), Campus de Caicó. Bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES. 
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Introdução 

As discussões e reflexões acerca do Ensino de História, segundo Circe Maria 

Fernandes Bittencourt vem se intensificando cada vez mais no meio acadêmico, com 

avanços nos campos teóricos e metodológicos que buscam compreender as indagações 

presentes neste ambiente, tendo em vista que vem persistido ao longo da História como 

disciplina. Estas questões estão embasadas em quais conteúdos devem ser trabalhados em 

sala de aula e quais os métodos mais adequados para ensinar História. Estas lacunas por 

sua vez, se faz presente nos cursos de formação inicial e continuada dos professores e 

futuros professores, tanto nas escolas como no processo de formação dos graduandos.2  

Durante os Estágios Supervisionados da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte CERES/Caicó, as discussões em sala de aula giram em torno dos questionamentos 

acerca de como se dá a formação do licenciando em história. Desta maneira, se faz 

presente nos diálogos como Ensinar História, aprender História, formar qualificadamente 

os profissionais, assim abrangendo a formação do professor-pesquisador, do processo de 

ensino-aprendizagem, de maneira que não sejam apenas formados professores, mas sim 

um docente que adote sua prática e pesquisa, pois ambos fazem parte desta formação. O 

que também está presente nestes momentos são as buscas de metodologias viáveis para 

ensinar História, uma vez que é perceptível nas aulas o grande desinteresse por parte dos 

alunos na disciplina, tendo em vista que, para os mesmos compreende um ensino de 

decorar fatos e datas do períodos que marcam a História. Este é um dos grandes desafios 

dos professores, o de desconstruir estes pensamentos dos alunos. 

Diante destes fatores, a futura formação de professores de História deve estar 

preparados para lidar com tais situações como essas. Dessa forma, Crislane Barbosa de 

Azevedo orienta a formação dos futuros professores de História, que antes de tudo tem a 

necessidade de levar o aluno estagiário a ler e interpretar o cotidianos e a realidade 

escolar, propondo um projeto de pesquisa em uma escola de Educação Básica, como 

forma de conhecer o ambiente escolar, como também a sala de aula, para assim trabalhar 

juntamente a parte teórica e prática. Segundo à mesma, o “Estágio Supervisionado de 

                                                        
2
 Ver em: BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. 4 ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 
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formação de Professores deve ir além da execução de um conjunto de aulas em contexto 

escolar”. (AZEVEDO, 2011, p. 342). 

Para contribuir com esta formação docente em História, há o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, com base no Subprojeto do PIBID 

o mesmo proporciona aos alunos da graduação uma formação inicial, estimulando a 

novas práticas pedagógicas e inovadores que ressignifiquem as metodologias, assim 

incorporando novas fontes no processo de Ensino de História. O programa faz parte da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, e a partir do mesmo é 

desenvolvido em três escolas de Ensino Básico da cidade de Caicó, sendo elas: Centro 

Educacional José Augusto, Monsenhor Walfredo Gurgel e a Escola Estadual Professor 

Antônio Aladim, com a finalidade de desenvolver intervenções com os conteúdos 

sugeridos pelos supervisores do projeto, como também de trabalhar questões étnico 

raciais e de gênero, assim ampliando os conteúdos que são deixado de lado muitas vezes 

devido a carga horária não ser ampla. 

Dessa forma, a partir do quadro de reflexão sobre o Ensino de História, os Estágios 

Supervisionados e o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, surge o seguinte 

questionamento: Quais os distanciamentos e as aproximações entre a prática docente 

enquanto bolsista do PIBID e os estágios desenvolvidos na graduação? 

Para o desenvolver de tal problemática, o objetivo do trabalho tem por definição o 

de compreender as relações entre as aproximações e os distanciamentos existentes para 

com o exercício da prática docente no desenvolvimento das atividades que envolvem o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e os Estágios 

Supervisionados enquanto disciplinas do Curso de História em Licenciatura. 

Como justificativa acadêmica, o projeto se insere em pesquisas e reflexões 

desenvolvidas acerca do Ensino de História, que discutem aspectos relacionados ao 

desenvolvimento metodológico, da prática docente, da cultura escolar, do exercício 

destinado ao Ensino de História, como também se dá esta formação docente nas 

universidades.  Este processo por sua vez, viabiliza os leitores a terem o conhecimento 

das discussões atuais e presentes no Ensino de História, quanto à formação dos novos 

historiadores.  
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Socialmente o projeto justifica-se como forma de investigação, compreensão e 

desejo de entender e analisar o Ensino de História a partir do viés do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e os Estágios Supervisionados, que 

constituem a formação docente dos alunos de História precisamente da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó.  

Em termos metodológicos, apresenta o que já foi produzido sobre o Ensino de 

História, partindo das leituras do Projeto Pedagógico do Curso de História – PPC, do 

Subprojeto referente ao PIBID CERES Caicó e o Projeto Geral do PIBID da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Estes, servirão de base para a sua construção 

teórico – metodológica. Tais fontes serão consultadas através do contato com o acervo da 

Biblioteca Setorial do CERES – Campus de Caicó e das pesquisas feitas no campo de 

análise o Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES Caicó. 

As leituras obtidas estão embasadas nas obras acadêmicas de Circe Maria 

Fernandes Bittencourt, Flávia Eloisa Caimi, Selva Guimarães, Sandra Agostini, Crislane 

Barbosa de Azevedo, José D’Assunção Barros, Peter Burke e a utilização de artigos que 

foram introduzidos nas disciplinas de Estágio. 

Após as leituras, foram feitas entrevistas informais, com 10 alunos do Curso de 

História, sendo 5 alunos bolsistas do PIBID e 5 alunos do Estágio. O formulário contém 6 

perguntas das quais 4 são objetivas e 2 subjetivas. Tais questões encontra-se num 

caderno de campo acerca do Ensino de História. Para tal metodologia foi usada as 

técnicas de leitura, fichamento, caderno de campo e formulários. Como fontes foi 

utilizado o Projeto Político Pedagógico do Curso de História, o Projeto Geral do PIBID – 

UFRN e o Subprojeto do PIBID – UFRN – CERES – Caicó.   Dessa forma, como abordagem 

se tem à História do Discurso que é “[...] entendida como a historiografia que examina os 

discursos inscritos nas fontes textuais para compreender a sociedade que os produziu 

[...].” (BARROS, 2011, p. 140), e a História Quantitativa “que pretende observar da 

realidade está atravessado pela noção do número, da quantidade, de valores a serem 

medidos.” (BARROS, 2011, p. 1490).  Assim, através da produção amparada pelos aspectos 

da análise do discurso, como quantitativamente as devidas respostas dos alunos do PIBID 

e dos Estágios. Para a composição de sua dimensão o mesmo está inserido no domínio 
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temático de Ensino de História, que por sua vez, tem sua dimensão voltada para a 

História Cultural. 

Dentro do quadro teórico, o estudo está situado no campo do Ensino de História, 

com base na dimensão História Cultura, e que segundo Barros: 

 

A História Cultural, campo historiográfico que se torna mais preciso e 

evidente a partir das últimas décadas do século XX, mas que tem 
claros antecedentes desde o início do século [...]. Ela abre-se a estudos 
mais variados, como a ‘cultura letrada’, as ‘representações’, as 
práticas discursivas partilhadas por diversos grupos sociais, os 
sistemas educativos, a mediação cultural através de intelectuais, ou 

quaisquer outros campos temáticos atravessados pela polissêmica 
noção de “cultura. (2011, p. 55). 

 

Mediante esse contexto, toma como conceito de Cultura partindo do ponto de vista 

do historiador Peter Burke, que elenca a História Cultural, sendo outrora uma Cinderela, 

ou seja, por ser entre as disciplinas a mais recente entre as disciplinas, uma vez que a 

mesma foi redescoberta nos anos de 1970. Segundo o mesmo, ela continua sendo em sua 

maior parte militar, política e, em menor extensão, social. Em seguida Burke, discute 

duas abordagens sobre o objeto, sendo ambas complementares, uma seria a interna, 

preocupada em resolver os sucessivos problemas no interior, e a outra externa, 

relacionando o que os historiadores fazem o tempo em que vivem. 

 

A abordagem interna trata da presente renovação da história cultural 
como uma reação às tentativas anteriores de estudar o passado que 
deixavam de fora algo ao mesmo tempo difícil e importante de se 
compreender. De acordo com esse ponto de vista, o historiador 
cultural abarca artes do passado que outros historiadores não 
conseguem alcançar [...]. A abordagem externa, ou visão de fora, 
também tem algo a oferecer. Em primeiro lugar, vincula a ascensão da 
história cultural a uma “virada cultural” mais ampla em termos de 
ciência política, geográfica, economia, psicologia, antropologia, 
arqueologia e “estudos culturais [...]. (BURKE, 2008, p. 7-8) 

 

O artigo está organizado em três seções, que discorrem sobre as relações entre o 

PIBID e os Estágios. A primeira parte, a saber quais os objetivos do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, com a finalidade de compreender 
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o papel do mesmo na formação docente no Ensino de História. A segunda parte, está 

destinado a em entender quais os intuitos dos Estágios para a formação docente no 

Ensino de História e a terceira parte, em analisar os distanciamentos e as aproximações 

existentes entre o PIBID e os estágios. 

 

 

 

A formação docente e o PIBID 

O programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – UFRN, visa a 

formação inicial e continuada de professores, articulando por sua vez a Universidade com 

as escolas da rede pública de Ensino, como perspectiva de valorização da Docência. O 

mesmo tem como Coordenador Institucional Geral o Professor Lucrécio Araújo de Sá 

Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, departamento do Curso 

de História do Campus Central.  

Dentre o Projeto Geral, o mesmo contém 25 subprojetos distribuídos entre o 

Campus Central, o Campus de Caicó, o Campus de Currais Novos e os Polos de Nova Cruz 

e Marcelino Vieira. Da distribuição das bolsas: Campus Central – Biologia: 32 bolsistas, 

Ciências Sociais: 32 bolsistas, Dança: 15 bolsistas, Educação Física: 45 bolsistas, Filosofia: 

20 bolsistas, Geografia: 45 bolsistas, História: 40 bolsistas, Interdisciplinar: 45 bolsistas, 

Letras Espanhol: 20 bolsistas, Letras Inglês: 20 bolsistas, Letras Português: 20 bolsistas, 

Matemática: 45 bolsistas, Música: 30 bolsistas, Pedagogia: 80 bolsistas, Química: 20 

bolsistas e Teatro: 30 bolsistas. No Campus de Caicó tem – Geografia: 40 bolsistas, 

História: 30 bolsistas, Matemática: 45 bolsistas e Pedagogia: 20 bolsistas. No Campus de 

Currais Novos tem – Letras Português presencial: 40 bolsistas e Letras Português a 

distância: 15 bolsistas. No Polo de Nova Cruz tem – Interdisciplinar a distância: 20 

bolsistas e no Polo de Marcelino Vieira tem – Pedagogia a distância: 20 bolsistas. Dessa 

forma, ao todo são 809 bolsistas contemplados com o PIBID, atuando tanto no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio.      

Estes subprojetos estão inseridos em diversas Escolas da rede pública do Rio 

Grande do Norte, em Natal, capital do Estado, como também em outras localidade do 

interior, como citado acima. Diante desta perspectiva, os bolsistas inseridos no mesmo 
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deverão fazer inicialmente um diagnóstico de cunho etnográfico das comunidades 

escolares, como forma de conhecimento para centrar as referidas ações nos saberes da 

comunidade escolar trabalhada. O diagnóstico a ser feito pelos bolsistas deve contemplar 

o mapeamento dos espaços escolares e de seu entorno como: a infraestrutura, 

profissionais discentes, séries, turnos, turmas, referenciais legais, projetos e programas 

existentes. Deve conter também neste diagnóstico, o conhecimento dos saberes populares, 

culturais e visões de mundo que envolve o cotidiano das escolas, dos alunos e das 

comunidades da cidade. 

As atividades envolvendo os bolsistas nas escolas devem apresentar os conteúdos 

históricos, a interdisciplinaridade que envolva os subprojetos, contemplar os temas 

transversais, as questões étnico-raciais e gênero. Das execuções das intervenções, antes 

de serem realizadas deve ser feito o planejamento em grupos, sendo supervisionados 

pelos coordenadores de área e pelos supervisores das Escolas, havendo assim o diálogo 

com os seus colegas. Para além das intervenções em sala de aula, os subprojetos podem 

abranger os conhecimentos indo além da aula na escola, levando assim os alunos a aulas 

de campo, a feiras, mostras culturais, científicas e desportivas, a museus, cinema, assim 

envolvendo mais os alunos em atividades extra classe, adquirindo mais conhecimentos. 

Ainda nessa perspectiva, o PIBID em geral no decorrer de suas atividades, 

proporciona encontros coletivos que envolvem todos os subprojetos, sendo este o 

Encontro Integrativo do PIBID, como forma de socialização das experiências vivenciadas e 

o redimensionamento das atividades, assim buscando conhecer, disseminar e preservar 

estes momentos que são de suma importância no desenvolvimento da formação docente, 

uma vez que os bolsistas põe em prática todo o seu aprendizado e conhecimento 

adquirido durante a graduação. Este momento de socialização ocorre uma vez por ano, 

com atividades de apresentação de pôsteres destinados a produção de artigos sobre as 

intervenções, a socialização da prática, ou seja das intervenções realizadas e rodas de 

conversas para discutirem maneiras e propostas de elaboração de projetos 

interdisciplinares nas escolas que o PIBID atua. 

Sobre o Subprojeto do PIBID – CERES – Caicó de História, o mesmo conta com 30 

bolsistas da Licenciatura e duas Coordenadoras.  Dos dados atuais, o projeto é 

desenvolvido em 3 Escolas da rede pública da cidade de Caicó, sendo elas: Centro 
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Educacional José Augusto – CEJA, a Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel e a 

Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo. Estes bolsistas devem estar 

devidamente matriculados no curso presencial, mostrarem interesse pela bolsa através de 

uma carta de motivação, não estarem dependentes em disciplinas, terem concluído seu 

Ensino Básico em Escola da rede pública, dispor de uma renda mensal até uma salário 

mínimo e meio, ter disponibilidade e dedicação de 20 horas semanais sem prejuízo de 

suas atividades discentes regular. Dessa forma, os itens citados acima são critérios 

adotados pelo Edital nº 003/2011 CAPES e pela Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 

2010, que rege o Programa PIBID. 

Dos objetivos, o geral é de contribuir para a formação inicial de professores de 

História, que estimulem as práticas pedagógicas inovadoras, usando também o livro 

didático e acrescentem as fontes iconográficas, documentais e orais no processo de 

Ensino de História. Dos específicos, explorar o livro didático e as fontes históricas como 

meio de problematização da realidade a qual o aluno está inserido e do conteúdo de 

história; proporcionar o domínio teórico-metodológico das práticas pedagógicas que 

utilizam as fontes orais, iconográficas, documentais e o livro didático enquanto recurso 

didático; considerar as características culturais, sociais e econômicas dos alunos no 

processo de planejamento pedagógico; capacitar os professores e bolsistas a construírem 

uma prática docente que incorpore novos recursos metodológicos; estimular a utilização 

de diferentes estratégias de ensino, observando a diversidade cultural dos alunos; 

proporcionar a utilização de novas tecnologias no processo de ensino aprendizagem de 

história3. 

O desenvolvimento das atividades nas Escolas ocorre o ano todo. Estas ações por 

sua vez, são programadas entre as reuniões com as coordenadoras, com as supervisoras, 

em grupos entre os bolsistas, para socializarem os resultados das intervenções, dos 

projetos desenvolvidos nas Escolas, das discussões de textos e a elaboração de artigos 

com ênfase nos resultados obtidos nas intervenções e projetos aplicados nas Instituições. 

As reuniões acontecem quinzenalmente com as coordenadores e com as supervisoras 

também, para assim conversar acerca dos planejamentos das aulas, das intervenções 

                                                        
3
 Sobre estes itens, ver também Subprojeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência -  

PIBID – UFRN – CERES – Caicó (p. 2).  
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realizadas, das discussões dos textos sobre o Ensino de História, bem como tratar a 

respeito da construção de artigos que devem ser apresentados em eventos, pois a 

produção acadêmica deve estar presente nos planejamentos dos bolsistas, uma vez que, 

deve ser posto em prática o lado pesquisador do professor de História. 

O PIBID por sua vez, proporciona ao licenciando em História um contato inicial 

com a sala de aula, mesmo antes do início dos estágios. É um contato que mostra e dá 

conhecimento prévios sobre como é uma sala de aula, o ambiente escolar, o cotidiano da 

escola, conhece os alunos e o seu cotidiano, o perfil do aluno, as características das 

turmas, uma vez que há uma mudança de ano, ou seja, você tem o contato desde o 6º ano 

do Ensino Fundamental a 3ª Série do Ensino Médio. 

Este contanto possibilita ao graduando experiências e momentos em sala de aula 

que servirão de aprendizado futuramente, como também um aprimoramento de sua 

formação enquanto docente. O período a qual os pibidianos estão envolvidos nas 

atividades estão intimamente ligados ao livro didático, aos conteúdos históricos, à 

elaboração dos planos de aula, nas discussões acerca das metodologias, ou seja, de quais 

metodologias utilizarem, pensando como trazer o aluno para a aula, como envolvê-lo, de 

contar com a participação dos mesmos, sem falar nos questionamentos que se passam nas 

mentes dos bolsistas se haverá bons resultados na aplicação das intervenções.  

Portanto, são estes momentos de construção de pensamentos, de produtividade, de 

poder estar planejando uma aula, que vão criando aproximações com o que discutimos e 

aprendemos em sala de aula na graduação a respeito de como Ensinar História. O prazer 

de que a cada momento vivido você sentiu alegria, emoções, felicidades, saber que a sua 

escolha de ser professor de História não foi errada. Que a cada dia vai (re)descobrindo 

maneiras de lidar com a sala de aula. 

 

A formação docente e os estágios 

Os Estágios Supervisionados estão divididos entre quatro estágios. O Estágio 

Supervisionado I, é destinado ao Ensino Fundamental, no qual é desenvolvido uma oficina 

em sala de aula. Primeiramente, ocorrem encontros e orientações com o professor 

supervisor da disciplina, que nos norteia acerca da prática docente, que sucede discussões 

teóricas e metodológicas sobre o Ensino de História e o Estágio. Desta maneira, os alunos 
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após os momentos teóricos vão para a prática, tomando iniciativa a partir do 

conhecimento do campo de Estágio, fazer a caracterização da Instituição, dialogar com o 

dirigente da Escola, procurar um professor tutor na área de História.  

Após esse processo, os graduandos tem disponibilidade de 4 aulas para aplicação 

de uma oficina com o conteúdo destinado pelo professor tutor, sendo que entre essas 

aulas deve ser feita a observação da turma e da aula do professor, como processo de 

conhecimento dos alunos, da característica dos alunos, do perfil, de conhecer a realidade 

social, cultural e econômica dos mesmos e a partir disso construírem a oficina com base 

no conteúdo do livro aproximá-lo a realidade cotidiana do aluno. Deste modo, o período 

destinado para o mesmo é muito curto, uma vez que para tomar conhecimento do 

ambiente a qual vai ser aplicada o Estágio, e principalmente para conhecer a turma que 

será desenvolvida a oficina demanda mais um pouco de tempo. 

O Estágio Supervisionado II, é também destinado ao Ensino Fundamental de 6º 

ano ao 8º ano. Este por sua vez, demanda um período mais avançado no campo de 

atuação, e por opção dos alunos pode voltar a mesma Escola do aplicação das primeiras 

aulas. O mesmo também deve tomar conhecimento da estrutura física do ambiente 

escolar, fazer a caracterização da Instituição, conhecer a turma, o perfil dos alunos. Da 

mesma forma, ocorrem encontros com o professor supervisor do Estágio, que leva as 

discussões teórico-metodológico do ensino aprendizagem no Ensino de História, do 

planejamento para a seleção dos conteúdos, métodos e aplicações viáveis para trabalhar 

em sala de aula e dos recursos didáticos a serem utilizados.  

Este Estágio por sua vez, dispõe de 10 aulas a serem aplicadas em uma Escola 

escolhida pelo estagiário, sendo duas aulas para a observação e as demais para aplicação 

das aulas. Dessa maneira, o mesmo proporciona uma contato a mais com a sala de aula, 

uma aproximação da realidade escolar da qual no primeiro Estágio fica um pouco a 

desejar, devido ao pouco tempo que se tem. Então, são nos momentos das experiências 

em sala de aula que reflete os ensinamentos na graduação quanto ao aprendizado teórico 

que deve ser posto em prática. Pensar que não somos apenas professores, mas também 

pesquisadores. 

Dessa forma, Crislane Barbosa de Azevedo coloca que “o Estágio Supervisionado de 

formação de Professores deve ir além da execução de um conjunto de aulas em um 
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contexto escolar.” (2011, p. 342). Ou seja, diante dos desafios encontrados, o Estágio 

possa construir fontes de informações, possibilidades e reflexões para um 

aprofundamento das questões relacionadas à educação, que é presente em todas as 

discussões acerca do Ensino de História. 

Para isso, Crislane Barbosa de Azevedo sugere: 

 

[...] o licenciando precisará inserir-se no cotidiano escolar não como 
um projeto elaborado na universidade a priori, mas com um 
planejamento de intervenção construído a partir do que o futuro 
docente apropria acerca do cotidiano escolar e por meio deste 
cotidiano com o exercício de iniciação a uma prática de investigação. 
(2011, p. 342). 

 

O Estágio Supervisionado III é destinado ao Ensino Médio da 1ª Série a 3ª Série. 

Este por sua vez, é caracterizado como o Estágio I, ou seja, sendo também uma aplicação 

de uma oficina. O mesmo perpassa pelo processo de caracterização do ambiente escolar, 

da turma, do conhecimento do perfil dos alunos, como também dialogar com o dirigente 

da Escola e o professor tutor de História. Desta maneira, acontecem encontros para as 

discussões e orientações acerca da prática docente, do processo de ensino aprendizagem, 

de trabalhar teórico e metodologicamente os conteúdos. 

As 4 aulas destinadas a aplicação da oficina no Ensino Médio, ocorre de modo que 

você utiliza de uma ou duas aulas para fazer a caracterização da turma, conhecer os 

alunos, o perfil da turma, como o cotidiano, questões sociais, culturais e socioeconômica 

dos alunos. As outras duas aulas são destinadas a aplicação da oficina, a qual você 

introduz o conteúdo destinado pelo professor tutor, em pequeno espaço de tempo, uma 

vez que a outra parte do tempo deve ser feita a produção da oficina, como resultado do 

conteúdo discutido em sala de aula, para assim detectar o ensino aprendizagem dos 

alunos inseridos nas aulas de História. Dessa forma, o mesmo segue o padrão do Estágio 

Supervisionado I, com um pequeno espaço de tempo para com o contato com a sala de 

aula, tendo em vista que estamos em processo de formação docente em História. 

O Estágio Supervisionado IV também destinado ao Ensino Médio, tem em sua 

estrutura 10 aulas a serem desenvolvidas. Esta por sua vez propicia uma aproximação e 

um contato a mais com a sala de aula, assim desencadeando uma melhor forma de 
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trabalhar metodologias adequadas no desenvolvimento das aulas, tendo vista que há uma 

visão mais próxima da realidade da turma a qual será a aplicação do Estágio. A mesma, 

parte também de encontros e orientações acerca da prática docente no Ensino de História 

para o Ensino Médio. Conta desta maneira, com discussões acerca da desenvoltura 

teórico-metodológico, do ensino aprendizagem, dos recursos didáticos a serem utilizados 

na sala de aula. 

As 10 aulas para o Ensino Médio, acontece de modo conversado com o professor 

tutor, o qual dialoga com o estagiário de forma adequada para ambos. Das mesmas, duas 

são para a observação e as oito aulas são de aplicação de conteúdos e atividades, como 

forma de obter resultados do ensino aprendizagem do aluno. Dessa forma, o Estágio 

Supervisionado IV, proporciona um contato de aproximação para com a sala de aula, 

tendo mais conhecimento da realidade escolar, da sala de aula, de como manusear a 

apresentação do conteúdo, dos recursos didáticos a serem trabalhados conforme o perfil 

da turma. 

 

Os distanciamentos e as aproximações entre o PIBID e os estágios 

Sobre os distanciamentos e as aproximações acerca da docência entre o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e os Estágios Supervisionados, 

ambos são destinados à formação inicial do graduando em História Licenciatura, atuando 

em perspectivas diferentes. O PIBID, como programa do Governo Federal, propicia uma 

bolsa aos licenciando uma vez que, inicia o contato do graduando com a sala de aula bem 

antes dos Estágios acontecerem, tendo em vista que o mesmo proporciona aproximações 

e contatos bem mais que os Estágios, pois os bolsistas são inseridos nas Escolas da rede 

pública desde o início do ano letivo ao final do mesmo. 

Já os Estágios são apresentados aos graduandos no quinto período do curso, 

estando estes subdivididos em quatro Estágios, sendo dois destinado ao Ensino 

Fundamental e os outros dois ao Ensino Médio. Assim, aos alunos que não são bolsistas 

do PIBID, os mesmos vão ter o contato com a sala de aula, com a realidade escolar a partir 

dos Estágios, sendo este o meio mais próximo dos alunos para com a sala de aula. Desta 

maneira pondo em prática o seu processo de formação quanto docente, apresentando e 

buscando maneiras teórico-metodológica acerca do ensinar História, como forma de 
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aplicação do que foi aprendido em sua graduação, sendo este o momento de afirmação ou 

reafirmação do ser professor. 

Para isso, foram aplicados questionários com alunos da graduação em História que 

são bolsistas do PIBID e os que não são bolsistas, que por sua vez vão ter contato com a 

sala de aula a partir dos Estágios, como forma de conhecimento, para com a formação dos 

graduandos da História a partir do projeto citado acima, como também das disciplinas 

elucidadas. Dessa maneira, para as respostas dos questionários foram construídos 

gráficos acerca das aproximações e distanciamentos entre os Estágios e o PIBID. 

Os gráficos abaixo são referentes a questionamentos acerca da prática docente 

enquanto bolsista do PIBID. O mesmo foi feito com 5 bolsistas. As perguntas são 

referentes à contribuição do PIBID para a docência.   

 

GRÁFICO 1: 

 
Fonte: Entrevista com 5 alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - 

PIBID. 

 

GRÁFICO 2: 

                     
 

Fonte: Entrevista com 5 alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - 

PIBID. 
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GRÁFICO 3: 

 
Fonte: Entrevista com 5 alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - 

PIBID. 

 

GRÁFICO 4: 

 

 
 

Fonte: Entrevista com 5 alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - 

PIBID. 

 

Os resultados obtidos foram que o PIBID contribuição sim para a formação 

docente, que o mesmo proporcionou um contato e aproximações a mais que os Estágios, 

como existem sim uma diferença entre ambos, também há em parte esta diferença, e 

enfim 80% responderam que existe aproximações em parte com os Estágios. 

Para os alunos não bolsistas do PIBID e que são estagiários, foi feito também 

questionários acerca do Estágio para a formação docente no Ensino de História. 
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GRÁFICO 1:  

 
 Fonte: Entrevista com 5 alunos dos Estágios Supervisionados do Curso de História Licenciatura. 

 

GRÁFICO 2: 

 

 
Fonte: Entrevista com 5 alunos dos Estágios Supervisionados do Curso de História Licenciatura. 

 

GRÁFICO 3: 

 

 
 

Fonte: Entrevista com 5 alunos dos Estágios Supervisionados do Curso de História Licenciatura. 
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GRÁFICO 4: 

 

 
 

Fonte: Entrevista com 5 alunos dos Estágios Supervisionados do Curso de História Licenciatura 

 

Dessa forma, os resultados obtidos acerca dos questionamentos sobre a prática 

docente por meios dos Estágios, referente às contribuições, como também das 

aproximações e distanciamentos com o PIBID foi notável que o mesmo contribuiu 

significativamente na formação docente do estagiário, que o Estágio pode sim 

proporcionar uma aproximação com a sala de aula, sobre as diferenças 40% 

responderam que sim, 40% responderam que em parte havia sim diferenças e sobre as 

aproximações 80% responderam que há sim proximidade entre os Estágios e o PIBID.   

 

Considerações finais 

A formação docente em História, pautada em discussões sobre o processo de 

ensino aprendizagem dos alunos, volta-se para as reflexões acerca dos materiais didático 

pedagógico, dos recursos didáticos a serem utilizados em sala de aula, das metodologias 

que envolva as novas tecnologias, sendo uma articulação do uso do livro didático com 

estes novos procedimentos como forma de envolvimento, do interesse, participação e 

acompanhamento das aulas de História. 

Diante disso, tanto o PIBID e os Estágios se encontram ás discussões que se faz 

presente no processo de formação do docente de História, pois ambos são partes 

importantíssimas desta formação inicial da docência. Sabemos que o Ensino de História 

enfrenta lacunas das quais são criadas pelos próprios alunos por interpretarem que a 

História é apenas uma disciplina decoreba, de memorizar datas e fatos históricos que 

marcam a História. No entanto, eles (des)conhecem o lada da História de formar cidadãos 
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pensantes e críticos perante a sociedade a qual vivemos. Desta maneira, o PIBID por 

propiciar aos alunos o conhecimento da realidade escolar bem antes dos Estágios, toma 

conhecimento destes pensamentos, o Estágio por sua vez, do seu modo a partir do 

terceiro ano da graduação proporciona aos alunos este contato com a realidade escolar. 

Dessa forma, tanto o PIBID como os Estágios contribui para a formação docente, 

pois ambos estão embasados no mesmo foco de colaborar para uma formação inicial 

adequada. No entanto, não deixa de existir diferenças entre os mesmos, pois dentre essas 

diferenças o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID proporciona 

uma maior aproximação do discente para com a sala de aula, tendo em vista que as 

atividades são realizadas com frequência, ao contrário dos Estágios que as atividades são 

limitadas. Quanto às aproximações, ambos proporcionam um contato com a sala de aula, 

o convívio com os alunos, que possibilita a realização teoria e prática. 

Portanto, o PIBID e os Estágios são ferramentas importantíssimas para a formação 

docente, realizando assim um papel fundamental para os bolsistas e estagiários. No 

entanto, demonstra que ambos apresentam diferenças e aproximações quanto a sua 

forma de aplicação da prática docente.  

 

Fontes 

Fonte Documental: 
Projeto Pedagógico do Curso de História; 
Subprojeto do PIBID CERES – Caicó; 

Projeto Geral do PIBID – UFRN. 

Fonte Oral: 
Entrevista com 10 alunos do Curso de História Licenciatura UFRN – CERES – Caicó. 
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SUBSÍDIO À FORMAÇÃO DOCENTE: ESTÁGIO SUPERVISIONADO E 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID) 
 

Ilderlânia Pereira de Araújo4 

 

RESUMO 
Analisa as especificidades das vivências dos Estágios Supervisionados e do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no curso de História 
Licenciatura – CERES - UFRN – Caicó - RN, em que subsidiam a formação inicial do 

graduando. Problematiza o estágio enquanto um momento de (re) afirmação de 
escolha docente como propõe Nidia Nacib Pontuschka. Percebe “estágios” enquanto 
um momento de (re) afirmação ou não da escolha docente, tendo em vista o curto 
espaço de tempo que esta atividade dispõe para ser posta em prática. A autora dá 
ênfase que a prática docente se constrói no cotidiano escolar/comunidade envolvidos. 
Nesta proposta, estabelece um diálogo, enquanto referencial teórico com os seguintes 
autores (as): Circe Maria Fernandes Bittencourt, Crislane Barbosa de Azevedo, Maria 
Socorro Lucena Lima e Selma Garrido Pimenta, na tentativa de sanar/compreender 
angústias suscitadas enquanto graduanda do curso de História (L) e bolsista do PIBID. 
O trabalho adotou a abordagem da História do discurso, preconizada por José 
D’Assunção Barros, para a análise de 28 relatórios de estágios disponíveis  no 
Laboratório de Ensino de História Aplicada (LEHA) – CERES – UFRN – Caicó. Destes, 
06 tem por autoria ex-bolsistas do PIBID; 12 não foram bolsistas do PIBID e 10 são 

bolsistas do PIBID. Nesta, destacada a atuação do grupo PIBID, enquanto uma 
importante possibilidade de contato do licenciando com a sala de aula, e os objetivos 
do PIBID expostos no Decreto nº 7.219, de 24 de Junho de 2010, Artigo 3º e os 
objetivos acrescentados a este estabelecidos no Projeto Institucional do PIBID-UFRN 
de forma complementar. Deste modo, estas questões são pertinentes primeiramente 
por apresentarem vivências tanto no estágio quanto no PIBID, no qual o trabalho 
tenta de alguma forma expor não só as contribuições distintas de ambos, mas 
ressaltar quantitativamente as vivências com a sala de aula, interferindo assim em 
uma qualificação distinta. Diferenciando o graduando que teve subsídio em sua 
formação tanto do estágio, quanto do PIBID em relação a outro que dispôs de 
participação apenas no estágio.  O trabalho admite que modificações significativas 
foram realizadas no estágio, como por exemplo, antes do modelo atual tínhamos o 
modelo 3 + 1, o estágio só era oferecido no último ano de curso. No entanto, deixa a 

desejar no que se refere a não ter uma vivência mais ampla com a realidade escolar. 
Uma oficina (quatro aulas) como é o caso do Estágio Supervisionado I, é pouco tempo 

                                                        
 Licenciando (a) em História pelo Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID/CAPES). ilderlânia_araujo@hotmail.com 
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para se compreender por exemplo, as especificidades de cada aluno ou poder 
(re)afirmar uma escolha tão significativa para a sociedade, como é o caso da docência. 
Esta deficiência é percebida como minimizada a partir da ação do PIBID. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Subsídio a formação docente. Estágio Supervisionado. Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 
 
RESUMEN 
Analisa las especificidades de las vivencias de las Pasantías Supervisadas y del 
Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia (PIBID), en el curso de 
Historia Licenciatura - CERES- UFRN-Caiacó-RN, en que subsidian la formación 
inicial del graduando. Problematiza la pasantía mientras un momento de (re) 

afirmación de escoja docente como propone Nidia Nacib Pontuschka. Percibe 
"pasantías" mientras un momento de (re) afirmación o no de la escoja docente, 
teniendo en vista el pequeño espacio de tiempo que esta actividad dispone para ser 
puesta en práctica. La autora da énfasis que la práctica docente se construye en el 
cotidiano escolar/comunidad abarcadas. En esta propuesta, establece un diálogo, 
mientras referencial teórico con los siguientes autores (as): Circe María Fernandes 
Bittencourt, Crislane Barbosa de Azevedo, María Socorro Lucena Lima y Selma 
Garrido Pimenta, en el intento de sanar/comprender angustias suscitadas mientras 
graduanda del curso de Historia (L) y becaria del PIBID. El trabajo adoptó el abordaje 
de la Historia del discurso, preconizada por José D' Assunção Barros, para el análisis 
de 28 informes de pasantías disponibles en el Laboratorio de Enseñanza de Historia 
Aplicada (LEHA)-CERES-UFRN-Caiacó. De estos, 04 tiene por autoría ex-becarios del 
PIBID; 12 no fueron becarios del PIBID y 10 son becarios del PIBID. En esta, destacada 

la actuación del grupo PIBID, mientras una importante posibilidad de contacto del 
licenciando con el aula, y los objetivos anãdidos a este establecidos en el Proyecto 
Institucional del PIBID-UFRN- de forma complementar. De esta manera, estas 

cuestiones son pertinentes primeramente por presentar viviencias tanto en la 
pasantía como en el PIBID, cuyo el trabajo intenta de alguna forma exponer no sólo 
las contribuciones distintas de ambos, pero hacer hincapié cuantativamente las 
vivencias con el aula, interfiriendo así en una calificación distinta. El trabajo admite 
que cambios signiticativos fueron realizados en la pasantía, como por ejemplo, antes 
del modelo vigente teníamos el modelo 3 + 1, la pasantía sólo era ofrecida en el último 

año del curso. Sin embargo, necesita tener una vivencia más amplia con la realidad 
escolar. Un taller (cuatro clases) como es el caso de Pasantía Supervisada I, es poco 
tiempo para comprender por ejemplo, las especificidades de cada alumno o poder (re) 
afirmar una escoja tan significativa para la sociedad, como es el caso de la docencia. 

Esta deficiencia es vista como minimizada a partir de la acción del PIBID. 
 
PALABRAS CLAVE: Subsidio a la formación docente. Pasantía Supervisionada. 
Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia (PIBID). 
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Professores do Desejo: este é seu nome, guerreiros, 

vitais, cósmicos, alegres, afirmadores do múltiplo, 

do devir, do acaso, que através das doenças do 

vivido, vivem a saúde da sua profissão. Com uma 

serenidade que serena a mortificação, tantas vezes 

reproduzida, eles amam o que há de mais vivo no 

que fazem, inclinam-se sobre a beleza de educar, 

abraçam a vida, fornecem exemplo de criação e da 

alegria de viver, pelas suas próprias vidas, mais do 

que pelos livros e palavras. 

 Corazza
5
 

 

Introdução 

O Curso de Licenciatura em História nas décadas de 70-80 passou por um 

“atraso” do seu desenvolvimento no que se diz respeito à disciplina História, que por 

sua vez, no período ditatorial (1964-1985) foi substituída pelos Estudos sociais, 

Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira (OSPB) . 

Acontecendo assim, um distanciamento entre as discussões acadêmicas e a escola. 

Não chegava até a escola a renovação de pesquisas e metodologias do conhecimento 

histórico. (BRASIL, 1998, p. 25). 

Na década de 1980 com a organização de Professores Universitários de História 

(ANPUH) e docentes do 1º e 2º grau o currículo foi sendo modificado, havendo uma 

modificação das metodologias e dos conteúdos. Em meio à renovação dos 

fundamentos teóricos marxistas ingleses e a proposta da interdisciplinaridade o 

professor tinha que estar apto a fazer uma ligação do conteúdo histórico com a 

vivência do aluno, com debates acerca da redemocratização do país. (AZEVEDO, 2010, 

p. 3-4). 

É pensando as mudanças no Curso de Licenciatura em História que atentamos 

para o Estágio Supervisionado, cuja configuração em I, II, III e IV, são entendidos 

como momento prático dos cursos de formação docente. Compreendemos que a 

docência é apreendida na vivência. Só se aprende a ser professor, sendo.  

                                                        
5
 CORAZZA, Sandra Mara. Por que somos tão tristes? Brusque, 2008.p.1-4. Disponível em: 

<https://www.unifebe.edu.br/04_proeng/formacao_continuada/2008_2/material_palestras/porque_s

omos_tao_tristes.pdf. > Acesso em 30 de Novembro de 2013 
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 Segundo os autores Pimenta e Lima (2012, p. 41) há um déficit na formação 

docente devido o estágio ser reduzido, não havendo uma percepção por parte do 

graduando da realidade escolar, proporcionado pelo convívio com os alunos/sala de 

aula. Assim tornando-se evidente a defasagem no diálogo constante que o professor é 

encarregado de efetuar entre teoria e prática. 

Crislane Barbosa de Azevedo discute o papel do estágio supervisionado ao 

longo dos anos em que passou por modificações significativas. Para a autora, a parte 

prática desse currículo que outrora era entendido como algo pontual, cumpridor de 

uma exigência do currículo enquanto uma intervenção estanque, passa a ser 

compreendida como parte decisiva no processo de formação docente, à medida que o 

professor-pesquisador se dedica a estudar as especificidades do estágio, como um 

momento de reflexão do diálogo constante que o discente faz, entre teoria-prática 

posto em questão, a priori, efetivamente no estágio.(AZEVEDO, 2011). 

Outra mudança decisiva a esse entendimento foi o estágio ser posto em prática 

na metade do curso de licenciatura6 destituindo, assim, o antigo modelo 3 + 1 em que 

se tinha três anos de teoria e apenas no último ano de curso de licenciatura os 

discentes tinham o estágio. (CAIMI, 2006, 17-32). No entanto, deixa a desejar no que 

se refere não ter uma vivência mais ampla com a realidade escolar.  

Uma oficina de quatro aulas, como é o caso do Estágio Supervisionado I, é 

pouco tempo para se compreender, por exemplo, as especificidades de cada aluno, em 

que os laços afetivos por questão de pouco convívio não se estabelecem. O estagiário 

não reconhece o sujeito no particular, na individualidade, pelo nome. Ele reconhece a 

turma “B” ou “C”, ou poder (re)afirmar uma escolha tão significativa para a 

sociedade, como é o caso da docência.  

Compreendemos, também, enquanto subsídio à formação inicial do graduando, 

não só os Estágios Supervisionados, mas, também o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência PIBID-História-UFRN-CERES-Caicó-RN, obrigatoriamente, os 

                                                        
6
 Com base na atual Legislação Resolução nº 02/2002 o Estágio Supervisionado é de 400 horas.  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

659 

 

bolsistas atuam 20 horas semanalmente7, com durabilidade de um ano, podendo 

renovar a bolsa a cada edital. Programa este que, para muitos, permite o primeiro 

contato com a sala de aula bem antes do estágio.  

Analisamos as especificidades das vivências do Estágio Supervisionado II8 e do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no Curso de História 

Licenciatura - CERES- UFRN – Caicó - RN, em que subsidiam a formação inicial do 

graduando, sobressaindo-se o relato das experiências enquanto construtoras de uma 

decisão positiva ou não pela docência. Problematizamos, dessa forma, o estágio 

enquanto um momento de (re) afirmação de escolha docente. 

(PONTUSCHKA,1991,p.179) Ideia esta revisitada por Sandra Agostini e Elison Antonio 

Paim (2006, p.187-202).  

Em meio a essas reflexões questionamos: Pode-se afirmar em um curto espaço 

de tempo, o estágio, enquanto um momento de verificação do acerto da escolha 

docente? Portanto apontaremos a experiência do Estágio Supervisionado II, enquanto 

curta para o discente afirmar a certeza de ter feito escolha certa para sua vida 

profissional, compreendendo que o acerto docente no curso de História Licenciatura, 

se dá com o acumulo das experiências dos Estágios e do PIBID– CERES - UFRN – Caicó 

– RN. 

O interesse por estudar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência e Estágio Supervisionado é suscitado na autora deste trabalho devido ainda 

criança, ter um anseio pela docência, quando brincava com seus primos de ser 

professora.  Essa prática, na qual, outrora, vivenciou em suas brincadeiras, torna-se 

“real” à medida que a autora vivencia, no presente momento, a concessão da bolsa do 

                                                        
7
 Edital do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Disponível em< 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/editais-e-selecoes>. Acesso em: 23 de mar. 

2015.  
8
 Como suporte documental temos por base os relatórios de estágios disponíveis  no Laboratório de 

Ensino de História Aplicada (LEHA) – CERES – UFRN - Caicó-RN. Nesta análise, também destaco a 

atuação do grupo PIBID uma importante possibilidade de contato do licenciando com a sala de aula, 

como base documental para análise selecionamos o Relatório Final do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) de História – CERES - UFRN – Caicó - RN 2014. Disponível em:< 

http://www.pibid.ufrn.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/Relatorio-PIBID-2014-Revisado-por-

Lucr%C3%A9cio-30.01.2014.pdf >.Acesso em 23 mar. 2015.  
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e estágios supervisionados 

contidos na Estrutura Curricular do Curso de História Licenciatura – CERES - UFRN – 

Caicó – RN. 

Para além da importância pessoal da autora, ressaltamos aqui a importância do 

presente trabalho para a comunidade acadêmica em que muitas das vezes, 

graduandos de licenciatura se questionam sobre a prática docente. Este trabalho por 

sua vez, beneficiará a sociedade no que se diz respeito as reflexões feitas pelos 

licenciandos acerca da docência, em que o professor e os alunos são percebidos 

enquanto construtores do saber, assim a gentes ativos e reflexivos a cerca do seu 

tempo.  

Enquanto suporte documental terá por base os Relatórios de Estágios 

disponíveis  no Laboratório de Ensino de História Aplicada (LEHA) – CERES – UFRN - 

Caicó-RN, e o Relatório Final do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) de História – CERES - UFRN – Caicó - RN 2014, disponível no site 

CAPES.  

Dessa forma não podemos afirmar o estágio supervisionado enquanto um 

momento de (re) afirmação da escolha docente tendo em vista que a docência é 

constituída por vivências independendo da adjetivação negativas ou positivas servem 

de reflexão da profissão do professor. Inferimos então a certeza docente no 

graduando pelo acumulo de vivencias proporcionado primeiramente pelos Estágios 

Supervisionados e o PIBID em que ganha concretude na prática do diálogo teoria-

prática.  

O presente trabalho se apropria dos procedimentos da História do Discurso,“A 

Historiografia do discurso [...] entendida como a historiografia que examina os 

discursos inscritos nas fontes textuais para compreender a sociedade que os produziu 

[...].” (BARROS, 2011, p. 140).  tendo por base Michel Foucault e Orlandi, bem como 

História Imediata tendo em vista que a autora se insere na própria enunciação do 

problema e na construção das fontes históricas, assim a mesma não é apenas sujeito 

da pesquisa, é também objeto.  
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No trato das fontes enquanto abordagem a História Quantitativa; “O que a 

História Quantitativa pretende observar da realidade está atravessado pela noção do 

número, da quantidade, de valores a serem medidos.” (BARROS, 2011, p. 149). As 

técnicas utilizadas foram: leitura, fichamento no intuito de percepção de palavras 

chaves, destacando, assim, o que tem de comum e de diferente entre ambos, os 

resultados da pesquisa são expostos em porcentagem.O Plano de Curso do Estágio 

Supervisionado e o Planejamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência foram tomados como parâmetros para se verificar se as propostas piloto 

foram executadas para além do planejado ou aquém do proposto. Dessa forma, a 

autora da pesquisa em questão passa a compreender as especificidades e 

contribuições desses subsídios à formação docente.  

 

Estágio supervisionado e Programa institucional de bolsa de iniciação à 

docência: contribuições para identidade docente 

As experiências de lecionar através do Programa Institucional de Iniciação á 

Docência (PIBID), e atuar no Estágio Supervisionado são antagônica, mas 

complementares.  

 

São objetivos do Programa PIBID, de acordo com o Decreto nº 7.219, 

de 24 de Junho de 2010, Artigo 3º: 
I – Incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica; 

II – Contribuir para a valorização do magistério; 
III – Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica; 
IV – Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 

superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem; 
V – Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 
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VI – Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura.9 

 

O PIBID – História – UFRN - CERES, enquanto logística de trabalho, no que se 

diz respeito ao contato com os alunos, presente nos itens III e IV, supracitado no 

Decreto nº 7.219, de 24 de Junho de 2010, Artigo 3º. Os bolsistas no mínimo podem 

manter contato com uma determinada turma por um ano, podendo renovar a bolsa no 

ano seguinte se tiverem atendido os padrões do programa.  

 Há um estreitamento da relação professor-aluno, em que apontamos como 

sendo um dos principais determinantes para que isso venha ocorrer, o tempo de 

convívio. Percebo que outra característica importante nesse programa é o respaldo 

que os bolsistas recebem para dar intervenções nas turmas.  

 

Objetivos estabelecidos no Projeto Institucional do PIBID-UFRN: 
Objetivo geral 

Fomentar a iniciação à docência presencial de futuros professores dos 
cursos de licenciatura para atuarem no âmbito da Educação Básica, 
articulando teoria e prática, universidade e escolas, de forma a 
estimular o desenvolvimento do espírito cientifico nos licenciandos e 

nos alunos das escolas públicas envolvidas neste Projeto. 

Objetivos específicos 
a) Proporcionar aos futuros professores a participação em ações e 
experiências didático-pedagógicas articuladas às orientações das 
políticas educacionais (LDB, PCN, DCN etc.) e à realidade das escolas, 
tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio da rede pública 
de ensino; 
b) Desenvolver experiências focadas na prática docente que se 

orientem para a superação de problemas identificados no processo 
ensino-aprendizagem de modo a contribuir para a melhoria da 
qualidade da formação docente nas áreas de abrangência deste 
Projeto; 
c) Contribuir para a formação continuada em serviço dos professores 

das escolas públicas conveniadas, tornando-os co-participantes do 

processo de formação inicial dos licenciandos; 
d) Promover, junto aos integrantes do projeto, diálogos que 
oportunizem a apreensão dos saberes da profissão nas diferentes 
ações das práticas e das aprendizagens da docência, favorecendo, 

                                                        
9
 Cof. sitio do PIBID/HISTÓRIA/CERES/UFRN 
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assim, a coerência entre a formação dos professores e as finalidades 
das políticas voltadas à Educação Básica; 
e) Promover a aproximação entre ensino e pesquisa, compreendendo 
a prática educativa como campo de pesquisa educacional e geração de 
conhecimento.10 

 

Questionários são feitos por parte dos bolsistas aos alunos das escolas 

envolvidas no intuito de percepção do perfil socioeconômico dos alunos. Existem 

reuniões de grupo geral semanais, em que se reúnem colegas bolsistas do PIBID, 

coordenadores, professores das escolas envolvidas para a designação de tarefas, 

socialização do que esta sendo feito e/ou se tem pretensão, esse também é um 

momento em que os coordenadores professores dão sugestões e apontamentos para 

que a realização das intervenções possa ocorrer da melhor forma partindo das 

especificidades de cada turma.  

Reuniões semanais de subgrupos para elaboração de planos de aulas, reuniões 

com os professores das escolas envolvidas para discussão de textos que nos dão 

respaldo teórico - metodológico para elaboração/aplicação das oficinas. Bem como 

exposto nesse trabalho o objetivo estabelecido no Projeto Institucional do PIBID-UFRN 

no iten e), há um incentivo por parte do programa para que os bolsistas participem de 

eventos apresentando trabalhos seja na forma de artigos, banners, apresentação oral 

em GT’s dentre outras formas de participação da produção cientifica acadêmica.11  

O relato de alguns pontos específicos da vivência do graduando bolsista do 

PIBID, vem expor que antes do estágio supervisionado I, há um contato de alguns com 

a sala de aula, sendo de grande valia no processo de formação da identidade docente. 

Expomos a logística do PIBID, para refletirmos, a seguinte questão: Quais 

impactos na percepção do acerto da escolha docente o programa Institucional de Bolsa 

                                                        
10

 Conf. sitio do PIBID/HISTÓRIA/CERES/UFRN. 
11

Cof. em anexo, disponibilizarei uma tabela – calendário elaborado pelo subgrupo composto por Daniel 

Silva, Girlland Silva, Hudson Lucas, Maiara Brenda e Vikelane Oliveira e Ilderlânia Araújo do Programa 

de Iniciação á Docência (PIBID) –História – UFRN – CERES - Caicó-RN, sob a coordenação de Antônio 

Elíbio e Jailma Maria de Lima professores adjuntos do departamento de História– UFRN – CERES - 

Caicó-RN, referente ao segundo semestre 2014. No intuito de expor sistematicamente as atividades 

mencionadas.   
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de Iniciação à Docência, junto a atuação no Estágio teve para os graduandos em 

questão?   

Os resultados da pesquisa quantitativa dos relatórios do Estágio 

Supervisionado II CERES/UFRN 2014, demonstram que 74. 998 % dos graduandos de 

História Licenciatura percebem a formação docente enquanto acumulo de vivencias 

com a sala de aula. 17, 856 % compreendem o estagio supervisionado enquanto 

decisivo no acerto da escolha docente. 7.142 % não foi possível identificar a percepção 

dos graduandos em relação à formação docente. Esses números nos apresentam a) 

erigir a identidade docente a partir subsídios distintos seja o Estágio Supervisionado, 

o PIBID entre outros a monitoria e b) o Estágio supervisionado por vezes é o primeiro 

ou o único por vezes, momento em que a identidade do graduando vai se 

estabelecendo professor. A identidade É construída durante toda a vida em meio 

social e por vivencias coletivas. (LIMA; PIMENTA, 2012). Dubar (1997, p. 13): 

 

[...] a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no ato do 
nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao 
longo da vida. O individuo nunca constrói [sua identidade] sozinho: 
depende tanto dos julgamentos dos outros, como das suas próprias 

orientações e autodefinições. [Assim] a identidade é produto de 
sucessivas socializações. 

 

A preocupação remonta aqui ao pouco tempo de convívio que o estágio 

possibilita aos graduandos. Como inferir, decidir a partir de um curto contato com a 

comunidade escolar que “esta é a profissão que quero para o resto da minha vida”? 

Maria Socorro Lucena Lima e Selma Garrido Pimenta em seu livro Estágio e Docência 

tocam nesse aspecto na medida, que, tratam da constante dissociação da teoria-

prática. Segundo Lima e Pimenta (2012, p.34):  

 

Essa contraposição entre teoria e prática não é meramente semântica, 
pois se traduz em espaços desiguais de poder na estrutura curricular, 
atribuindo-se menor importância à carga horária denominada 
“prática”. Nos cursos especiais de formação de professores realizados 
em convênios entre secretarias de educação e universidades, observa-
se essa desvalorização traduzida em contenção de despesas: aí, as 
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decisões têm sido reduzir a carga horária destinada ao estágio ou 
transformá-lo em “estágio a distância”, atestado burocraticamente, 
dando margem a burlas. No campo da pesquisa, essa desvalorização 
da prática se traduz em verbas menores e projetos aplicados, como no 
caso da educação.  

 

Graduandas do Curso de História Licenciatura CERES/UFRN no Estágio 

Supervisionado II 2014, por vivenciarem uma má experiência no estágio se 

perguntaram: “será que estamos no curso certo?” Mesmo se sentindo realizadas 

enquanto davam intervenções proporcionadas pelo PIBID.  

Atentamos dessa forma que o estágio supervisionado é um momento de 

enfrentamento de uma realidade escolar, bem como pode ser o primeiro contato que 

muitos graduandos da licenciatura venham ter com a sala de aula, diferente sim, de 

qualquer programa que insira o graduando na sala de aula antes do termino do curso, 

mas, não creio que em tão pouco tempo de convívio o mesmo possa ser determinante 

para a (re) afirmação da escolha docente como nos expõe PONTUSCHKA (1991), que 

os autores Sandra Agostini e Elison Antonio Paim se apropriam: “[...] demonstra a 

importância do estágio para a formação do professor, e por outro lado, considera que 

este é um momento para verificar o acerto de sua escolha profissional [...]. “(2006, p. 

188).  

A logística do estágio supervisionado II12: primeira unidade foram às discussões 

de textos teóricos – metodológicos que nos deram respaldo para a elaboração dos 

planos de aula, bem como o aguçamento da percepção de como deveríamos nos 

apropriarmos dos recursos didáticos e indicações metodológicas.  Segunda unidade 

encaminhamento da elaboração dos planos de aula, questionário de sondagem do 

professor para uma caracterização parcial do docente, questionários de autoavaliação, 

bem como questionário em que o professor tutor avalia a atuação do estagiário em 

sala de aula e a terceira unidade composta de orientação para o relatório final em 

formato de artigo, e a entrega do mesmo. 

 

                                                        
12

Cof. em anexo o plano de curso elaborado pela professora adjunta do departamento de História 

Juciene Andrade (especificamente) um quadro com as divisões dos conteúdos por unidades.  
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Considerações finais 

Percebemos que só se aprende a ser professor na prática. A teoria é de muita 

importância, pois dá um respaldo para a fundamentação do que se pretende em sala. 

Assim teoria-prática devem ser indissociáveis na práxis docente. Lima e Pimenta 

(2012,p.33): 

 

O Estágio sempre foi entendido como parte prática dos cursos de 

formação de profissionais, em contraposição à teoria. Não é raro 
ouvir, a respeito dos alunos que concluem seus cursos, referências 
como “teóricos”, que a profissão se aprende “na prática”, que certos 
professores e disciplinas são por demais “teóricos”. Que “na prática a 
teoria é outra”. No cerne dessa afirmação popular, está a constatação, 
no caso da formação de professores, de que o curso nem fundamenta 
teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a prática 

como referência para a fundamentação teórica. Ou seja, carece de 
teoria e de prática.  

 

Compreendemos também que o professor está em constante resignificação de 

pensamentos e práticas já que a cada dia surge uma demanda diferente para com as 

ações do docente. (CAIMI, 2008,p.165-215). Este tem o dever de fazer na medida do 

possível um nexo entre a teoria e prática, dessa forma tendo sentido os Cursos de 

Licenciatura.  

Os relatórios do Estágio Supervisionado II CERES/UFRN 2014, nos ajudaram a 

perceber que leva – se tempo para perceber as especificidades de cada aluno. Que 

cada estudante reage em maior ou menor proporção a determinado estimulo 

metodológico que o professor propõe.  

 A prática do Estágio deixa a desejar no que se diz respeito à observação da 

turma, pois entendo que apenas em três aulas não dá para perceber muito dos perfis e 

histórias vividas dos alunos, e sentir –se capacitado dar sete aulas 
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DOCUMENTO DE PROCESSO EM ARTES VISUAIS: PONDERAÇÕES 
SOBRE UMA PRÁTICA DOCENTE REALIZADA NO SERIDÓ POTIGUAR 

 

 Jailson Valentim dos Santos13  

José Ivaldo de Macêdo Silva14 

 

RESUMO 
O texto apresenta uma reflexão sobre os fazeres artísticos e estéticos desenvolvidos no 
contexto escolar, com foco em uma prática de ensino em artes visuais. Esta teve como 
base o projeto “Pintando o futuro: a arte no espaço escolar” e foi vinculado ao Programa 

Mais Cultura nas Escolas, realizado no ano de 2014 na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Prof.ª Trindade Campelo de Currais Novos-RN. Nossas ponderações 
consideram os ‘documentos de processo’ (SALLES, 1998). Os registros seguiram as 
pegadas de um caminho que objetivava elaborar com um grupo de educandos uma 
pintura mural numa sala de aula dessa instituição de ensino. As etapas da ação foram 
precedidas de discussões preliminares com todos os envolvidos, organização de um 
cronograma de trabalho, aquisição de material, estratégia de ensino, colaboração e 
produção do mural, além de reflexão sobre a prática realizada. Os pressupostos teóricos 
que embasaram o texto foram estudos em torno da Arte e da Educação. A experiência 
vivenciada nos permitiu grande envolvimento com o cotidiano escolar, oportunizando 
um ambiente de construção coletiva dos saberes da arte e da vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Artes Visuais. Fazeres artísticos e estéticos. Pintura mural. Currais 

Novos.  
 
ABSTRACT 
The text presents a reflection about the artistic and aesthetics proceedings that were 
developed in the school context with focus in learning practice on visual arts. It was 
grounded by the Project “Painting the future: the art in school space” and it was 
associated to the “More Culture in the schools” Program occured in 2014 in “Prof.ª 
Trindade Campelo de Currais Novos – RN” School. Our ponderation consider the 
“process documents” (SALLES, 1998). The writtings follow the tracks of a way that has 
as goal to elaborate with a group of students a mural painting in a classroom of this 
education instituition. The action stages were preceded by initial discussion with all the 
people envolved, schedule organization, material acquisition, teaching strategy, 

collaboration and execution of the mural and the reflection about the action. The 
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theoretical assumptions from the text were studies on Art and Education. The 
experience allowed intense involvement with the school daily life, creating an ambience 
of collective construction of art and life knowledge.  
 
KEYWORD: Visual Arts. Artistic and aesthetics proceedings. Mural painting. Currais 
Novos. 
 

 

Criar é tão difícil ou tão fácil como viver. 

E é do mesmo modo necessário. 

Fayga Ostrower (1978, p. 166).  

 

Os primeiros fios da tessitura 

O texto traz uma reflexão sobre os fazeres artísticos e estéticos realizados no 

contexto escolar e teve como base uma prática de ensino em artes visuais que considera 

os documentos de processo. Entendemos por documentos de processo os “registros 

materiais do processo criador. São retratos temporais de uma gênese que agem como 

índice do percurso criativo” (SALLES, 1998, p. 17).  

Salientamos que esta escrita será direcionada para os indícios deixados no 

movimento de construção e elaboração de uma atividade docente realizada pelo 

artista/professor José Ivaldo. Será considerado os fazeres artísticos e estéticos propostos 

pelo mestre em sala de aula, com o fim de evidenciar a importância dos registros para o 

campo do ensino, especialmente das artes visuais. A prática foi realizada no ano de 2014, 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Trindade Campelo de Currais Novos-

RN e fez parte das ações do projeto “Pintando o futuro: a arte no espaço escolar”. Este 

projeto vinculou-se ao Programa Mais Cultura nas Escolas15, de modo que os registros 

considerados aqui seguem as pegadas de um caminho docente que objetivava elaborar 

uma pintura mural com um grupo de educandos, sobre uma parede dessa instituição de 

ensino. A pintura mural é uma forma de expressão pictórica que utiliza como suporte a 

superfície de uma parede, portanto, é uma arte vinculada à arquitetura. 

                                                        
15

 O Programa Mais Cultura nas Escolas consiste em uma iniciativa interministerial, firmada entre os 

Ministérios da Cultura (MinC) e da Educação (MEC), com a finalidade de fomentar ações que promovam o 

encontro entre o projeto pedagógico de escolas públicas contempladas com os Programas Mais Educação e 

Ensino Médio Inovador e experiências culturais em curso nas comunidades locais e nos múltiplos 

territórios. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/maisculturanasescolas>. Acesso em: 21/06/2015. 
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A atividade docente foi constituída de várias etapas. O planejamento contou com a 

supervisão da escola e sua estratégia de ensino apontava para uma ação seguida de 

discussões preliminares com os educandos, organização coletiva de um cronograma de 

trabalho, pesquisa de campo, aquisição de material, estratégia de ensino, colaboração na 

construção do desenho, execução da pintura, avaliação da proposta e reflexão crítica 

sobre todo o percurso trilhado.  

Os pressupostos teóricos que embasam este texto envolvem reflexões de 

estudiosos do campo da Arte e da Educação, com destaque para Paulo Freire (2014), Ana 

Mae Barbosa (2009), João-Francisco Duarte Junior (2001), Cecília Almeida Salles (1998), 

Ferraz e Fusari (2009), entre outros.  

Refletir sobre o percurso criador/docente do arte/educador é se lançar num fluxo 

capaz de revelar como este concebe suas aulas. Esse entendimento está para além do 

fato do educador ficar preso a transmissão de conteúdos para se obter um produto final, 

pois ele se abre as metodologias mais experimentais de ensino, dentro de uma lógica 

processual de construção coletiva de sentido.   

A ideia do projeto era considerar todo o processo de ensino e aprendizagem que o 

educando estava inserido. Para tanto foi concebido o desenho e a pintura no seu sentido 

amplo, seguindo uma metodologia aberta de trabalho que incluiu o repertório individual 

dos envolvidos, ao mesmo tempo em que a apropriação dos acasos tinham o intuito de 

garantir e oportunizar a todos a ressignificação de seus mundos por meio das 

especificidades da linguagem da arte.  Essa perspectiva propiciou um delineamento de 

encontros mais democráticos, envolvendo inclusive a afetividade como um modo de 

atender e respeitar os interesses e necessidades dos participantes.  

As reflexões das estudiosas Marly Meira e Silvia Pilloto (2010) foram 

acrescentadas para que se pudesse entender as questões ligadas ao afeto e ao 

desenvolvimento emocional, bem como suas repercussões no processo educacional e 

artístico. Os métodos mais participativos e colaborativos favorecem o exercício da 

autonomia e da liberdade a cada membro do grupo. Essa metodologia nos instiga a 

trabalhar com afinco justamente porque na criação colaborativa é importante a adesão 
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de todos. Na contribuição de cada um está à potência que pode deflagrar uma possível 

configuração final de um trabalho expressivo. 

Essa reflexão será feita a partir de tópicos que versam sobre o projeto, seus 

pressupostos teóricos e o contexto onde o mesmo foi realizado, enfatizando o processo 

criativo de elaboração de um mural que foi realizado com os educandos. A experiência 

nos permitiu grande envolvimento com o cotidiano escolar, oportunizando a todos um 

ambiente de construção coletiva dos saberes da arte e da vida. 

 

Pressupostos teóricos 

A pesquisadora Cecília Almeida Salles trabalha com crítica genética. A noção de 

crítica genética está atrelada a uma investigação que vê a obra de arte a partir de um 

caminho trilhado pelo artista, ou seja, a partir de sua construção. Nesse contexto é que 

ganha importância os documentos de processo. Estes são os registros do percurso 

criador e podem ser físico ou digital. Os registros evidenciam a forma material da 

manifestação do fenômeno mental de criação humana e deixam pistas das trilhas 

percorridas. Não é o processo de criação que se tem em mãos, mas vestígios de um 

movimento que nos permite acessar alguns índices do processo experienciado, como 

salienta a autora de Gesto Inacabado (SALLES, 1998, p. 17).       

A noção de artístico compreendida pelas estudiosas Ferraz e Fusari (2009, p. 56) 

“relaciona-se diretamente com o ato de criação da obra de arte, desde as primeiras 

elaborações de formalização dessas obras até o contato com o público”. Para estas 

pesquisadoras os fazeres de criação em arte ganham destaque pela sua capacidade de 

mobilizar ações que resultam no surgimento de formas originais que são concebidas a 

partir da cultura e da natureza. Elas estendem essa compreensão à ideia de um produto 

que seja oriundo de “expressões imaginativas, provenientes de sínteses emocionais e 

cognitivas” (idem, p. 56). O sentimento estético que tangencia o campo da arte é um 

conceito que se abre a vários aspectos e as pesquisadoras elencam o fato desse 

sentimento remeter a uma “compreensão sensível-cognitiva do objeto artístico inserido 

em um determinado tempo/espaço sociocultural” (idem, p. 54).  
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Para o estudioso João-Francisco Duarte Junior experienciar a arte é ter um 

contato profundo com o belo, de modo que suspendemos o cotidiano, mesmo que 

momentaneamente. “A experiência da beleza é, então, uma experiência na qual a nossa 

maneira ‘racional’ de perceber o mundo perde o seu privilégio. E o perde em favor de 

uma percepção que fala diretamente aos sentidos” (DUARTE JUNIOR, 1991, p. 59). Por 

consciência estética o mestre paulistano compreende que seja “uma atitude harmoniosa 

e equilibrada perante o mundo, em que os sentidos, a imaginação e a razão se integram”. 

Esse autor ainda chama a atenção para o processo de criação, afirmando que na 

arte/educação o processo de ensino e aprendizagem é mais importante do que o produto 

final (idem, p. 73). 

Entendemos que é fundamental ao desenvolvimento da sensibilidade do educando 

que o espaço escolar lhe dê condições de expressar seus sentimentos e sua imaginação 

criativa de modo que ele seja capaz de compreender e fazer boas leituras do contexto 

educacional, social e cultural. Isso não significa que o estudante participe das aulas de 

arte para virar artista, especialmente porque as aulas não são treino para alguém se 

tornar artista, como esclarece Duarte Junior. Também não significa o ensino e a 

aprendizagem de técnicas utilizadas em determinado ramo das artes. “Antes, quer 

significar uma educação que tenha a arte como uma de suas principais aliadas. Uma 

educação que permita uma maior sensibilidade para com o mundo que cerca cada um de 

nós” (idem, p. 12).  

É possível trabalhar pela retomada das práticas sensíveis e afetivas no contexto 

escolar, em detrimento da racionalização, do utilitarismo e do pragmatismo das 

atividades reprodutivas que são muitas vezes almejadas por parte da sociedade de 

consumo. Este pode ser um caminho para superar a noção de que razão e emoção andam 

separadas. Duarte Junior (2010), Marli Meira e Silvia Pilloto (2010) entendem que a 

retomada da sensibilidade é uma forma de fazer com que o sensível e o inteligível 

possam conviver mutuamente. Nesta direção, a arte pode ser um lugar para se pensar 

questões intrínsecas à vida, sem dispensar sua dimensão técnica, estética, política e 

ética, especialmente porque estamos no campo da educação, da construção de uma 

cidadania, de uma sociedade mais justa e solidária.  
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Traços do contexto  

Currais Novos-RN é um dos principais municípios do Seridó norteriograndense e 

está localizado a 172 km de Natal, capital do estado. A população estimada em 2013 era 

de 44.528 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. Sua densidade demográfica era de 49,35 habitantes por km² e o seu 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, em 2010, era de 0,691. Como o 

próprio nome sugere, o município chama-se Currais Novos devido a suas atividades 

ligadas à pecuária, as vaquejadas e ao divertimento rural em torno do gado bovino: 

costumes cultivados até a atualidade. Essa cultura marca o primeiro ciclo econômico 

local e deu o impulso inicial ao crescimento do município. O ciclo do algodão também foi 

importante, mas foi com a mineração, a partir da fundação da Mina Brejuí em 1943 que 

se marcou o terceiro e mais expressivo ciclo econômico do lugar. Atualmente a 

agricultura, a pecuária, a mineração e o comércio movimentam sua economia. 

As expressões artísticas e culturais são valorizadas pelos curraisnovenses. A 

produção no campo da música e das artes cênicas é marcante, entretanto, na atualidade 

as expressões literárias conseguem maior destaque. A literatura ganhou um reforço com 

a implantação da ONG Casarão de Poesia na cidade. Este equipamento cultural trabalha 

justamente no sentido de valorizar e promover a produção literária, poética e cultural do 

município. O Casarão presta um serviço totalmente gratuito à comunidade e dispõe de 

uma biblioteca e dvdteca com mais de seis (6) mil títulos, reforçando o incentivo que é 

dado à leitura na comunidade. Essa ONG oferece cursos de música (violão, flauta e 

sanfona), além de receber expressivo número de escolares para realização de atividades 

culturais, contando com a colaboração voluntária de artistas e poetas parceiros. Outra 

importante contribuição para o desenvolvimento da produção literária em Currais Novos 

nos últimos anos foi à chegada do Curso de Letras, no campus local da UFRN.  

Outro equipamento cultural proeminente no município é a Associação Avoante 

de Cultura. O Avoante é um espaço destinado à produção artística e cultural, que 
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contribui ainda com o campo social. João Antônio de Medeiros Neto (Currais Novos – 

1963 - ) é o coordenador geral desse espaço. Esse artista/professor tem contribuído com 

o desenvolvimento da arte/educação no município com a sua participação ativa na 

formação de diversos artistas da localidade.  

Além desses espaços em que crianças, jovens e adultos de Currais Novos 

vivenciam a arte e a cultura, as escolas do município se configuram também como 

espaços potenciais de produção, contextualização e apreciação de bens artísticos e 

culturais, como veremos no exemplo a seguir.   

 

A instituição escolar 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Trindade Campelo é um 

estabelecimento de ensino básico que fica situada no bairro Sílvio Bezerra, em Currais 

Novos-RN. Este bairro está localizado numa área periférica da cidade e é pouco assistido 

pelo poder público local. Sua população é de baixa renda e convive com altos índices de 

violência, entre outros problemas sociais.  

A Escola atende atualmente quatrocentos e sessenta (460) estudantes do Ensino 

Fundamental, do 1º ao 9º ano, nos turnos matutino e vespertino, além do Ensino de 

Jovens e Adultos – EJA (Níveis I e II) no noturno. Os estudantes estão distribuídos em 

vinte e uma (21) turmas. Para tanto, conta com uma equipe de profissionais formada por 

cinquenta e dois (52) servidores, sendo trinta e cindo (35) docentes e os demais 

distribuídos entre as funções administrativas, a cantina, os serviços gerais e a vigilância. 

Dos docentes, apenas três estão à frente do componente curricular Arte, enquanto sua 

direção está a cargo da Prof.ª Magna de Fátima da Silva. 

No ano de 2013 a Escola Prof.ª Trindade Campelo foi parceira no projeto 

Literatura e cidadania: a literatura em quadrinhos como meio de inclusão cultural e 

desenvolvimento social. Este projeto foi coordenado pelos educadores José Ivaldo e 

Damião da Silva, tendo sido financiado pelo BNDES, BNB Cultural e o Governo Federal. A 

publicação da revista HQ Acauã - jan/2014 foi produto desse projeto.  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

676 

 

A instituição participa atualmente do Programa Mais Cultura nas Escolas, mas já 

participou do Mais Educação16. Em interface com programas como estes a escola se 

aproxima mais de políticas públicas que tem na sua concepção o desenvolvimento 

cultural de todos que fazem a educação no país.  

 

Pintando o Futuro 

O projeto Pintando o Futuro: a arte no espaço escolar foi realizado no ano de 2014 

na Escola Prof.ª Trindade Campelo, com o intuito de buscar novas alternativas e 

oportunidades no campo da arte para oferecer a população do bairro onde esta 

instituição se encontra inserida. Seu objetivo era oferecer um ensino em arte com o fim 

de despertar a consciência exigente e ativa17 dos envolvidos por meio da produção 

artística, da apreciação estética, da contextualização e da compreensão da arte como 

construção cultural e social.  

Com várias frentes de trabalho, o projeto tentou em cada uma delas assegurar um 

espaço bem qualificado para a expressão artística e criativa. Mostraremos aqui um 

recorte que fizemos para evidenciar o processo experienciado em uma das atividades. 

Trata-se da realização de uma pintura mural que foi realizada na escola, em que contou 

com a participação ativa de vinte educandos. Todos eles receberam as orientações 

necessárias e os instrumentos para auxiliá-los no fazer expressivo.  

A criação do mural nasceu do desejo de substituir a pichação que havia nos muros 

e nas paredes das salas de aula da escola por um trabalho de arte. Nos encontros foi 

                                                        
16

 O Programa Mais Educação objetiva “contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da 

ampliação do tempo diário de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola 

pública. Trata-se da estratégia indutora para se constituir a jornada escolar com a duração igual ou 

superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo 

aluno da educação básica permanece na escola ou em atividades escolares. É operacionalizado por meio do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e atende, prioritariamente, escolas com percentual igual ou 

acima de 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa Família, conforme ações de acesso aos 

serviços públicos do Programa Brasil Sem Miséria”. Disponível em: <http://pdeinterativo.mec.gov.br>. 

Acesso em: 16/03/2015. 
17

 A noção de consciência exigente e ativa é convocada aqui com a intenção de dialogar com Jean-Cloude 

Forquin (1982, p. 25). Esse estudioso compreende que o ensino de arte se propõe a ampliar no 

educando o discernimento quanto à realidade sociocultural, bem como a qualidade da vida cotidiana. 

Esse entendimento extrapola a noção de “criar um amor problemático e isolado por belas-artes e belas 

obras”, na medida em que os domínios da arte podem ser questionados.     

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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definido que o tema da proposta seria Educação. Nesses, cada membro do grupo tinha 

espaço para manifestar suas ideias e sugestões sobre os limites, as possibilidades e os 

desafios que iriam encontrar, de modo que eles iam percebendo que era necessária a 

participação e a colaboração de todos para a atividade criativa acontecer de maneira 

satisfatória. A linguagem gráfica e pictórica foi convocada, abrindo espaço para a 

expressão artística no cotidiano escolar. Ao professor/artista coube a tarefa de orientar a 

atividade criativa, relacionando os conteúdos e os saberes da Arte a realidade 

circundante.  

A pintura mural pode ser feita diretamente sobre a superfície da parede ou sobre 

um painel e depois montado na parede. Os paredões que abrigam pinturas rupestres nos 

sítios arqueológicos do Seridó são os mais remotos exemplos dessa manifestação 

artística na região. Esse modo de se expressar sofreu variações ao longo do tempo. 

Podemos citar obras do Renascimento, como os afrescos da capela Sistina, assinados por 

Michelangelo e a Última ceia, por Leonardo da Vinci. É possível evidenciar ainda os 

avanços ocorridos na técnica ao longo do Século XX, como é o caso do muralismo 

mexicano, na década de 1930, para citar um exemplo. A técnica se reinventa por meio do 

grafite na atualidade e ganha muros e até galerias de arte do Brasil e do mundo. Em 

Currais Novos podemos conferir outras versões de murais como os vários grafites 

espalhados pela cidade ou ainda os diversos mosaicos que ocupam os muros do 

cemitério local (Imagens 1, 2 e 3). 

 

       
Imagens 1 e 2: fragmentos dos murais presentes nos muros do cemitério. Imagem 3: mural do Espaço 

Avoante, em processo. Fonte: acervo pessoal dos autores. 

 

Em arte é importante que as pesquisas estendam-se as materialidades. Elas 

podem revelar muitos saberes quanto aos materiais e procedimentos empregados pelos 
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artistas em suas obras. Com isso é possível que o educando estabeleça relações entre os 

materiais utilizados pelos artistas com os disponíveis para uso nas atividades propostas 

na escola. Conhecer os materiais expressivos é fundamental para a materialização do 

trabalho, especialmente porque cada material guarda em si suas propriedades e um 

potencial latente. Cecília Almeida Salles atenta para o fato de que o conhecimento da 

matéria envolve uma aprendizagem sobre suas leis e sua história. “É sempre lembrado, 

por muitos criadores, que qualquer tentativa de transgressão dessas leis parte dessa 

aprendizagem, que gerou conhecimento” (1998, p. 29). 

Dois momentos distintos marcam a ação. No primeiro os educandos foram 

envolvidos em diversas oficinas como as de desenho livre, quadrinhos, pintura em tela, 

entre outras, ampliando a consciência e despertando para as questões urgentes do 

entorno. Esse foi um momento do trabalho que envolveu mais a teoria da arte e as 

discussões sobre os processos criativos. O segundo momento foi o mais esperado por 

todos porque era a etapa em que todo o conhecimento prévio deveria ser colocado a 

serviço de um projeto maior: a execução da pintura mural. É importante salientar que os 

saberes que cada educando levava para os ateliês, na medida do possível, eram 

considerados, de modo que o conhecimento era construído numa relação horizontal e 

dialógica. 

O projeto Pintando o Futuro propiciou a exploração da produção local e foi uma 

maneira de mobilizar o interesse dos educandos para questões estéticas e artistas. A 

partir dele foi possível avançar nos estudos na medida em que atentávamos para a 

produção muralista pregressa e contemporânea do contexto local, nacional e 

internacional. Propor que os educandos pesquisassem sobre o tema era um modo de 

fazer com que eles próprios descobrissem como foram as experiências artísticas que 

foram/são vivenciadas pelos artistas a partir da estética muralista, ao mesmo tempo era 

possível atentar para características e aspectos formais e técnicos, tanto dos murais, 

enquanto movimento, quanto do trabalho proposto. As estudiosas Ferraz e Fusari (2009, 

p. 62) sugerem que o planejamento das atividades artísticas e estéticas inclua a 

verificação das “possibilidades teóricas e materiais disponíveis para uso nas atividades 
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artísticas propostas na escola; verificar (em cada região) quais materiais podem ser 

conseguidos facilmente, quais podem ser produzidos e quais formas de usá-los”.  

O projeto Pintando o Futuro configurou-se como um relevante espaço para a 

expressão artística na escola. Por se afinar com as iniciativas de apelo coletivo, esse 

projeto favoreceu a colaboração, as discussões grupais e as escolhas consensuais.  

 

O processo  

Coletar e registrar as várias etapas das atividades criativas que são propostas aos 

educandos na escola é uma prática que temos adotado nos nossos fazeres docente. 

Anotamos depoimentos e observações, desenhamos em nossos cadernos de bordo, 

fazemos registros fotográficos e vídeos sobre as atividades criativas e o contexto em que 

elas são propostas. A produção desses registros tem contribuído com o nosso processo de 

análise e reflexão crítica realizada sobre a nossa própria prática professoral, bem como 

sobre a atuação dos educandos quanto às proposições feitas por nós em sala de aula. Ao 

deixar vestígios de nossas práticas admitimos que marcas do nosso modo de atuar na 

escola possam ser revisitadas posteriormente, favorecendo um refazer do caminho 

percorrido, mesmo que esse percurso nunca seja vivenciado do mesmo jeito que foi 

experienciado no processo anterior de trabalho. Isso favorece a análise e o 

aprofundamento das reflexões críticas sobre os modos de ensinar e aprender arte no 

contexto escolar.     

A escolha do tema Educação foi consenso entre todos do grupo, já que se tratava 

de uma composição para o ambiente interno da sala de aula. O passo subsequente 

abrangeu estudo, pesquisa e discussão. O levantamento de ideias realizado em volta do 

tema visava despertar a consciência crítica dos envolvidos, pois era um momento que 

oportunizava uma reflexão sobre o espaço escolar, envolvendo a realidade social do 

bairro. Essas discussões iniciais eram importantes, pois iam contribuir com o 

delineamento do que iria ser realizado, nos dando mais clareza sobre o espaço e modo 

como isso iria acontecer. 

A exploração dos procedimentos técnicos que abarcavam o desenho e as noções 

básicas sobre o conhecimento das cores foram os primeiros movimentos da ação criativa 
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do projeto. Nos ateliês de grafismo, por exemplo, foram introduzidos elementos do 

desenho artístico, fazendo parte das abordagens o ponto, a linha, o plano, a composição, 

a luz e sombra, a perspectiva, a anatomia humana, entre outros elementos da linguagem 

visual. Já nos ateliês de pintura foram ensinados na prática noções de colorimetria: cores 

primárias, secundárias, terciárias, análogas, complementares e escala tonal, além de 

densidade cromática, luminosidade e relações colorísticas outras. 

  Conhecer e manusear as ferramentas e os materiais expressivos é da maior 

relevância para o processo de ensino e aprendizagem em arte, pois é fundamental que o 

educando saiba utilizar com desenvoltura instrumentos como pincéis, tintas e suportes 

(Imagem 4). É importante que ele consiga explorar os materiais expressivos para 

conseguir criar novas maneiras de trabalhar, ou seja, encontrar o seu jeito de bem 

empregá-los. O estudo das técnicas foi abordado concomitantemente às discussões sobre 

a utilização desses diversos materiais, pois era essencial conhecer e explorá-los para 

garantir um trabalho que ficasse tecnicamente bom, visualmente agradável e que 

pudesse ser disparador de discussões e interesse de outras turmas que estudavam 

naquele ambiente. Depois de definida a parede que iria ser utilizada como suporte para a 

intervenção, o passo seguinte foi negociar com a direção da escola: esta não se 

contrapôs.   

 

           
                          Imagem 4: mesa de artista/professor. Fonte: acervo pessoal dos autores. 

 

Mesa de artista, de arte/educador, 
de educando. As carteiras 
escolares não raro são 
transformadas em bancada de 
apoio nas aulas de arte. Sobre 
suas superfícies planas e forradas 
com jornal é possível encontrar 
instrumentos de pintura e uma 
variedade de potes de tintas 
dispostos ao acaso. A cada 
mistura um novo saber, uma nova 
cor se revela sedutora aos olhos 
atentos dos aprendizes. Na 
aparente desordem, mexer as 
tintas é certeza de criação 
sensível.  
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Inicialmente as paredes da sala foram tratadas para que fossem corrigidas as 

imperfeições. Elas ganharam pintura de fundo e como já tinha havido a seleção do tema, 

o movimento seguinte foi pontuar alguns critérios estéticos e artísticos. A pesquisa sobre 

os artistas que desenvolveram trabalhos com murais em diversos períodos históricos 

serviu para fazer uma análise com os educandos, seguida de reflexão crítica sobre 

aspectos gerais do movimento estético muralista, alinhando com a proposta. À medida 

que íamos registrando os processos vivenciados por meio de anotações e fotografias, 

também íamos refletindo sobre esses registros.  

Os esboços fizeram parte do processo criativo e eles foram importantes para o 

planejamento porque contribuíram com a compreensão das relações de proporção entre 

as imagens da composição e a relação entre figura e fundo, bem como entre os 

contrastes, os claros e os escuros. Salles (1998, p. 131) acredita que o percurso criador 

pode gerar uma maior consciência do projeto, ao passo que o artista/professor (e o 

educando) pode conseguir maior conhecimento sobre si mesmo. 

Além de assuntos referentes ao muralismo, os conteúdos abrangeram 

conhecimentos sobre composição e tendências artísticas. Tudo visando o aumento dos 

saberes da arte e a ampliação do repertório visual dos educandos. Despertar crianças e 

jovens para a sensibilidade estética e artística é um exercício que facilita a atribuição de 

sentido entre determinado conhecimento e sua aplicação. O fazer expressivo dos 

educandos (Imagens 5, 6, 7 e 8), aliando a apreciação artística e a contextualização da 

arte forma uma tríade que é conhecida no Brasil como Abordagem Triangular 

(BARBOSA, 2009). Esta abordagem quando utilizada nas escolas visa contribuir para 

uma maior consciência estética do corpo discente. 
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                    Imagens 5, 6, 7 e 8: processo de trabalho. Fonte: acervo pessoal dos autores. 

 

É interessante observar que nem todos os educandos aderem de imediato às 

propostas dos projetos. Acreditamos que alguns não se entregam imediatamente por 

insegurança, outros por acharem a ideia abstrata demais e por isso mesmo não 

conseguem estabelecer sentido entre a ação proposta e suas realidades socioculturais. 

Com estas hipóteses ficamos mais atentos aos nossos modos de abordar os fazeres 

pedagógicos, visando respeitar o tempo de cada um para conseguir tocar mais facilmente 

todos os envolvidos. Sempre com o cuidado e o zelo aprendido com Paulo Freire (2014) 

em que o mestre nos ensina a trabalhar de modo coletivo, afetivo e dialógico.  

Não desejávamos que esta fosse uma proposta impositiva feita sobre os 

educandos, sobre a comunidade escolar, ao mesmo tempo em que, também, não nos 

contentava com a ideia de fazer algo para os outros, aos modos de uma ação messiânica. 

O intuito era justamente construir com os educandos, ou seja, na coletividade, em 

conjunto, considerando e confrontando os saberes de modo que o trabalho favorecesse a 

relação de troca e socialização entre todos do grupo (FREIRE, 1979). 
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Imagem 9: mural concluído. Fonte: acervo pessoal dos autores. 

 

 

Considerações finais 

O texto enfatizou os registros de uma atividade criativa proposta na Escola Prof.ª 

Trindade Campelo de Currais Novos e fez uma reflexão sobre uma experiência 

vivenciado na coletividade, com um grupo de vinte educandos. Anotações de diários, 

esboços, desenhos, fotografias e registros dos relatos dos participantes dessa ação foram 

considerados como documentos de processo criativo. Durante o tempo de execução do 

trabalho na escola pudemos atentar para as potências dos nossos próprios vestígios e 

marcas deixadas em suportes físicos e digitais, bem como para os sinais emitidos pelos 

educandos. O material indiciático contribuiu com as reflexões aqui apresentadas, 

demonstrando que sua produção e coleta é pertinente a prática docente, na medida em 

que contribui com possíveis melhorias e ajustes das proposições criativas feitas nas 

instituições de ensino.  
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O projeto Pintando o futuro: a arte no espaço escolar oportunizou que os 

educandos pudessem experienciar a expressão criativa por meio de uma pintura em 

grande dimensão. A elaboração e construção da pintura mural que mostramos aqui foi 

orientada pelo Prof. José Ivaldo. Essa pintura ocupa toda a parede de fundo de uma sala 

de aula da Escola e atesta a capacidade dos educandos de trabalharem na coletividade. 

Eles resolveram conflitos inerentes às atividades grupais e participaram ativamente na 

elaboração dos trabalhos expressivos propostas, garantindo assim um espaço bem 

qualificado destinado à arte e a criatividade no ambiente escolar. Os registros aqui 

relatados e apresentados são marcas indiciáticas de como pode ser atrativo e 

estimulante o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que considera a afetividade, 

o respeito e a colaboração na construção dos saberes da arte e da apreensão do sensível 

pelos envolvidos na ação.  

Rodas de conversa precediam cada etapa do trabalho, sendo realizadas 

frequentemente também após as atividades do dia. Todos os envolvidos na proposta 

participavam com suas opiniões. Essas rodas favoreciam possíveis ajustes e contribuíam 

com delineamentos de futuras proposições, assegurando que todas as etapas 

envolvessem discussões. Essa era uma maneira também de avaliação do trabalho e de 

acompanhar a atuação individual do educando dentro de uma construção coletiva. A 

participação, o envolvimento e os relatos trazidos para as rodas por cada um dos 

educandos eram considerados e discutidos entre todos. 

O processo de trabalho foi acompanhando de reflexão crítica sobre a produção 

criativa e sobre a realidade circundante do educando. A leitura de imagem foi outro 

recurso utilizado nessa prática em sala de aula, exatamente por permitir ampliar o 

repertório artístico e estético dos envolvidos. Na concepção do professor/artista é 

importante: “pensar como o conhecimento que é oferecido pela escola pode contribuir 

para que os educandos façam escolhas mais conscientes na vida comunitária, gerando 

assim transformação social”.  

Pensar nos modos de praticar a docência na contemporaneidade, especialmente 

aqueles oferecidos a crianças e jovens de classes populares, pode contribuir com a 

utilização de metodologias de trabalho mais adequadas à realidade sociocultural dos 
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educandos. Produzir e coletar material residual das proposições artísticas e estéticas é 

uma prática que deve despertar o educador a descobrir as potências de suas aulas por 

meio da produção, da coleta e da análise dos seus documentos de processo. Essa é uma 

ideia que vem do campo das poéticas (SALLES, 1998), mas que pode perfeitamente ser 

mais um meio do docente refletir e avançar com as questões inerentes a suas práticas 

professorais. 
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SEMINÁRIOS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PEDAGÓGICA 
 

Joelton Ramos da Silva18 
Márcio Gilvan Barbosa19 

 

RESUMO 
Com este presente artigo poderemos perceber que os seminários aumentam a 
capacidade de um número maior de alunos alcançar e compreender o conteúdo que 
está sendo abordado em sala de aula. Inclusive iremos identificar muitas 
problemáticas que influem na educação do estudante e no seu crescimento 
educacional, problemáticas como: Qual é a importância dos seminários no ensino de 

história? Acontecer à interação aluno e professor com o tema em questão, quando se 
trabalhar com o seminário ou com o método tradicional?. São essas problemáticas 
entre outras que esse artigo pretender responder e procurar levantar hipóteses para 
solucioná-las. O nosso objetivo é demostrar que os seminários eles estabelecem uma 

interação dos alunos na construção do conhecimento educacional e com maior 
propriedade do que os métodos tradicionais. A metodologia empregada nessa 
pesquisar é que será realizada na Escola Estadual Juscelino Kubitschek na Cidade do 
Assú/RN, com os estudantes dos 3º anos do ensino médio que participaram na 
realização dos seminários, e o método que será adotado predominantemente será o 
método qualitativo, a partir de nossas observações que foram feitas nas construções 
dos seminários e nas apresentações dos alunos, mas iremos um pouco além para 
conseguirmos obter os objetivos da pesquisa, utilizando o método quantitativo, 
aplicando questionários com os alunos que realizaram os seminários da referida 

escola. Os seminários contribuem com o desenvolvimento educacional dos estudantes, 
trabalhando sua oralidade e sua capacidade intelectual no seu mais amplo 
desenvolvimento. Portanto, este artigo procurar comprovar que os seminários são 
capazes de realizar uma maior interação com o conteúdo proposto, e que os 
estudantes aumenta sua capacidade educacional e inclusive desenvolvendo nos alunos 
o seu poder cognitivo e preparando para a vida acadêmica.  
 
PALAVRAS-CHAVES: A importância dos seminários. O poder cognitivo dos alunos. 
Ferramenta didática. 
 

ABSTRACT 
On this article, we'll perceive that siminars increase up the capacity of a bigger 

number of students to reach and understand the topic has been addressed in 
classroom. We’ll also identify a lot of questionables like: What’s the importance of 

                                                        
18

 Graduando em História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e Bolsista do PIBID de 

História.  
19

 Graduando em História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e Bolsista do PIBID de 

História. 
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siminaries in History teaching? Does interaction between student and teacher on the 
suggested theme happens when teacher uses a siminar or a traditional method? ThIs 
article intends to to answer about these problematics among many others else and try 
to find hypothesis to solve them. Our aim is to show seminars establish an interaction 
among students and general knowledge, and the greater effect than traditional 
methods. The methodology used on this search will be accomplished at Juscelino 
Kubitschek State School in Assú/RN, with the students from 3rd grade in High School 
who participated in siminars accomplishing, and the predominantly assumed method 
will be qualitative one, starting our observations that were made on seminars 
construction and students' presentation, but we'll go further to getting the search 
aims, by using quantitative method, applying questionnaires with the students who 
made the seminars in mentioned school. Seminars contribute to students' educational 

development, tooling their oralities and intellectual ability in their development. 
Therefore, this article tries to prove that siminars are able to generate a greater 
interaction to the suggested content, and students increase up their educational 
ability, by developing students' cognitive powers and prepare them for their academic 
lives. 
 
KEY WORDS: The importance of siminars. Students' cognitive power. Didactic tool. 
 

 

A realização desse artigo, busca analisar os seminários como ferramenta 

didática pedagógica como importante instrumento para o desenvolvimento 

educacional dos estudantes do 3º ano do ensino médio. Salientamos que é importante 

não só para os alunos do 3º ano do ensino médio, mas para todo o ensino médio, 

como para as universidades. 

Identificamos uma evolução na aprendizagem quando se trabalha com os 

seminários, tanto pela a produção oral, intelectual e a interação de todos os 

envolvidos desde os estudantes aos professores. 

No seminário acontece uma instrumentalização mediada pelo o professor/a, 

para não se torna ao longo do tempo um método que os estudantes só faça fixar na 

memória o assunto para apresentar, se tornando assim em um método tradicional, 

porque estaria acontecendo o mesmo processo que acontecer em muitas vezes nos 

métodos conservadores.  
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Os seminários que aqui estamos falando nessa pesquisa são seminários que os 

professores/as dão autonomia para os estudantes criarem para ocorrer sempre à 

aprendizagem na sua mais ampla amplitude. 

A palavra seminário e seus respectivos significados no Novo Dicionário 

Aurélio (1996, p. 1285), notamos que um dos sentidos dessa palavra está ligado a um 

grupo de estudos em que cada um dos participantes debate a matéria aprendida, ou 

seja, que os alunos tem de debater o conhecimento que foi adquirido a partir das 

pesquisas que foram realizadas para acontecer a apresentação do seminário.  

“Considero o seminário em sala de aula o melhor laboratório para qualquer 

estudante praticar a falar científica”. (Ítalo de Souza Aquino, 2010, p. 32). 

São nos seminários em sala de aula que os alunos são capazes de desenvolver 

sua oralidade, perde o medo nas apresentações e não ter medo de errar, porque os 

estudantes estarão no ambiente escolar onde todos estão para aprender, inclusive 

errando que todos estão na escola para adquiri conhecimento, mas o maior diferencial 

é que os alunos estarão com o seu professor e seus colegas de sala, que faz parte do 

seu dia-a-dia. Isso faz que os estudantes tenham uma maior interação por está 

acostumado com os colegas e professores que muitas das vezes já tem uma história 

entre eles. 

O nosso objetivo é procurar compreender como os seminários estabelecem 

uma inter-relação dos alunos na construção do conhecimento educacional, anti aos 

métodos tradicionais, ou seja, demostrar que os seminários estabelecem uma 

interação dos alunos na construção do conhecimento educacional e com maior 

propriedade do que os métodos tradicionalistas. 

No momento que os seminários são utilizados no ensino médio, observaremos 

que a probabilidade dos graduandos quando chegarem para estudar em uma 

universidade ter dificuldades com a fala será menores, por ter trabalhado sua falar 

cientifica, a pesquisa e a seleção de textos para apresentação do seminário no ensino 

médio. 

A metodologia predominantemente adotada será o método qualitativo, a 

partir de nossas observações que foram feitas nas construções dos seminários e nas 
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apresentações dos alunos, mas iremos um pouco além para conseguirmos obter os 

objetivos da pesquisa, utilizando o método quantitativo, aplicando questionários com 

os alunos que realizaram os seminários da referida escola.  

“Os dados qualitativos incluem também informações não expressas em 

palavras, tais como pinturas, fotografias, desenhos, filmes, vídeo tapes e até mesmo 

trilhas sonoras”. (TESCH, 1990). 

A partir de RICHARDSON 1989, iremos demostra o motivo de está usando o 

método quantitativo.  

“Método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de 

técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas”. 

Realizamos essa pesquisa utilizando os dois métodos com o intuito de 

descrever o resultado dessa pesquisa através tanto de estatísticas como a partir de 

fotos e de nossos relatos que foram criados a partir de nossas observações em sala de 

aula, ou seja, a partir da pesquisa empírica. 

A pesquisar foi realizada na Escola Estadual Juscelino Kubitschekque também 

caracterizaremos em alguns momentos de escola JK, na Cidade do Assú/RN, com os 

estudantes dos 3º anos do ensino médio do turno matutino. Essa pesquisa foi 

realizada com os alunos do 3° ano “A”, “B” e “C”, sendo que foi realizado o 

questionário com 15 estudantes de cada turma. 

No primeiro momento de pesquisa se deu através de nossas observações dos 

seminários em sala de aula, da interação de todos os envolvidos com o conteúdo. Já na 

segunda etapa foi aplicado um questionário para alguns alunos, e esses estudantes 

foram escolhidos de forma aleatória para responder. 

Os estudantes nas apresentações demostraram estarem hábitos e conhecedores 

da temática a qual estava sendo explicadas pelos os próprios estudantes. Como 

mostra a figura 1 logo ao lado. Foi observado que nos seminários não só os alunos 

transmissores do conhecimento tinham adquirido com uma enorme eficaz o assunto 

abordado, mas os alunos receptores conseguiram interagirem e compreenderem, 
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realizando assim participações nas apresentações, com perguntas e compartilhando 

seus pontos de vista sobre a temática. 

 

 
Figura 1: Apresentação dos seminários dos alunos da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, 2015. 

 

Observando a figura 2, iremos identificar os estudantes escrevendo em um 

diário de bordo a explicação do seminário. Essa foi uma ótima ideia que a professora 

conseguiu colocar em prática na sala de aula. A professora propôs que os estudantes 

fizessem anotações em seu diário de bordo sobre a temática que estava sendo 

explicada, com isso conseguiu inserir duas ferramentas didática pedagógica para 

obter uma maior aprendizagem. Sendo que essa junção de ferramentas possibilitou 

que tanto os alunos que estavam apresentando ganha-se um público participativo, 

como ao mesmo tempo foi capaz de deixar os estudante receptores com um olhar 

mais crítico, ou seja, mais avaliativo para o que estava sendo explicado pelos os 

colegas, com isso foi capaz de ocorre uma enorme interação. 
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Figura 2:Apresentação dos seminários dos alunos da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, no momento 

que estão escrevendo em seus diários de bordo. 2015. 

 

Identificou-se que os estudantes tiveram uma desenvoltura bastante 

satisfatória, demostrando conhecimento com o tema proposto, com uma oralidade 

objetiva, e ultizando-se de uma didática que transmitia o conhecimento adquirido.  

 

 

FIGURA 3: GRÁFICO DO RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA NO JK, 5º QUESTÃO DO 

QUESTIONÁRIO. 2015 

 

Com este gráfico demostrado na figura 3, podemos ter uma confirmação dos 

próprios estudantes que com os seminários fica mais viável ter uma maior interação 

com o conteúdo proposto pelo o professor/a em sala de aula. 
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A pesquisa aponta que os alunos do 3° ano “A” que responderam (Sim) chegar 

a 67% dos entrevistados, e os que responderam (Não) chegar a 13% e os que 

disseram que (Não Sei) foram 20%. No 3° ano “B” os que responderam (Sim) foram 

87%, e os que disseram (Não) chegar a 13% e nenhum estudante disseram que não 

sabia. Já no 3° ano “C” os dados foram os seguintes, 73% responderam (Sim), e 27% 

disseram que (Não Sei), mas ao contrário do 3° “B” nenhum estudante respondeu que 

não acontecer uma maior interação. 

Nesses dados podemos observar que os estudantes que responderam que 

acontecer uma maior interação com os seminários é predominantemente enorme que 

as demais opções.  

Quando fazemos um calculo geral podemos ver essa predominância dos 

estudantes relatando que ocorrer uma maior interação. Foram 76% dos alunos que 

disseram (Sim), que se interagem mais com a temática, e 9 % apontaram que (Não), 

acontecer uma maior interação com os seminários e 15% disseram que (Não Sei), não 

sabia qual das ferramentas educativas lhe fazem interagir com propriedade. 

 
Figura 4: Gráfico do resultado da pesquisa realizada no JK, 4º questão do questionário. 2015. 

 

Verificamos na figura 4, que os alunos se consideram com maior propriedade 

e preparados para apresentar outros trabalhos acadêmicos depois que apresentam 

seminários. 
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No 3° ano “A” os alunos que responderam (Sim) foram 60% dos 

entrevistados, e 20% disseram (Não), e 20%disseram (Não Sei). Mas no 3° ano “B” 

93% responderam (Sim), e 7% disseram (Não Sei) que não sabia se já estava 

confiante, ou seja, disposto para apresentar outros trabalhos. Já no 3º ano “C” os que 

responderam (Sim) foram 57%, e os que disseram (Não) foram 7% e os alunos que 

disseram que (Não sei) foram 40%. 

Mas quando realizamos uma pesquisa geral para sabemos as porcentagens de 

quantos alunos disseram que estava confiante em apresentar outros trabalhos após os 

seminários. Foram 69% estudantes que disseram que estão preparados para outros 

trabalhos, e 9% disseram que não estão, e 22% disseram que não saber se estão 

realmente preparados. 

Os estudantes do ensino médio tem uma enorme dificuldade em apresentar 

seminários quando começar a estudar em uma Universidade, às vezes sua oralidade e 

sua timidez atrapalha na apresentação, por não está preparados para uma vida 

acadêmica. 

“O seminário é um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas. 

Portanto, espaço, onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são 

colocados em discussão”. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 90). 

Como Anastasiou bem se expressou os seminários é praticamente para 

discussões e debates sobre determinado tema, e porque não podemos começar essas 

discussões dentro do ensino médio, precisamos chegar a estudar em uma 

Universidade para começamos a debatemos problemas e ideologias que divergem. Nós 

temos que começamos a trabalharmos os seminários nos ensinos médios, só assim 

iremos ter jovens sem temor e com argumentos de se posicionar diante de ideias que 

são diferentes. 

Uma problemática que temos que levanta é a seguinte, se os debates que 

aprendemos e somos estimulados a fazer na academia, fossem desde o ensino médio 

sendo trabalhado, isso poderia resultar em termos uma nova classe pensante, capaz 

de expressar suas próprias opiniões, ou seja, se comunicar com independência desde 

o ensino médio?. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

695 

 

Nas instituições que ensina o ensino médio assim como nas faculdades 

encontramos contextos econômicos, culturais e sociais totalmente diferentes, mas em 

nossas concepções as instituições que oferecer o ensino médio, estão mais próximas 

da sociedade menos favorecida economicamente, está localizada em áreas que a 

violência está quase fazendo parte do cotidiano desses jovens, ou seja, essas 

instituições estão com estudantes onde enorme maioria é de adolescentes e que estão 

presenciando ideologias divergentes constantemente. Para esses alunos é de 

fundamental importância essa autonomia de expressão, de pensamento e a perca da 

timidez em se posicionar para defender uma ideia, um pensamento.  

A partir que os seminários se mostra uma característica de autonomia 

educacional, tanto de parte intelectual, como da retórica e de se posicionar em uma 

discussão ou debate entre outras, notamos que esses estudantes do ensino médio irão 

adquirir a capacidade de refletir o contexto que eles próprios estão inseridos e de 

problematizar realizando relação entre os conteúdos que está estudando com o 

contexto sociocultural. 

Portanto, os seminários são capazes de desenvolver nos educandos do ensino 

médio uma autonomia de pesquisa dando oportunidade para vencer o medo, 

contribuindo assim no desenvolvimento intelectual, melhoria na oralidade, aumenta a 

probabilidade de um número maior de estudantes compreenderem o assunto proposto 

e o acontecimento da interação de todos os envolvidos. Os seminários sendo realizado 

no ensino médio atenuar a dificuldade de grande maioria dos universitários. Sabemos 

que a retórica não é só utilizada na escola ou universidade, mas fora dela também, 

com isso podemos dizemos que os seminários proporcionam um leque de capacidade 

e alternativa para o aumento e desenvolvimento educacional do educando. 
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ANEXO: 

Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte-UERN 
Unidade: Campos Avançado Prefeito Walter De Sá Leitão- Assú 

Departamento De História 
Pró-Reitoria De Ensino De Graduação- PROEG 

Programa Institucional De Bolsa De Iniciação À Docência- PIBID 
Discentes: Joelton Ramos Da Silva E Márcio Gilvan Barbosa. 

 

Questionário para os Alunos 

Nome da Escola:____________________________________________________ 

Série:_________________             Idade:__________________ Onde você 

mora:________________________________ 

1. Em relação aos seminários apresentados em sua opinião alcançaram os objetivos? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1641/1641.pdf


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

697 

 

2.  Em sua opinião a realização dos seminários acarretou dificuldades no ato de suas 

apresentações? 

(   ) Nenhuma dificuldade (   ) Sim, apresentou dificuldade (   ) Não sei 

3.  Em sua opinião os seminários configuram-se como importante cenário ao 

desenvolvimento escolar? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei 

4.  Diante de uma apresentação de seminário dentro da sala de aula, você se sente 

preparado e mais confiante em ter segurança para apresentar outros trabalhos 

escolares? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei 

5. A partir da elaboração dos seminários, em sua opinião, você consegue se interagir 

cada vez mais com o assunto proposto de que com os outros meios avaliativos? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei 

6. Você indicaria para um colega de outra sala ou outra escola o quanto a 

apresentação de seminários pode contribuir para o crescimento educacional? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei 

7. Um dos objetivos de apresentar um seminário dentro da sala de aula é ter a 

ousadia, primeiro de colocar de um lado alunos transmissores de saberes e 

conhecimentos (os que apresentam) por outro lado alunos receptores que ficam 

assistindo as apresentações, em sua opinião o dialogo traçado no momento da 

apresentação entre colegas de classe junto ao professor(a) provoca uma troca de 

conhecimentos que vai além do conteúdo que está no livro didático, ou seja, o 

seminário aborda mais saberes do que aquilo que está no livro? 

(  ) Sim, acredito que o uso de seminário proporciona mais conhecimento e que 

aprendo mais coisas do que ficar apenas no livro 

(   ) Não concordo, acredito que o livro didático é o dá vida ao seminário, sem o livro 

não teríamos como conseguir conhecimento para apresentar o seminário. 

(   ) Acredito que ambos tenham o mesmo pé de igualdade em levar conhecimento. 

(   ) Não sei. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

698 

 

8. Você usa a apresentação do seminário somente para decorar o texto e tirar uma 

boa nota, ou você utiliza o seminário para somar na aprendizagem do conteúdo? 

(   ) Sou sincero em dizer que apenas decoro 

(   ) Utilizo como aprendizagem 

(   ) Nem decoro e nem aprendo, apenas leio pelo papel ou slide 

(   ) Não sei 

9. É bastante comum em apresentações de seminários o uso de slides juntamente com 

fotos, mapas, vídeos, cordéis, músicas etc. Em sua opinião esses mecanismos 

utilizados ajudam a compreender cada vez mais o assunto? 

(   ) Sim, os seminários ficam mais interessantes e atrativos 

(  ) Vejo esses mecanismos como sem importância, vejo como “encher linguiça” e 

torna a apresentação mais chata. 

(   ) Confesso que fica mais compreensível o uso desses mecanismos se houver uma 

explicação do grupo, mas caso não seja explicado é apenas um enfeite sem 

aprendizado. 

(   ) Não sei 
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A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA PRIMÁRIA NO BRASIL: 
UMA DISCUSSÃO SOBRE OS SENTIDOS E OS MÉTODOS DE ENSINO  

 

Joseane Abílio de Sousa Ferreira20 
Maria Adailza Martins de Albuquerque21 

 

RESUMO 
Ousar trilhar os caminhos da História da Educação é logo pensar que nossas 
produções fazem parte dessa História, construindo seus marcos e temporalidades. Ou 
seja, nossas produções estão imersas no processo de organização do campo, marcado 
recorrentemente, por tempos, espaços e marcos instituídos pela própria História da 

Educação, que se constrói e se ergue a partir de áreas e especificidades do campo em 
cada período histórico. Pensar os métodos de ensino usados ou indicados para ensino 
primário no final do século XIX implica pensar, que era preciso primeiro falar dos 
sentidos antes de aplicar qualquer lição, pois, seria por meio dos sentidos que os 
alunos iriam apreender o mundo. Adentrando um pouco da cultura escolar da época, 
identificamos os sentidos como a ação mais espontânea da inteligência humana em 
direção da verdade, na busca por aprender. O ensino por este método chamado 
“Lições de coisas” tem como princípio o aprendizado por meio da observação do real e 
da experiência. Sobre essa discussão, Hébrard (2000, p. 116) acrescenta que aprender 
através dos sentidos das coisas “[...] é aprender a ler no mundo visível que nos cerca a 
evidência das relações que ligam, entre si, os objetos e os fenômenos”. Desse modo, 
consideramos que cada vez, tem sido comum aos historiadores da educação brasileira 
o debate sobre a formação deste campo a partir de possíveis arranjos dos modos de 

organização do caminhar da educação, pensando os enfrentamentos, as intervenções e 
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acomodações que se deram em meio às tensões, conflitos e conformidades desde os 
primeiros traços de educação no Brasil. Assim, nesse ensaio, discorremos sobre a 
organização da escola graduada, de forma breve, apontando que está deve ser 
compreendida dentro desse longo processo de transformação da escola primária, 
marcado por inúmeros fatores, de ordem pedagógica, estrutural e econômica, entres 
eles, destacamos o esforço dos professores na dura tarefa de melhorar as condições do 
modo de ensinar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação. Educação primária. Métodos. Sentidos. 

 
ABSTRACT 

The paths of History of Education that we dare to pursue is to think, as soon as we 

can, that our productions are part of this History, creating his marks and 
temporalities. In other words, our productions are immersed in the process of 
organizing the camp, repeatedly marked by time, space and marks established by 
History of Education itself, which builds and rises from areas and specificities of the 
field in each historical period. The teaching methods that were used or indicated for 
primary education imply to think that it was necessary, at first, to talk about the 
feelings before apply any lesson. So, the students would learn the world through the 
senses. We can identify the senses as a more spontaneous action of human 
intelligence toward the truth and looking for learning if we get in a little bit into the 
school culture of that time. “Lições de coisas” is the name of this teaching method and 
it has as principle the learning through the observation of the real and the experience. 
Hébrard (2000, p. 116) adds that learning through the senses of things "[...] is 
learning to read in the visible world around us the evidence of relationships that bind 

with each other, the objects and phenomena". Therefore, we can consider more and 
more that it has been common to the historians of Brazilian education the debate 
about the formation of this field through possible arrangements of organizing the 
paths of education. And thinking about the confrontations, interventions and 
accommodations that took place among the tensions, conflicts and compliance from 
the earliest traces of education in Brazil. In this essay, we talk briefly about the 
organization of graduate school, noting that this one must be understood within this 
long transformation process of the primary school, marked by numerous factors, 
pedagogical, structural and economic. Among them, we highlight the teachers efforts 
in the hard task of improving the conditions of way of teaching. 
 
KEYWORDS: History of Educaion, Primary Education Methods, Senses. 
 

Introdução  

 Este artigo é fruto das leituras e discussões que temos feito na produção da 

nossa tese de doutorado, que tem como objetivo geral analisar os exercícios nos livros 

didáticos como um novo método para o ensino primário de Geografia, nos anos de 
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1880 aos anos de 1930. A nossa preocupação centra-se em identificar os aspectos que 

possam desvendar os traços da cultura escolar expressos nas descontinuidades e 

peculiaridades do processo de escolarização da época. 

A história do ensino primário no Brasil é uma questão muito discutida entre os 

historiadores da História da Educação brasileira (SOUZA, 2000, 2012; ARAÚJO, 2012). 

Os pesquisadores, cada um a partir das suas finalidades de pesquisas e pressupostos 

teórico-metodológicos, procuram traçar um panorama das estratégias de 

funcionamento e consolidação desta em diversos Estados brasileiros22. 

O estudo sobre a história do ensino Primário no Brasil tem se configurado em 

um palco que abriga discussões e interpelações epistemológicas de variados temas e 

objetos de estudo no campo da História da Educação. O crescimento das pesquisas 

sobre a escola primária se dá expressamente nos anos de 1990, sobretudo com as 

investigações que se debruçam sobre a institucionalização dos grupos escolares, dos 

meandros da cultura escolar que marca as diversas práticas educativas e questões 

relacionadas à formação de professores e a profissionalização destes, além dos 

estudos sobre livros didáticos e métodos de ensino (BARRA, 2001; SOUZA, 2011).  

A discussão sobre a escolarização popular tem suscitado questionamentos que 

podem contribuir para o debate sobre a organização administrativa e didático-

pedagógica do ensino primário. O processo de renovação dos métodos se inicia no 

Brasil a partir de 1870, definindo como deveria ser o processo de modernização 

educacional no país a partir das influências do contexto internacional (SOUZA, 2000). 

  É nesse contexto que os mais variados temas de organização da escola tornam-

se objeto de reflexão e discussão política-administrativa e pedagógica. Entre eles 

temos: o debate sobre a democratização da cultura, a função política da escola, as 

finalidades dos conteúdos e os meios de universalização da escola primária. Segundo 

Souza (2000), os conteúdos e métodos de ensino exerceram centralidade nos debates 

sobre a questão política da educação popular, pois, uma melhor organização 

                                                        
22 

Ver mais detalhes sobre esses estudos consultar: ARAÚJO, José Carlos Souza, SOUZA, Rosa Fátima e 

PINTO, Rubia-Mar Nunes (Orgs.). Escola Primária na Primeira República (1889-1930): subsídios para 

uma história comparada. Araraquara, SP: 2012. 
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pedagógica da escola primária, implicaria dentre outras questões “[...] um projeto 

político social civilizador, direcionado para a construção da nação, a modernização do 

país e a moralização do povo” (SOUZA, 2000, p. 9).     

Desse modo, entendemos que o Brasil se organizava a partir da circulação de 

ideias e modelos gestados nos países considerados “civilizados” nesse período. A 

organização escolar passa, nesse momento, a ser uma necessidade política e 

pedagógica, com o propósito de se repensar e organizar os métodos de ensino, a 

mobília escolar, o tempo escolar, os livros e manuais didáticos, a arquitetura, a 

ampliação dos programas de ensino visando incluir novas disciplinas, matérias 

escolares, entre outros. 

Aqui de modo particular, nos determos à discussão sobre os métodos de ensino 

e os sentidos empregados na organização do ensino primário no Brasil. 

 

Considerações sobre os Parecer da Reforma do Ensino Primário, de 1883: uma 

releitura centrada nos princípios e métodos indicados para a organização do 

ensino primário 

Compreendemos esse processo de organização dos saberes escolares a partir de 

uma tradição pedagógica (WILLIANS, 1979) que se estrutura dentro de uma tradição 

seletiva de saberes, que são intencionalmente selecionados a partir do seu 

reconhecimento social e cultural. Para Certeau (1994), tem-se o expresso movimento 

de uma inovação infiltrada nos termos de uma tradição. Ou seja, as concepções 

pedagógicas fazem parte de um processo de idas e vindas, pois configuram suas bases 

nas produções anteriores, no caso o antigo, e projeta seus discursos num novo 

carregado de sentidos e significados.  Temos a formação de uma cultura escolar 

marcada por tempos próprios determinados pelo espaço escolar e seus arredores, 

pelas inter-relações entre escola e sociedade (SOUZA, 2000). 

 Um exemplo disso é a reforma do Ensino Primário, pois, era seu propósito: 

“[...] fundar uma nova realidade educacional no país substituindo a inócua escola de 

primeiras letras, voltada para o passado, pela escola primária moderna, com um 
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ensino renovado e um programa enciclopédico, direcionado para o progresso do país” 

(SOUZA, 2000, p.12).  

 Os anos de 1880 até os de 1930 guardam peculiaridades que podem nos ajudar 

a discutir a educação e a organização pedagógica da escola primária, bem como, pode 

nos revelar uma dada configuração da cultura escolar desse período. Nesses anos, o 

Brasil e o mundo passaram por grandes transformações, sobretudo na questão da 

mudança de século e dos regimes governamentais (BARRA, 2001). De Império à 

República, de um regime imperial aos tempos republicanos, de um debate precário 

sobre a organização da escola a um novo século que trazia consigo ideias renovadoras 

para educação.   

 Em outros termos, são possíveis relações e tensões entre o novo e o velho que 

se estabelecem, centradas nas perspectivas de mudanças e do moderno que parece 

transformar e apagar o velho. São projeções próprias dos modos de ser e torna-se 

escola, modificando o espaço “[...] conferindo-lhe novos sentidos ao mesmo tempo em 

que se delineiam os contornos de um modo de organização da escola (BARRA, 2001, 

p.15)”, que, também, se firmam nos traços silenciosos das permanências.  

O trecho citado nos leva a enfatizar que o movimento de modernização 

educacional está associado, no Brasil, ao período da Primeira República, momento 

quando a organização do campo educacional tinha como referencial principal o “como 

educar”, baseado no “como ensinar”, e no como devem ser “os procedimentos de 

ensinar”. Um exemplo disso foi a publicação do Parecer da Reforma do Ensino 

Primário, em 1883, organizado pela Commissão de Instrucção Pública, por Ruy 

Barbosa, Thomas do Bomfim Espinola e Ulysses Machado Pereira Vianna. Tal projeto 

teve como Relator o deputado Ruy Barbosa, o que talvez tenha sido um dos motivos 

deste documento ter ficado conhecido entre nós, como os Pareceres de Ruy Barbosa23.   

                                                        
23

 Outro motivo que podemos atribuir a autoria do documento a Ruy Barbosa é a forte atuação dele 

como reformador do ensino e da sociedade como um todo, com propostas e projetos que visam 

promover o progresso do homem e do país. Influenciado pelas ideias correntes no século XIX, que 

atribuíam fundamental importância à educação dentro da sociedade, ele preconizou a reforma social 

pela reforma da educação. A educação era entendida por Ruy Barbosa como uma necessidade social da 

qual o Brasil não poderia poupar-se, porém, ela não poderia ser dissociada de outras reformas sociais e 

políticas. A reforma de ensino proposta por Rui Barbosa procurava preparar para a vida, deveria 
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Destacamos que tais Pareceres sobre a Reforma do Ensino Primário24, 

Secundário e Superior,25 originou-se da análise do decreto nº 7.247, de 19 de abril de 

1879, da Reforma Leôncio de Carvalho.  

Nos pareceres, seus autores destacaram a responsabilidade do Estado para com 

a Instrução Pública; apontando que este deveria investir mais na educação, para isso, 

seria preciso dispender de mais verbas para a reforma do ensino. A instrução pública 

reconhecia naquele momento histórico as vantagens de um Estado esclarecido, e 

apontava que todos os outros países alargavam os orçamentos para as reformas de 

ensino. Para Souza (2000), as estratégias dos reformadores partiam de contundente 

desqualificação das escolas e das práticas vigentes para afirmação do novo. 

De modo geral, mesmo não tendo sido aprovado na Câmara dos Deputados, 

estes Pareceres foram elaborados e fundamentados com pretensão de um projeto de 

lei ao Parlamento brasileiro.  Estes documentos ficaram conhecidos na época como 

projetos que podiam contribuir com país em termos de educação, chegando a ser 

apresentado por Leôncio de Carvalho para ser discutido em sessão pública no 

parlamento brasileiro.  

De acordo com Saviani (2008), o referido projeto nem chegou a ser discutido 

no parlamento, porém, sua leitura é bastante significativa para pensarmos a educação 

                                                                                                                                                                             
preparar o homem para o exercício da cidadania e para o trabalho, seja na indústria ou no campo. Esta 

preparação requeria o estabelecimento de um ensino diferente daquele ministrado até então, ensino 

este marcado, sobretudo, pela retórica e memorização. Era preciso, portanto, privilegiar novos 

conteúdos, como ginástica, desenho, música, canto e, principalmente, o ensino de ciências. Além disso, 

Rui Barbosa, acreditando ter sido um equívoco da Reforma Leôncio de Carvalho, colocar as “Lições de 

coisas” como disciplina, apontava que método intuitivo atravessava todos os programas de ensino, por 

isso, não poderia ser reduzido a uma disciplina. Por isso, com o proposito de discutir essa questão, em 

1886, Ruy Barbosa, faz a tradução, da obra de Norman Allison Calkins sobre Primeiras lições de coisas, 

escrita em 1861. 
24

 Ver documento: BARBOSA, Ruy; ESPINOLA, Thomaz do Bomfim; VIANA; Ulisses Machado. Reforma 

do Ensino Primário e varias instituições complementares da instrucção publica: parecer e projecto da 

Commissão de Instrucção Publica em 1882 - Sessão de 12 de setembro de 1882. Ruy Barbosa (relator). 

Typographia Nacional. Rio de Janeiro, 1883. 
25

 Ver documento: BARBOSA, Ruy; ESPINOLA, Thomaz do Bomfim; VIANA; Ulisses Machado. Reforma 

do Ensino Secundário e Superior- Sessão de 13 de abril de 1882, apresentado no decênio de 1870 a 

1880. Ruy Barbosa (relator). Typographia Nacional. Rio de Janeiro, 1882. 
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do seu tempo. Ruy Barbosa enquanto relator da Comissão de Instrução Pública 

apresenta dados no campo educacional,  

 

Os dados encontrados nos Pareceres [...] são significativos da situação 

do ensino primário. Eles apontam que naquele ano o município da 
Corte possuía 96 escolas públicas primárias; dessas, 54 eram 
destinadas ao sexo masculino e 42 ao “segundo sexo”. O número de 
matriculados do sexo masculino nas escolas públicas era de 3.042, e 
nas escolas particulares de 2.592; para o sexo feminino, era de 3.087 
matrículas nas escolas públicas e 2.939 nas particulares. O número 

total de matriculados nas escolas públicas era de 6.129 e, nas 
particulares, de 5.531, perfazendo um total de 11.660, para uma 

população de 312.554 pessoas livres (Barbosa, 1947, p. 18-24). O que 
Rui Barbosa tenta mostrar é que neste item, a educação, [no 
município neutro] está atrasada em relação à média do país, 
reforçando a necessidade de uma reforma educacional (BONATO, 
2011, p.02). 

 

Tal parecer apresenta a realidade educacional de diversos países e o quanto de 

dinheiro estava sendo investindo em educação, universidades e laboratórios. Os 

autores como uma forma de sensibilizar a Câmara dos Deputados para a sua 

aprovação, se esforçam para apresentar, nos documentos, dados que reforçavam que 

o Brasil ainda investia muito pouco em educação e como este podia ser capaz de 

contribuir para a “transformação da sociedade” (SOUZA, 2000). 

Segundo o referido documento, o princípio que regia a organização do sistema 

de ensino em geral seria a introdução da ciência desde o jardim de infância até o 

ensino superior. Os Pareceres foram elaborados para servir de subsídio à discussão do 

projeto de Reforma do Ensino Primário e Secundário do Município da Corte e 

Superior em todo o Império, em substituição à reforma instituída por Leôncio de 

Carvalho, em 1879. Esses Pareceres podem ser considerados um projeto de reforma 

global da educação brasileira (PEIXOTO, 1926). Como um verdadeiro tratado, estes 

Pareceres compreenderam praticamente todos os aspectos da educação: filosofia, 

política, administração, didática, psicologia, educação comparada. Porém, mesmo 

sendo reconhecido como tal, não se efetiva como lei para ensino da época. 
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Sobre a reforma do ensino primário, Souza (2000) enfatiza que esta deveria 

fundar uma nova realidade educacional. A favor de um ensino primário obrigatório, 

dos sete aos catorze anos, gratuito e laico, o Parecer do ensino primário anunciava a 

substituição da “Escola de Primeiras Letras” pela escola primária moderna, com um 

ensino renovado, voltada para o progresso do país.  

Outra evidência da relevância desses pareceres é a influência desse projeto na 

elaboração dos livros didáticos, que nesse momento passam a ser produzidos com o 

objetivo de orientar os trabalhos pedagógicos nos primeiros anos de organização da 

escola. Segundo Valdemarin (2006), esses livros se preocupavam em trazer um 

conjunto de prescrições metodológicas para o ensino, pois, atendiam aos debates 

propagados pela concepção de educação integral difundida em âmbito brasileiro 

acerca da renovação dos métodos. Para Souza (2000, p. 14), a referida educação 

integral: 

 

[...] converteu-se no primeiro fundamento pedagógico sistemático 
para a seleção dos conteúdos para a escola primária. A definição de 
uma nova cultura escolar para o povo encontrou justificações 
filosóficas e pedagógicas para amparar um projeto de fundo político e 

social. 

 

Para se chegar a essa educação integral, era preciso integrar os aspectos 

físicos, intelectuais e estéticos num programa ampliado que fosse fundamentado num 

método baseado na intuição, na observação, no concreto – fundamentos do pensar 

racional e positivo. Esse método baseado na intuição fundava-se na “Lição de coisas”, 

uma forma de transformar aquela educação em ensino integral.  

Sobre essa discussão, Valdemarin (2010) esclarece que “a escola primária 

deveria ter como objetivos à integral e a formação da nacionalidade, estar integrada 

ao meio social e às necessidades da infância, segundo os preceitos escolanovistas”. 

Essas definições de como deveria ser a base para essa escola integral, nos leva a 

inferir sobre a relação destes princípios com as finalidades da disciplina escolar 

Geografia, pois, naquele momento, tal disciplina cumpria exatamente estas funções 

dentro do programa para o ensino de Geografia da época. 
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Para Valdemarim (2006, p. 173), os princípios fundamentais das “Lições de 

coisas” podem ser definidos em especial como: a percepção – imaginação e sensação; 

a atenção – observação e comparação e a classificação – raciocínio e conhecimento. 

Para essa autora: 

 

As lições de coisas têm por objetivo educar os sentidos para a 

obtenção do conhecimento, de modo que passe da intuição dos 
sentidos para a intuição intelectual fazendo uso de objetos comuns, 
conhecidos pelas crianças que frequentaram a escola, a fim de leva-las 
a ter deles uma compreensão formal, lançando mão também de outros 
objetos criados especificamente para o ensino, os objetos didáticos.  

 

Segundo a autora supracitada, os defensores e divulgadores do método 

intuitivo no Brasil argumentavam a necessidade do espaço da sala de aula capaz de 

permitir que as diversas classes pudessem realizar as “Lições de coisas”. Entre seus 

argumentos, os propagadores desse método reconhecem que os sentidos26 são a porta 

de abertura para todo o conhecimento (ACKERMAN, 1992).  

Vejamos o que a obra “Lições de coisas” traz acerca dos sentidos: “É pelos 

sentidos que nos advém o conhecimento do mundo material. Os primeiros objetos 

onde se exercem as nossas faculdades, são as coisas e os phenomenos do mundo 

exterior” (BARBOSA, 1886, p.01). A referida obra traz exercícios para a educação dos 

sentidos e afirma que: 

 

A importância de um apropriado cultivo dos sentidos por meio da 
educação no seio da família é superior a todo encarecimento. É 
exclusivamente pelos sentidos que a crença tem accesso ao mundo 
material. Por essas portas e janelas do seu espirito é que ha-de prover 
de todas as noções relativas ao mundo. Mas os sentidos carecem ser 
cultivados, mediante exercícios que industriem o espirito em utilizar-
se deles com perspicácia e celebridade (BARBOSA, 1886, p.13) 27. 

 

 Como exemplos, temos os exercícios destinados para educação domestica dos 

                                                        
26

 Sobre essa questão, apontamos que esta ideia da discussão dos sentidos como uma forma de 

apreender a realidade e abrir-se ao conhecimento não é um debate novo, uma vez que tanto já em 

Aristóteles, percebe-se que a realidade é apreendida pelos sentidos. 
27

 A escrita está de acordo com a ortografia da época.  
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sentidos, sendo eles: os exercícios para educar a vista, o ouvido, o gosto, o olfato, o 

tato e a mão.  Os referidos exercícios aparecem na obra de forma detalhada, passo a 

passo, para que a instrução primária possa aprender como trabalhar a sensibilidade 

dos sentidos (ACKERMAN, 1992). Pois,  

 

Ao contrário da tradição, que valoriza o ensino discursivo, que atua 

por raciocínio lógico e, portanto, é abstrato, busca-se começar a 
instrução primária educando a sensibilidade, pela qual percebemos 
cores, formas, sons, luz etc. É esta que prepara e antecipa a intuição 
intelectual, quando então percebemos as relações (de igualdade, 
causalidade etc.) entre as coisas. Ou seja, rejeitando a educação 
livresca, a criança deveria aprender a ler o mundo visível, pela 
observação e percepção das relações entre os fenômenos. (ARANHA, 
2006, p.232).   

  

Dessa maneira, Buisson (1911) afirma que não podemos tratar das “Lições de 

coisas” sem destacarmos as três acepções principais. São elas: disponibilizar um 

objeto concreto aos olhos do aluno, levando-o a adquirir uma ideia abstrata da 

realidade; propiciar ao aluno discernir as qualidades dos objetos por meio dos cinco 

sentidos (a chamada educação dos sentidos) e conhecer os objetos e fatos por meio da 

natureza, apreensão das coisas e o nome delas, o fenômeno e o termo que o designa. 

Corroborando com Buisson (1911), Valdemarim (2006, p. 173) chama atenção: 

 

[...] as lições de coisas ou o método de ensino intuitivo têm os objetos 
como suporte didático e os sentidos como os atributos humanos que 

possibilitam a produção de ideias – a princípio concretas e que 
ascendem à abstração – e que a educação deve focalizar elementos 

presentes no dia-a-dia, próximos à criança, para leva-la à 
compreensão das coisas comuns, unindo-se, na mesma definição, 
proposições sobre o que ensinar e como ensinar.  

 

De acordo com Valdemarim (2006), mesmo sendo a expressão “Lições de 

coisas” usada para indicar o método intuitivo, restringia-se apenas uma das 

disciplinas do currículo. Em consulta ao Parecer do ensino primário podemos 

constatar a crítica feita a essa ação compartimentalizada das “Lições de coisas” em 

uma única disciplina, sem abranger todo o ensino de forma geral. Ficando 
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determinado no Parecer que: 

 

A lição de coisas não é um assunto especial no plano de estudos: é um 
método de estudo; não se circunscreve a uma secção do programa: 
abrange o programa inteiro; não ocupa, na classe, um ligar separado, 
como a leitura, a geografia, o cálculo, ou as ciências naturais: é o 
processo geral, a que se devem subordinar todas as disciplinas 
professadas na instrução elementar (BARBOSA, 1947, p.215).   

 

Nessas discussões, a necessidade de uma renovação pedagógica era preciso e, 

para isso, a implantação de um método de ensino que fosse capaz de efetivá-la, se 

fazia imprescindível. Temos nesse período a organização de uma “Nova Pedagogia” 

que visava, sobretudo, modificar o ensino que até então se baseava na memorização 

das fórmulas gramaticais, do catecismo e da tabuada (SOUZA, 2008). 

Tal debate teve força durante o decênio de 1880 – aclamando a pretensão de 

adotar um método didático que pudesse ser associado ao processo de renovação 

pedagógica que acontecia também na Europa e nos Estados Unidos da América nesse 

período. Nas últimas décadas do Império esse debate ganhou força, pois, se pensava 

que os efeitos dessa renovação metodológica na escola podiam tornar nossa sociedade 

mais moderna, estimulando transformações sociais, culturais, econômicas, políticas e 

educacionais, tão almejadas naquele momento histórico.  

Para Valdemarin (2006), as prescrições metodológicas para o ensino se dividia 

nas lições, exercícios e atividades indicadas pela obra “Lições de coisas”, se 

configurando em um marco significativo da tentativa de se implantar, no ensino 

brasileiro, o método intuitivo. 

 

O discurso político e educacional produzido nessa época estabelece 
estreitos vínculos entre as propostas de inovação metodológica e a 
difusão do ideário liberal republicano, destacando-se a utilização das 
lições de coisas ou método intuitivo como estratégia de intervenção na 
sala de aula, locus específico da instrução e da mudança das práticas 
pedagógicas, adequando a escola ao projeto político modernizador 

(VALDEMARIN, 2006, p.90). 

 

 Como se sabe, no projeto modernizador republicano, a escola foi se moldando, 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

710 

 

revestindo-se de um novo discurso, que visava projetar-se a partir da crítica do 

discurso do que se tinha de velho em relação à organização do ensino, às práticas 

pedagógicas, os métodos e materiais de ensino, que se renovavam (pelo menos nos 

debates) trazendo em especial propostas de inovação metodológicas. 

 

A organização pedagógica da escola primária: entre as indicações das “lições de 

coisas” ou método intuitivo e o processo de renovação dos métodos de ensino 

 A discussão acerca dos métodos de ensino, mesmo tendo sido secundarizada, 

em decorrência dos vários problemas de organização pedagógica considerados mais 

urgentes, está diretamente associada ao projeto mais amplo de um modelo de 

organização da escola primária. Como bem expressa Souza (2011, p.358 e 359), 

 

 No final do século XIX, começaram a circular no Brasil novas ideias 
de renovação da instrução primária. O método de ensino intuitivo foi 
um dos marcos dessa renovação pedagógica estreitamente vinculado à 
noção de desenvolvimento econômico e social.   

 

 A concepção de escola primária moderna era um discurso que circulava entre 

os debatedores dos princípios dessas inovações que estão postas para o ensino 

primário da época. Era necessário pensar em novos princípios que considerassem a 

natureza do desenvolvimento infantil no processo de ensinar e aprender, a 

importância da observação e dos sentidos e como fazer uso dos objetos para a 

aquisição dos conhecimentos (SOUZA, 2011). Segundo essa mesma autora, foram as 

escolas graduadas que melhor catalisaram esse projeto de inovações quanto a 

organização pedagógica da escola, se configurando, portanto, em um dos símbolos da 

modernização educacional. 

 A escola graduada28 refere-se a um modelo de organização da escola primária 

que surge na Europa em meados do século XIX (SOUZA, 2011). Segundo Viñao (2003), 

                                                        
28

 Viñao Frago (2003), preocupado com algumas confusões frequentes no uso dos termos graduação 

escolar e escola graduada, esclarece a diferença entres eles: graduação escolar se refere a segmentação 

da educação em níveis – primário, secundário e superior. Já escola graduada é um modelo de 

organização da escola primária – símbolos da modernização educacional (exemplos, os grupos 

escolares aqui no Brasil).   
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a graduação pode ser identificada na existência de várias salas de aulas, com vários 

professores, com a presença de um diretor, séries e classes o mais homogêneas 

possível e a organização do currículo graduada por cursos. Esse mesmo autor 

acrescenta que devemos observar os aspectos pedagógicos e arquitetônicos, pois estes 

são importantes para diferenciar a escola graduada da escola singular e a organização 

pedagógica que ela propõe. Viñao (2003, p. 77) explica da seguinte maneira essa 

questão: 

 

O primeiro {aspecto pedagógico} implicava a classificação dos alunos 

em grupos o mais homogêneos possível a fim de facilitar o ensino 
simultâneo, a fragmentação do currículo em graus e a especialização 

ou divisão do trabalho dos professores. O segundo {aspectos 
arquitetônicos} era a construção dos edifícios ad hoc com várias salas 

de aulas e a atribuição a cada professor de uma sala de aula 
independente sob supervisão de um diretor. 

 

 Pode-se dizer que a escola graduada permitiu que variados elementos da 

organização pedagógica, que estavam em período de experimentação no século XIX, 

chegassem a um estágio racional. Segundo Souza (2011, p. 360), em linhas gerais, a 

organização pedagógica compreendia aspectos como:  

 

A gramática espacial permitiu a distribuição dos alunos em classes e a 
correspondência entre nível de adiantamento e espaço – cada classe 
passa a ocupar uma sala de aula. Outro desdobramento importante foi 
a divisão do trabalho docente – cada professor tornou-se responsável 
por uma classe, isto é, por um grupo supostamente homogêneo de 
alunos classificados por nível de adiantamento. Por sua vez, a 
segmentação dos programas acompanhou a determinação temporal 
regulariza – uniformizou-se a duração de séries ou seções 
(inicialmente seis meses e posteriormente um ano) tempo no qual o 
agrupamento de alunos deveria apreender as matérias designadas 
para a classe e completar o nível apropriado de instrução determinado 
para aquela série.      

 

Essa padronização e divisão da organização pedagógica da escola primária é 

marcada, no Brasil, sobretudo pela ideia de que o progresso necessário para o 

desenvolvimento da nação estava nos investimentos para o ensino popular. Por isso, 
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neste momento identificamos a presença de ideias liberais, de modelos de 

modernização de outros países reconhecidos como civilizados, que traçam separações 

quanto às finalidades do ensino e a grande distinção entre educação para o povo e 

educação para elites (SOUZA, 2008).   

Nesse sentido, tínhamos as seguintes atribuições: 

 

A escola primária, destinada à maioria da população, deveria difundir 

os saberes elementares e os rudimentos das ciências físicas, naturais e 
sócias, enquanto a escola secundária, atendendo as elites dirigentes e 
a classe média em ascensão permaneceria como a guardiã da cultura 
geral de carácter humanista. Dessa maneira, a formação do cidadão 
republicano ancorou-se de um lado, nas possibilidades de integração 
social pelo cultivo da formação cívico-patriótica, pela afirmação da 
nação como projeto político e pela difusão de elementos das ciências, 

das técnicas, das letras e das artes; de outro lado, na constituição de 
culturas escolares distintas configuradas em diversos tipos de 
estabelecimentos de ensino e em modos diferenciados de distribuição 

e apropriação do conhecimento e de produção de disposições, de 
percepções de mundo e de pessoas (SOUZA, 2008, p.19).   

 

  Essas colocações de Souza (2008) consideram que as primeiras décadas 

republicanas se constituem em um momento de redefinição dos conteúdos e das 

matérias escolares, em função dos novos objetivos e atribuições da educação popular. 

A vida social se organizava e a cultura da vida moderna se espalhava, sendo uma das 

preocupações a necessidade de uma profunda transformação nos saberes úteis à 

educação do povo.  

No Brasil, no final do século XIX, a partir de uma tendência internacional, esse 

movimento chega entre nós promovendo modificações na escolarização elementar. 

Em outros termos, podemos afirmar que a ampliação e modernização dos programas 

acompanharam a renovação didático-pedagógica, onde destacamos a introdução da 

Geografia no currículo primário.  

 

Por toda parte, a língua materna, a matemática, as ciências, a história, 
a geografia, a educação física, instrução moral e cívica, o desenho e os 
trabalhos manuais foram considerados conteúdos válidos para a 
instrução popular, adquirindo em cada país conotações peculiares 
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moldados pela realidade nacional. Esse enorme enriquecimento da 
cultura escolar para o povo acarretou inúmeras implicações no que diz 
respeito ao funcionamento das escolas e ao campo pedagógico. [...] 
Formulações doutrinárias e prescrições metodológicas foram 
constituindo uma rede de saberes sobre cada uma das matérias e uma 
pedagogia normativa alimentou os cursos de formação de professores, 
inspirou a produção de textos e fomentou um mercado editorial de 

livros e periódicos educacionais especializados (SOUZA, 2008, p. 20 e 
21).  

 

 Essas colocações reforçam as inquirições feitas por Bittencourt (2008) quanto 

à comercialização do livro didático, fazendo das décadas finais do século XIX um 

momento de aumento na produção do livro didático e o reconhecimento de que esse 

produto cultural é uma fonte de lucro dentro do processo de ampliação de uma 

escolarização para crianças e jovens das classes populares. 

 Sobre esse fato, Bittencourt (2008) afirma que na década de 1880, 

predominavam nas escolas brasileiras livros didáticos nacionais, ainda que estes, 

prioritariamente, fossem impressos no exterior. Segundo essa pesquisadora, a 

produção didática não estava dissociada dos ideais e objetivos dos nossos liberais 

(BITTENCOURT, 2008). 

 

Considerações finais 

 Nesse ensaio, gostaríamos de registrar que até o século XVIII, foi predominante 

nas escolas elementares o ensino da leitura, que estava baseado na reprodução e 

memorização das verdades religiosas. Segundo Hébrad (1990), como uma quebra 

nessa estrutura curricular, temos a mudança cultural que ocorreu no final do século 

XVIII, quando Jean Baptista de La Salle articulou para as escolas cristãs as bases da 

catequese (recitação dos catecismos) com os saberes da língua vernácula somado ao 

ensino das quatros operações (HÉBRAD, 1990).  

Desse modo, destacamos que os pesquisadores que estudam a organização 

pedagógica têm sido categóricos em apontar que o século XIX se configurou num 

cenário de experimentação e construção da escola graduada, fundada em uma política 

de educação popular produzida no Brasil a partir da crença no poder da escola, 
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afirmando ser esta uma instituição capaz de moralizar, civilizar e instruir o povo 

(GONDRA & SCHUELER, 2008). Esse apontamento nos permite fazer alusão ao que 

Goodson (1990) destaca sobre as determinantes sociais e políticas que podem orientar 

a seleção cultural do processo de construção do currículo. 

Sobre a influência dos intelectuais e renovadores da educação, destacamos que 

na tentativa de construir dispositivos curriculares cada vez mais sistematizados, 

buscavam ordenar o tempo e as práticas escolares da escola primária, definindo o que 

e como ensinar ao povo, e os professores, como sujeitos que mais participavam 

diretamente desse processo, tiveram que ampliar seus conhecimentos para poder 

ensinar aos alunos. 

Desse modo, consideramos que a organização do ensino primário definiu uma 

nova cultura escolar que se utilizou de discursos filosóficos e pedagógicos para dá 

sustentação a esse projeto de fundo político e social (SOUZA, 2011). Uma vez que, de 

modo geral, o ensino primário estava voltado para disseminação dos conhecimentos 

úteis, para a formação dos trabalhadores, promovendo a instrução moral e cívica. 
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“YOU’RE JUST ANOTHER BRICK IN THE WALL” (VOCÊ É APENAS 
MAIS UM TIJOLO NO MURO): A UTILIZAÇÃO DE LINGUAGENS NO 

ENSINO DE HISTÓRIA E OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA 
FORMAÇÃO CRÍTICA DOS ALUNOS  

 

Laise Galgane Araújo Silva29 

 

RESUMO 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar os desafios encontrados pelos professores 

de História numa sociedade que a todo o momento é moldada de acordo com os interesses 
das classes dominantes. Utilizando a música como subsídio didático de compreensão de 

uma realidade, analisaremos a letra da música Another Brick in the Wall (Part II) -1979- 
da banda inglesa Pink Floyd, como reflexo direto das ideias políticas do estado, que 

buscam produzir um indivíduo reprodutor de discurso e não reflexivo. A pesquisa surgiu 
a partir das reflexões feitas na experiência do estágio supervisionado em relação as 
dificuldades que encontramos ao tentar estimular a produção do conhecimento de uma 
forma lúdica e prazerosa para os alunos. Dialogando com as ideias de intelectuais como 
Paulo Freire (1970), Michel Foucault (1987) e Augusto Comte(1848), analisamos de que 

forma os interesses do estado estão presentes nos discursos de disciplina e obediência, 
que tanto são disseminados no campo educacional e que interferem na proposta de uma 
educação libertária, que visa o crescimento intelectual do aluno respeitando as identidade 
de cada um e o anti- autoritarismo. É nesse momento, que o professor de História se vê 
encurralado: por um lado, as demandas do estado a serem seguidas (a educação voltada 
para os interesses de mercado), e por outro, a necessidade da crítica reflexiva, tão 

importante no processo de crescimento intelectual do aluno.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise musical. Desafios no ensino de História. Educação 

disciplinar e educação libertária. 

 
ABSTRACT 
This research aims to analyze the challenges faced by history teachers in a society that every 
moment is shaped according to the interests of the ruling classes. Using music as a teaching 
aid in understanding a reality, we analyze the lyrics Another Brick in the Wall (Part II) -1979- 
the British band Pink Floyd, as a direct reflection of the state's political ideas, seeking to 
produce an individual player speech and not reflective. 

The research emerged from our reflections on the stage of supervised experience regarding 
the difficulties we encounter when trying to stimulate the production of knowledge in an 

entertaining and enjoyable way for students . 
Dialoguing with the intellectual ideas as Paulo Freire (1970), Michel Foucault (1987), e 

Auguste Comte (1848), we analyze how the state's interests are present in the discipline of 
speeches and obedience that both are disseminated in the educational field and that interfere 
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with the proposal for a libertarian education, aimed at the intellectual growth of the student 
respecting the identity of each and anti-authoritarianism. 
It is at this point that the history teacher finds himself trapped: on the one hand, the demands 
of the state to follow (education aimed at market interests), and on the other, the need for 
reflective critical, so important in the process of intellectual growth of the student. 

 
KEYWORD: Music analysis. Challenges in the teaching of history. Disciplinary education and 
libertarian education . 

 

 

Introdução 

A presente pesquisa surgiu a partir reflexões feitas na experiência do estágio 

supervisionado em relação às dificuldades que encontramos ao tentar estimular a 

produção do conhecimento de uma forma lúdica e prazerosa para os alunos. Essa 

reflexão nos possibilitou analisar as dificuldades enfrentadas pelo professor de 

História nos meandros educacionais, tendo como enfoque, a cultura de dominação do 

Estado sobre essas instituições.  

Para tanto, utilizamos como subsídio didático para a compreensão da realidade 

social, a música Another Brick in the Wall (Part II) -1979- da banda inglesa Pink Floyd, 

como forma de entender como a prática de dominação se apresenta mais claramente 

no dia a dia, tanto do professor, quanto do aluno.  

Another brick in the Wall (apenas mais um tijolo no muro) foi uma música 

lançada no ano de 1979, pela banda inglesa de rock psicodélico Pink Floyd, 

representando as angústias que o personagem Pink sofreu durante sua infância. Após 

ter perdido seu pai na Segunda Guerra Mundial Pink passa a se questionar enquanto 

sujeito e os motivos pelos quais as adversidades caíram sobre sua vida.  

Sufocado pelo sentimento de repreensão provocado tanto no âmbito familiar 

(superproteção da mãe) e educacional (humilhado pelo professor por compor 

poemas), Pink vai se tornando um menino depressivo e pensa em se rebelar contra 

essas formas de opressão, principalmente por parte da escola:  
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ANOTHER BRICK IN THE WALL                    MAIS UM TIJOLO NO MURO  

                         (PART II)                                                            (PARTE II) 

 

 

Tomando como referência a letra da música, podemos entender a crítica ao 

sistema educacional através da metáfora do muro como uma barreira (estado e suas 

exigências) que impede o avanço intelectual do aluno, que se daria através do 

pensamento crítico- reflexivo.   

Frases como “nós não precisamos de nenhuma lavagem cerebral”, mostram de 

forma contundente, o poderio que o estado exerce no processo de ensino, que faz da 

escola o seu aparelho de ideologização.  

Numa relação de análise visual e auditiva da música Another Brick in the Wall, 

podemos perceber a severidade com que a educação é tratada e o efeito dominó que 

os comportamentos repressivos e violentos causam na vivência das pessoas. 

Sabemos que a música foi feita para justificar uma das passagens turbulentas 

da vida de Pink e que não devemos considerar que os métodos de ensino atuais são 

tão rígidos como o do ensino do século XX, no entanto, é perceptível que a educação 

moderna incorporou atitudes de vigilância e adestramento do corpo e da mente, no 

qual um dos principais aparelhos de disseminação ideológica é a escola. (FOUCAULT, 
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1987).  Nesse sentido, o ensino de História e suas perspectivas emancipatórias, do 

ponto de vista do conhecimento da sociedade e de si próprio se torna uma tarefa 

árdua, pois envolve, assim como todas as ciências humanas, a análise do social tanto 

pelo viés positivo, quanto pelo negativo.  

É nesse contexto de represália que o historiador e filósofo francês Michel 

Foucault formulou sua ideia de que toda instituição escolar se assemelha a um 

“quartel” e a uma “prisão”, ao afirmar que “todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os 

poderes que eles trazem consigo”. (FOUCAULT, 1996). 

 Para entendermos como funciona esse sistema de “doutrinação de discursos” 

no espaço escolar, basta analisarmos que a estrutura de vigilância utilizada no século 

XVIII no mundo ocidental ainda é presente em nossa sociedade, no entanto, é uma 

estrutura que deixa de ser física (não necessariamente) e passa a ser internalizada no 

(in)consciente, pois o poder passa a ser exercido de todos os lados, não podendo 

identificar de que lado ele vêm, ou de quem ele vem. 

Dessa forma, a interiorização desse modelo provoca o sentimento de culpa e 

remorso por quem comete o erro, fazendo com que os indivíduos passem a se auto- 

vigiarem e se auto- normatizarem. E é a sociedade quem direta ou indiretamente dita 

o que pode ou não ser feito, o que é ser normal e o que é anormal. 

O panóptico, projeto idealizado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham é essa 

representação física do “vigiar e punir”, que foi projetado inicialmente para o 

exercício do controle dentro de quartéis e prisões. Devido sua eficiência no 

“adestramento” de corpos e mentes, esse modelo é incorporado nas instituições de 

ensino, pois o “dominar”, o “adestrar” e “civilizar” (dever da escola segundo 

Bentham), só seria possível, se os indivíduos fossem distribuídos em suas respectivas 

instituições, tendo a vigilância e punição como foco principal, caso ocorressem 

“desordens”. 

Esse modelo consistia em uma estrutura produzida em formato circular, 

concentrando um pátio interno e uma torre no centro em que ficava o vigilante, 
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observando “uma criança aprendendo a escrever, um operário a trabalhar, um 

prisioneiro a ser corrigido, um louco tentando corrigir sua loucura”. (CESAR, 2011).  

 

 

 

Se analisarmos, essa estrutura é bem mais recorrente na atualidade. Não na 

forma física necessariamente, mas com outros métodos que revelam a mesma 

intenção, no qual o que mais se aproxima desse modelo são as câmeras de vigilância, 

que estão em todo lugar o tempo todo, nos fazendo internalizar esse controle do corpo 

e da mente, pois o “olho que tudo vê”, pode nos condenar e punir a qualquer falha 

nossa.  

Trazendo essa problemática para dentro do espaço escolar, podemos perceber 

que esse sistema é perceptível tanto nos discursos moralizantes e disciplinares quanto 

na estrutura física.  

De fato são poucas as instituições de ensino que ainda permanecem com  esse 

tipo de arquitetura voltada para um “centro de poder”. No entanto, a instituição 

educacional como modelo de prisão (grades e domínio de comportamento) é o fator 

mais claro de se perceber.  

E não está presente apenas em instituições de ensino fundamental e médio, 

mas naquelas que, ao nosso olhar não é composta por alunos que possam representar 

“riscos” ao desenvolvimento do ensino.  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

722 

 

Temos que salientar, porém, que são essas estruturas que permitem uma maior 

segurança dos bens internos das instituições, no entanto, há de se perceber até que 

ponto essa proteção é necessária e até que ponto ela interfere no desenvolvimento das 

habilidades cognitivas dos alunos.  

 

   

Ao analisar essa imagem, podemos perceber o quanto o ato de privar o 

indivíduo é recorrente. O fato de usar grades nas escolas serve tanto para “prender” 

os alunos no estabelecimento, quanto para não permitir que os “perigos de fora” 

penetrem. Esse é o primeiro aspecto que percebemos quando vemos uma escola. 

Normalmente ela é gradeada e bem segura como uma espécie de cadeia, que 

resguarda os internos e expele os externos.  

Alguns intelectuais do século XVIII e XIX eram adeptos dos ideais de disciplina 

e obediência como fundamentais para o gerenciamento da “boa sociedade”. A 

exemplo, temos Augusto Comte, que acreditava que os membros da sociedade 

deveriam aprender desde cedo (função da escola), esses e outros valores morais e 

éticos. 

Em contrapartida, no século XX, existiram aqueles que tinham uma filosofia 

educacional totalmente diferente, como por exemplo, Paulo Freire, que propunha que 

o papel da educação, seria o de conscientizar o aluno de seu espaço social, suas 
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problemáticas e seus contextos, buscando entender que a educação deve ser o 

momento de liberdade e de consciência crítica. 

Refletir o lugar do professor na atual conjuntura sócio- espacial brasileira, é 

perceber que todos esses aspectos, desde a criticidade presente na música The Brick 

in The Wall, passando pelo modelo de panoptismo e os embasamentos teórico de 

importantes intelectuais, são os suportes para o modelo educacional existente, suas 

inovações e estagnações.  

Dessa forma, pensar na proposta de ser professor na atual conjuntura social 

brasileira é antes de tudo, perceber que o dinamismo social interfere diretamente no 

processo de formação e de atuação do professor, refletindo inclusive, nos métodos de 

ensino-aprendizagem utilizados.  

É nesse momento que o professor de História sente a necessidade e a 

dificuldade de se posicionar de forma a motivar os alunos a produzirem uma 

autonomia intelectual, passando a terem um papel fundamental de resistência contra 

as posturas ideológicas do estado.  

Hipocrisia seria dizer que somente o estado é tendencioso. Sabemos os 

interesses que ele possui, mas se não houvesse interesse não haveria proposta nem 

tentativas de pôr o país na linha do progresso.  

Nós como seres humanos somos moldados desde criança a seguir um padrão, 

que é determinado pela cultura, religião e condição social, que por consequência, nos 

torna tendenciosos. 

Todos esses fatores nos instituem a disciplina e a ordem como fundamentos 

básicos para uma boa convivência consigo e com os outros, como afirmava o filósofo 

francês Augusto Comte.  

Há de se perceber, que por sermos seres diferentes e, portanto com opiniões 

diversas, tenderemos a seguir uma determinada ideologia social. No entanto, temos 

que nos atentar a considerar as diversidades existentes no mundo como auxílio no 

processo de interação social e não como um divisor de águas em que os que se 

assemelham com uma determinada forma de ver o mundo são privilegiados.  
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E é esse o medo que tanto aflige os governantes, que passam a ter um maior 

cuidado em relação administração do que pode e o que não pode ser trabalhado em 

sala de aula, pois um sujeito que reflita sobre sua realidade social pode ser um 

indivíduo perigoso. Nesse contexto, os papeis se invertem e o professor passa a ser o 

vilão, que incute na mente das pessoas posições ditas “comunistas”.  

Há de se perceber, no entanto, que os avanços no campo do ensino de história 

foram significativos no que tange a maior utilização da análise e criticidade ao invés 

da mera reprodução de discurso, que em sua grande maioria se dava através da 

“decoreba”. Além disso, passou-se a comtemplar a história dos “agentes comuns” e 

não só dos “grandes homens”. Isso favoreceu com que os professores pesquisassem 

mais sobre História e sobre o conhecimento histórico.  

Dessa forma, não se pode mais pensar a escola como um local em que apenas 

comportamentos culturais dominantes possam se manifestar, mas como um local que 

abrace as diferenças existentes no meio social e na própria sala de aula.  

Trazendo todas essas perspectivas para o campo do estágio supervisionado, foi 

possível perceber as dificuldades ainda existentes ao trabalhar-se determinados 

conteúdos, principalmente se estes “fugirem” da abordagem proposta pelos manuais 

didáticos. Nesse interim, propostas de um aprendizado histórico através da ludicidade 

são quase sempre descartadas. É nesse momento que percebemos claramente as 

demandas do estado a serem seguidas e a influência que o meio social dissemina na 

nossa formação. 

Dessa forma, se formos “educados” a respeitar as diferenças, assim faremos, 

caso não, nossos alunos sofrerão as consequências.  

A escola acaba sendo, por muitas vezes, o local onde as individualidades e 

desejos dos alunos não são levados em consideração, e o aluno acaba muitas vezes 

sendo “(des)configurado” para melhor se adequar a determinado grupo social ou 

desejo social.  

Voltando um pouco para questões lançadas pela música estudada, podemos 

perceber essa desconfiguração do aluno quando ele é comparado apenas a mais um 

tijolo no muro, ou seja, contém a mesma estrutura dos demais, o mesma forma física, 
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a mesma cor, o mesmo padrão, ao menos externamente. É isso que a maioria das 

nossas escolas propõe: uma educação formadora de opinião, mas de qual opinião? 

Seria um posicionamento libertário ou disciplinar? Respeita as diferenças inerentes 

ao ser humano ou torna essas particularidades motivos de represália? 

 

  

 

Se for essa a educação que é proposta, concordo em dizer que “nós não 

precisamos de nenhuma educação. Nós não precisamos de nenhuma lavagem 

cerebral, de nenhum humor negro na sala de aula [...] em suma, você é apenas mais 

um tijolo no muro”.  

Até quando as instituições de ensino vão ser projetadas para corromper o 

homem e tirar-lhe a liberdade, como preconizou Jean Jaques Rousseau? Até quando as 

disciplinas de humanas vão ser tratadas de forma negativa, por serem responsáveis 

por incitar a reflexão social? Essas e outras questões são problemáticas que não temos 

respostas, ao menos não conclusivas. 

O professor de História se vê então, em um espaço de extremo controle, 

temendo que suas propostas possam ser consideradas “revolucionárias” e por isso, 

não aceitas.  

Trazer inovações nos moldes de ensino, como por exemplo, sentar-se ao chão 

ao invés de cadeiras enfileiradas, trazer para discussão em sala, questões políticas, 

econômicas e sociais, para o entendimento de determinado contexto é considerado 

perigoso, pois pode incitar os que nos permeiam, a noção de que nós somos oprimidos 
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e temos que lutar por nossa libertação e que essa emancipação se dá através do 

conhecimento compartilhado e crítico. 

A escola se apresenta então, como um campo que oferece os subsídios 

necessários para a transformação e manutenção da sociedade, pois é ela, com as 

propostas educativas de respeito às diferenças e as individualidades, que possibilita 

que o amanhã seja bem melhor do que hoje. Ao menos essa deveria ser a principal 

proposta desses estabelecimentos.  

É claro que a escola por si só não pode resolver todas as questões que possam 

atrapalhar o desenvolvimento intelectual do aluno, mas pode fornecer os suportes de 

formação de um cidadão consciente de seu lugar na sociedade e de seus direitos, o que 

auxiliará e muito no processo de crescimento humano.  

Paulo Freire já dizia que: 

 

Não devemos levar o povo à escola para receber instrução, postulados, 
receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar 

coletivamente da construção de um saber de pura experiência feito, 
que leva em conta suas necessidades e o torne instrumento de luta, 
possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria história. 

(FREIRE, 1991).  

 

A maior dificuldade em implantar o ensino de forma libertadora, se dá ao fato 

da educação ainda ser disseminada como solução “civilizadora” para os sujeitos 

sociais, no qual o pensamento dos que gerem esse sistema é o que comanda e deve ser 

seguido e caso não ocorra, há punições. É o velho panoptismo em cena.  

Outro fator importante para se entender como se dá esse processo de 

“desumanização” do ensino, é o fato de que, com as exigências do mercado, a 

educação volta-se para o ensino tecnicista, ou seja, visando a inserção daquele sujeito 

no mercado de trabalho o quanto antes.  

Esse é um problema sério, pois desde cedo, o jovem é incitado ao mercado de 

trabalho, como se isso fosse a única coisa importante na vida e o estudo das ciências 

humanas acaba por ser “esquecido” talvez estrategicamente, como se não oferecesse 

nenhuma importância no crescimento humano do sujeito. Uma coisa é fato, o ensino 
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tecnicista por si só transforma os sujeitos em meros números e meras máquinas do 

estado enquanto que o ensino humanizado traria a consciência da importância do 

indivíduo para seu tempo e seus direitos enquanto cidadão.  

Saviani (1987) trata que a educação se apresenta como um sistema de 

produção, no qual o professor é o produtor e o aluno consumidor daquele 

“conhecimento”. 

Pensar em ser professor, especialmente de História, numa sociedade que se 

volta para o ensino técnico, é antes de tudo, perceber que o enfrentamento às 

propostas de mercado e do Estado será recorrente.  

Portanto, cabe ao professor ser apenas mais uma engrenagem nessa grande 

produção que molda o saber e as mentes ou ser aquele que busca fazer a diferença 

para alcançar uma igualdade no ato de respeitar, oferecer algo de bom para o mundo, 

e ser sujeito consciente de que sempre haverá mal e bem no mundo, e que não 

podemos ver as coisas só por um ângulo, mas por vários. Essa é a maior tarefa de 

quem trabalha diretamente com questões sociais.  
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"SILÊNCIO NA CIDADE NÃO SE ESCUTA":  UMA AULA DE ESTÁGIO A 
PARTIR DA CENSURA NAS MÚSICAS DE CHICO BUARQUE 

 

Lidiane Araújo dos Santos30 

 

RESUMO 
O presente trabalho objetiva problematizar experiências do Estágio Supervisionado II a 
partir da utilização de músicas em sala de aula. Para a construção deste trabalho, 

teceremos um  dialogo com textos que tematizam o ensino de História e, com o Estágio 

Supervisionado entre estes podemos citar os trabalhos de, Leandro Karnal, Elza Nadai, 
além de pesquisas relacionados à música, como é o caso de Marcos Napolitano. No 

Estágio Supervisionado II os graduandos tem um contato maior com o ambiente escolar, 
isso permite que as novas metodologias sejam inseridas nos momentos de exposição. A 
música, enquanto uma dessas metodologias pode ser utilizada em diversos momentos, 

para trabalhar acerca dos mais variados temas estudados pela História. Nesse sentido, 
para trabalhar com a ditadura civil-militar brasileira, podemos utilizar-nos desse recurso. 
Para este artigo, temos o fito de discutir sobre a utilização de músicas, mais 
especificamente do cantor e compositor Francisco Buarque de Holanda (Chico Buarque) 
que teve várias de suas obras censuradas, parcialmente ou em sua íntegra. Pensando 
sobre isso, nos utilizaremos do livro "Histórias de canções: Chico Buarque - Wagner 
Homem", no qual o autor nos apresenta reflexões permeadas de comentários do 
compositor sobre suas obras. Entendemos que a sala de aula é um local de múltiplos 
conhecimentos, valores e sentimentos, para tanto, trabalhar um período marcado por 

grande efervescência política e demasiadas transformações no âmbito inclusive do 

privado, a partir de uma abordagem musical, entendendo essas obras como construção 
intencional e como documento histórico, faz-se válido e importante para o aprendizado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Músicas; Chico Buarque. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss experiences from the use of music in the classroom of 

supervised practice. For the construction of this work, we will make a dialogue with texts 
that thematize the teaching of history and, with supervised practice among these we can 
mention the work of Leandro Karnal, Elza Nadai, and music-related research, as in the 

case of Marcos Napolitano. The supervised practice the students have greater contact 

with the school environment, this allows new methodologies are inserted in moments of 

exposure. The music, while one of these methods can be used at various times to work on 

all kinds of subjects studied by history. In this sense, to work with Brazilian civil-military 
dictatorship, we used in this feature. For this article, we have the aim to discuss the use 

of music, specifically the singer and composer Francisco Buarque de Holanda (Chico 
Buarque) that had several of his works censored, partially or in its entirety. Thinking 

about it, we will use in the book "Songs Stories: Chico Buarque - Wagner Man," in which 
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the author presents reflections permeated composer comments on his works. We 
understand that the classroom is a place of multiple knowledge, values and feelings, 
therefore, work a period marked by great political effervescence and too many changes in 

the scope including the private, from a musical approach, understanding these works as 
an intentional construction and as a historical document, it is valid and important for 

learning.  
 
KEY WORDS: supervised practice; Musis; Chico Buarque  

 

 

Do público ao privado: a música como parte da vivência pessoal 

 A música é um recurso didático muito caro para o professor tendo em vista que 

os alunos estão em contato com este tipo de produção cultural diariamente. Mesmo 

que o gênero musical trabalhado não seja o mesmo que os alunos estão habituados a 

ouvir em seus momentos particulares, é de suma importância que eles sejam 

apresentados as mais variadas manifestações culturais, neste sentido levamos em 

consideração principalmente as brasileiras,31 onde há uma gama de opções a serem 

trabalhadas, acerca das mais diversas temáticas. 

 

Nos últimos anos tem sido bastante comum a utilização da canção, 
seja como fonte para a pesquisa histórica, seja como recurso didático 
para o ensino de humanidades em geral (história, sociologia, línguas 
etc.). Entre nós, brasileiros, a canção ocupa um lugar muito especial 
na produção cultural. Em seus diversos matizes, ela tem sido 
termômetro, caleidoscópio e espelho não só das mudanças sociais, 
mas sobretudo das nossas sociabilidades e sensibilidades coletivas 
mais profundas. Por isso mesmo, o uso da canção como documento e 
recurso didático deve dar conta de um conjunto de problemas nada 
simples de resolver. (NAPOLITANO, 2002. 53.) 

 

 No Estágio Supervisionado II, os licenciandos tem mais tempo em sala de aula, 

assim o contato com os alunos é bem maior, podendo então fazer com que se possa 

discernir acerca de qual metodologia melhor funciona e de como utilizá-la. 

                                                        
31

 Sem desconsiderar também o trabalho com gêneros musicais estrangeiros, de acordo com o que 

estiver sendo trabalhando em sala de aula. 
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 Trabalhar com esse recurso pode ser um desafio se encarado na sua 

complexidade. Mais do que do que colocar uma música para tocar, é fazer toda uma 

análise acerca dela. É necessário conhecer o seu autor, o que o levou a escrever 

determinada letra,32 qual é a conjuntura social, política e econômica vigente e em que 

medida isso teve influência nesta música. 

 A partir disso, faz-se preciso mostrar aos alunos que a música, para além de 

um divertimento pessoal e coletivo, é um documento histórico, e que o seu autor 

estava imbuído de intencionalidades ao escrever determinadas letras, mostrando 

assim ao aluno que ele faz parte do processo histórico e criativo, no momento em que 

algo do seu cotidiano é analisado, fica mais claro para ele da sua participação,seja 

direta ou indiretamente, da produção e do pensar histórico.  

 

Ensinar História passa a ser, então, dar condições para que o aluno 
possa participar do processo do fazer, do construir a História. O aluno 

deve entender que o conhecimento histórico não é adquirido como um 
dom - comumente ouvimos os alunos afirmarem: "eu não dou para 
aprender História" -, nem mesmo como uma mercadoria que se 
compra bem ou mal. (SCHIMIDT, 2013. p. 27) 

 

Experiência do Estágio Supervisionado II: analisando as letras das músicas de 
Chico Buarque na ditadura civil-militar brasileira 
 Trabalhar com canções desconhecidas pelos alunos é um desafio a parte. É 

necessário além de mostrar como já foi discutido acima alguns aspectos relativos ao 

contexto, além de também apresentar efetivamente quem é esse artista escolhido, 

pois muitos dos alunos só não conheciam suas músicas, como também mostravam não 

reconhecer quem efetivamente foi Chico Buarque e a sua importância para a cultura 

brasileira. 

 Há uma discussão acerca do que deve ser trabalhado em sala, e que devemos 

trabalhar com os alunos a partir das suas noções. Nesse sentido, pensamos em 

problematizar este universo do aluno a partir dos elementos ligados à música, pois 

                                                        
32

 Levando em consideração também que além da letra, é necessário fazer uma análise também na 

melodia, e em todo o conjunto que forma efetivamente a música.  
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compreendemos que é papel do professor também apresentar aos estudantes 

elementos que não estão necessariamente ligados ao seu convívio. 

 Nesse sentido, após apresentar Chico Buarque enquanto artista, é necessário 

relacioná-lo ao tema da aula. Pensando a ditadura civil-militar no Brasil, escolhemos 

trabalhar com a censura e a repressão ocorrida e mostrar de forma prática aos alunos 

como os artistas precisaram se reinventar para lançar suas canções. 

 No início da década de 1960, com as disputas políticas que levaram ao golpe em 

1964, em termos musicais,  o Brasil que até ali vivia a efervescência proporcionada 

pela Bossa Nova, encontrava-se agora em uma situação diferente.  

 

Mas a bossa nova não foi apenas o produto de um momento feliz da 
história brasileira. Ela é aquele momento feliz, sua eternização, e com 
isso a possibilidade perpétua de retomar os fios interrompidos. 
Enquanto linguagem artística, mesmo que esteja ligada a um processo 
histórico que fracassou, seu êxito independe daquele fracasso. 
(MAMMÌ, 1992. p, 4) 

 

 Percebemos que o período entre o final da década de 1950 e o início de 1960 

estava favorável para a Bossa Nova, com uma turma a exemplo de João Gilberto, 

Vinícius de Moraes e Tom Jobim, foi possível realizar uma transformação na música 

brasileira que influenciou também outras partes do mundo.  

 Uma felicidade e esperança permeavam essas músicas, o que sofreu com o 

golpe de 1964, pois os ideais e toda uma linha que estava a ser formada não fazia mais 

sentido. Algumas diretrizes precisaram ser modificadas, e pegando uma influência da 

Bossa Nova, outros artistas aparecem em cena, sendo consolidados principalmente a 

partir dos festivais de música promovidos por algumas emissoras televisivas, como o 

caso da TV Record.   

 

A partir daí, e durante toda a era dos festivais, entre 1965 a 1972, 

aproximadamente, a MPB se consolidou - tendo o tropicalismo como 
grave dissidência, mas sem deixar de fazer parte dela - como uma 
música feita por pessoas de extração universitária, com um pé no 
erudito e balanço popular, equilibrando-se entre o engajamento e o 
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lirismo. Posteriormente, virou sinônimo da música popular brasileira, 
qualquer que seja. (HUGO SUKMAN, 2011. p.75) 

  

 Chico Buarque a partir das suas músicas então, participa de forma efetiva na 

luta contra a ditadura civil-militar brasileira. Na nossa aula sobre este tema, 

escolhemos algumas dessas canções que fizeram parte desse repertório de confronto. 

Traremos então trechos dessas músicas, bem como suas análises feitas 

principalmente a partir do livro Histórias de Canções: Chico Buarque - wagner Homem 

e que também foram utilizadas para esclarecimentos com os alunos. 

 

Cálice - Chico Buarque/Gilberto Gil (1973) 
Pai, afasta de mim esse cálice 
Pai, afasta de mim esse cálice 
Pai, afasta de mim esse cálice 
De vinho tinto de sangue 
 
Como beber dessa bebida amarga 
Tragar a dor, engolir a labuta 
Mesmo calada a boca, resta o peito 
Silêncio na cidade não se escuta 
De que me vale ser filho da santa 

Melhor seria ser filho da outra 

Outra realidade menos morta 
Tanta mentira, tanta força bruta 
 
Como é difícil acordar calado 
Se na calada da noite eu me dano 
Quero lançar um grito desumano 
Que é uma maneira de ser escutado 
Esse silêncio todo me atordoa 
Atordoado eu permaneço atento 
Na arquibancada pra a qualquer momento 
Ver emergir o monstro da lagoa 
 

De muito gorda a porca já não anda 
De muito usada a faca já não corta 
Como é difícil, pai, abrir a porta 
Essa palavra presa na garganta 
 

Sobre Cálice, Chico Buarque fala em entrevista ao Correio Brasiliense: 
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Às vezes, eu mesmo não sei o que eu quis dizer com algumas 

metáforas de músicas como 'Cálice', por exemplo. [...] naquela época 
havia uma forçação de barra muito grande, tanto a favor quanto 
contra. Ambos os lados liam politicamente o que não era. [...] Já 
disseram que o verso 'de muito gorda a porca já não anda', de 'Cálice', 
era uma crítica ao Delfim Netto, que era ministro. E gordo [risos]." 
Indagado sobre o real significado, respondeu: "Não faço a mínima 

idéia. [Risos] Esse verso é do Gil. (BUARQUE apud HOMEM, 2009. p. 
121) 

 

 Cálice, assim como outras músicas de Chico Buarque, tornou-se um clássico 

quando se pensa em resistência à ditadura. Por ter sido a primeira música 

apresentada aos alunos, pudemos perceber quais foram suas reações ao contato 

inicial.  

 Em uma turma de ensino fundamental é difícil conseguir a atenção de todos 

para o que está sendo explanado, por isso, no momento em que estava a ser tocada a 

música, alguns fizeram trocadilhos com as palavras contidas em sua letra. Nesse 

sentido, percebemos a importância da análise posterior, pois assim os alunos podem 

sair desse momento de euforia e se concentrar no que estava a ser trabalhado.  

 A posteriori analisamos uma outra música, agora uma menos conhecida do 

compositor, mas na qual pudemos fazer referência também a uma outra ditadura 

ocorrida não no Brasil, mas em Portugal. Utilizamo-nos da versão de 1978, deixando 

claro aos alunos o que levou ao compositor criar uma nova versão.  

 Com a música, é possível trabalhar vários aspectos da construção social. Com 

essa em específico, algo que ficou claro para os alunos33 foi a presença de algumas 

expressões tipicamente portuguesas, mostrando que o que acontece na sala de aula 

perpassa muitas vezes o que está previamente planejado pelo professor, pois mesmo 

não sendo o tópico principal, os alunos eles demonstram outras curiosidades que 

fazem parte da sua formação. 

 

                                                        
33

 Além da proposta inicial que é a análise da música relacionada ao contexto que estava sendo 

estudado. 
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Tanto Mar (1978) 
Foi bonita a festa, pá 
Fiquei contente 
E inda guardo, renitente 
Um velho cravo para mim 
Já murcharam tua festa, pá 
Mas certamente 
Esqueceram uma semente 
Nalgum canto do jardim 
Sei que há léguas a nos separar 
Tanto mar, tanto mar 
Sei também quanto é preciso, pá 

Navegar, navegar 
Canta a primavera, pá 
Cá estou carente 
Manda novamente 
Algum cheirinho de alecrim 
 

Volta à Democracia: mas ainda não aqui 

 

No disco Chico Buarque e Maria Bethânia — Ao vivo, a letra também 
não pôde sair, mas Chico não se deu por vencido e gravou o texto 

original para a edição portuguesa do álbum. Em 1978, já liberada 
(juntamente com "Apesar de você" e "Cálice"), Chico a Incluiu no seu 
disco — porém com nova letra, uma vez que a Revolução dos Cravos 
frustrou as expectativas. O cheirinho de alecrim, cuja festa já 
murchara em Portugal, ainda demoraria pra ser sentido nesta terra 

descoberta por Cabral. (HOMEM, 2009. p.137)  

 

 A música a seguir é bastante interessante para pensar exatamente como era 

esta questão dos artistas precisarem utilizar de metáforas para tentar disfarçar o seu 

real objetivo, pois por algum tempo ela passou pela censura como uma música não 

relacionada ao contexto da ditadura. 

 

Apesar de você - Chico Buarque (1970) 
Hoje você é quem manda 
Falou, tá falado 
Não tem discussão 
A minha gente hoje anda 
Falando de lado 
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E olhando pro chão, viu 
Você que inventou esse estado 
E inventou de inventar 
 
Toda a escuridão 
Você que inventou o pecado 
Esqueceu-se de inventar 
O perdão 
 
Apesar de você 
Amanhã há de ser 
Outro dia 

Eu pergunto a você 
Onde vai se esconder 
Da enorme euforia 
Como vai proibir 
Quando o galo insistir 
Em cantar 
Água nova brotando 
E a gente se amando 
Sem parar 
 
 

Tudo ia bem, até que uma notinha publicada num jornal do Rio de 
Janeiro insinuou que o "você" era na verdade o presidente Médici. 

Chico, já preparado, disse cinicamente que se tratava de uma mulher 
muito mandona. Não colou. A polícia recolheu as cópias das lojas, 
invadiu a fábrica para destruir o estoque, proibiu sua execução nas 

rádios e, de quebra, puniu o censor que deixara escapar tamanho 
desrespeito. Felizmente, não conseguiu desaparecer com a matriz, que 

seria aproveitada em seu disco de 1978. (HOMEM, 2009. p.137) 

 

 Pudemos abordar em sala também alguns pontos relacionados a como viviam 

os brasileiros exilados, observando principalmente nas duas próximas músicas: 

 

Meu caro amigo - Francis Hime; Chico Buarque (1976) 

Meu caro amigo me perdoe, por favor 
Se eu não lhe faço uma visita 
Mas como agora apareceu um portador 
Mando notícias nessa fita 
Aqui na terra 'tão jogando futebol 
Tem muito samba, muito choro e rock'n' roll 
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Uns dias chove, noutros dias bate sol 
Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta 
Muita mutreta pra levar a situação 
Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 
E a gente vai tomando, que também, sem a cachaça 
Ninguém segura esse rojão 
 
Meu caro amigo eu não pretendo provocar 
Nem atiçar suas saudades 
Mas acontece que não posso me furtar 
A lhe contar as novidades 
Aqui na terra 'tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e rock'n' roll 
Uns dias chove, noutros dias bate sol 
Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta 
É pirueta pra cavar o ganha-pão 
Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro 
E a gente vai fumando que, também, sem um cigarro 
Ninguém segura esse rojão 
 
 

Foi assim, tranquilo e a gosto, que me lembrei do dia em que 
estávamos almoçando bacalhau à Braz — com Paulo Freire, sua esposa 
e sua equipe, Darcy Ribeiro e outros amigos exilados — na casa onde 
morávamos Cecília, eu e nossos filhos, em Lisboa, no Campo Pequeno 

— onde ainda se humilham touros com bandeirolas coloridas 
espetadas no sangue, sendo retirados da arena depois da faina, vivos, 
mas envergonhados, por doze vacas corpulentas com guizos no 
pescoço! —, quando, na sobremesa, minha mãe visitante me disse que 
tinha trazido do Brasil uma carta do Chico. Pusemos a carta-cassete na 
vitrola e, pela primeira vez, ouvimos "Meu caro amigo", com Francis 
Hime ao piano. Falávamos tristezas, e ouvimos um canto da 

esperança. (AUGUSTO BOAL apud HOMEM, 2009. p.142 ) 

 

Samba de Orly - Chico Buarque; Toquinho; Vinícius de Moraes (1970) 
Vai, meu irmão 
Pega esse avião 
Você tem razão de correr assim 

desse frio, mas veja 
O meu Rio de Janeiro 
Antes que um aventureiro 
Lance mão 
 
Pede perdão 
Pela duração dessa temporada 
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Mas não diga nada 
Que me viu chorando 
E pros da pesada 
Diz que eu vou levando 
Vê como é que anda 
Aquela vida à toa 
Se puder me manda 
Uma notícia boa 
 

Um dia antes de voltar da Itália para o Brasil, em novembro de 1969, 

Toquinho deixou o tema com o parceiro, que na mesma hora fez os 
versos finais: ‘Vê como é que anda/ Aquela vida à toa/ E se puder me 
manda/ Uma notícia boa’. Quando, tempos depois, Chico mostrou a 

letra completa, estava por perto o ciumento Vinicius de Moraes, que 
disse ser ela muito branda para expressar todas as agruras do tempo 
vivido no exílio, e propôs substituir ‘pede perdão pela duração dessa 
temporada’ por ‘pede perdão pela omissão um tanto forçada’. Os 
autores concordaram, mas a censura não. Os versos do Poetinha 
foram proibidos, mas a parceria ficou.” (HOMEM, 2009. p. p.90)  

Considerações finais: uma reflexão sobre aulas 

 É realmente um desafio trabalhar com a utilização de músicas em sala de aula. 

Seja por decidir o gênero musical, seja pelo gosto dos alunos, ou pela disponibilidade 

que o professor tem para preparar uma prática assim. Porém, devemos levar em 

consideração também que é um momento de aprendizagem múltipla, assim como nos 

diversos momentos de contato com os alunos, com a música é possível aprender 

coisas que não estava, em principio sendo proposta. 

 É interessante pensar também que se tratando de letras de músicas, é 

necessário que haja uma boa análise realmente, pois, como mesmo Chico Buarque 

comenta, as vezes as pessoas acabam colocando coisas que na verdade não fazia parte 

da intencionalidade da música, dependendo do contexto em que está sendo tratado. 

 Faz-se necessário compreender um papel que mostra que as pessoas são 

sensíveis a determinadas impressões de maneiras diferentes. "Você nunca sabe o que 

faz determinada pessoa gostar da sua música, ou por que ela gosta de tal música sua". 

(BUARQUE apud HOMEM, 2009. p. 172). Pois está muito ligado ao íntimo de cada ser. 

 Podemos levar em consideração também que o momento é diferente para cada 

indivíduo, mostrando que a música também pode ser recebida de maneiras diferentes, 
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mesmo que pela mesma pessoa, a depender da situação emocional em que ela se 

encontre. 

 Em suma, a utilização das novas metodologias em sala de aula, nesse caso mais 

específico a música é de grande importância e tem um papel formador que motiva e 

ajuda aos alunos e ao professor a compreender melhor um determinado período a 

partir do momento em que este é encarado como um documento histórico, passível de 

análise crítica. 
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ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: ESTRATÉGIAS 
PARA A CIDADE DE JARDIM DO SERIDÓ-RN 

 

Camila Rafaela Pereira de Souza34 
Patrícia da Silva Azevedo35 

 

RESUMO 
A educação patrimonial defende que os bens culturais devem ser a primeira fonte de 
ensino, já que estes estão diretamente ligados a construção histórica de cada 
município, estado e país. Buscando realizar atividades que somassem a iniciativa de 
práticas de preservação, conservação e manutenção do patrimônio material cultural 

da cidade Jardim do Seridó RN, temos como necessidade inicial o desenvolvimento 
das práticas educacionais que gerem o reconhecimento do patrimônio e a identidade 
do povo para com seus bens, sua história em comum e seus lugares de memórias. O 
desenvolvimento de uma educação patrimonial tem como objetivo fazer com que os 
indivíduos possam conhecer e se reconhecer na história de sua cidade, gerando um 
sentimento de identidade, relacionando-se à importância do patrimônio material, o 
que esse representa desde a época de sua construção e que perduram aos dias atuais. 
O presente artigo trata do processo de produção inicial de uma pesquisa, para futura 
produção de material didático com enfoque no patrimônio tangível para o uso na 
disciplina de História dentro da rede básica de ensino do município. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História, Patrimônio, Material Didático.  
 

ABSTRACT 
The heritage education holds that cultural goods should be the first source of 
education, as these are directly linked to historical construction of each city, state and 
country. Seeking to carry out activities that added up the initiative of conservation 
practices, conservation and maintenance of cultural material heritage of Jardim do 
Seridó City, we have the initial need the development of educational practices that 
generate the recognition of the heritage and identity of the people towards their 
property, their common history and their places of memories. The development of a 
heritage education aims to make individuals can meet and recognize in the history of 
their city, creating a sense of identity, relating the importance of material heritage, 
what this is from the time of its construction and persist to the present day. This 
article deals with the interest in the production of educational material focusing on 

tangible assets for use in the history of discipline within the basic network of 
municipal education. 
 
KEYWORDS : Teaching of History , Heritage , Educational Material 

                                                        
34

 Licencianda em História – UFRN.  
35

 Licencianda em História – UFRN.  
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Considerações iniciais 

O ensino de História na rede básica de ensino necessita sempre de 

modificações e novas estratégias para inserir os alunos na prática educativa, fazendo 

com que o conhecimento se torne uma via de mão dupla, e que os próprios discentes 

possam contribuir para a criação e execução de tais práticas, assim criando um 

sentimento de importância e identidade do aluno com o conteúdo trabalhado, dessa 

forma possibilitando um maior e melhor aprendizado.  

 A partir dessa perspectiva, nosso trabalho visa começar a reunir elementos 

para futura construção de um material didático de apoio para o uso no ensino de 

patrimônio inserido inicialmente na disciplina de História, focado para a história local 

do município de Jardim do Seridó – RN. Através de estudos, observações e 

experiências vividas nas escolas da cidade, foco do nosso trabalho, foi possível 

verificar a deficiência do ensino sobre o próprio município, assim, sem conhecer a 

própria história e sem meios de se identificar com ela, esta acaba sendo perdida ou 

deixada em segundo plano, levando assim a um desprezo pela história e memória 

local.  

 Portanto, pondo essa deficiência em perspectiva e tentando explorar as 

estratégias para o ensino da história local, buscamos aproveitar o potencial cultural 

do patrimônio material, focando em primeiro plano os bens arquitetônicos que 

contribuíram e contribuem para o desenvolvimento cultural, social e econômico da 

cidade, fomentar o interesse e a identificação dos alunos e motivar no decorrer das 

práticas educativas a promoção da preservação e conservação patrimonial, levando 

em consideração as indicações dos Parâmetros Curriculares Nacionais³ sobre o ensino 

patrimonial na rede básica de ensino no que diz respeito ao conhecimento e 

valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro.  

 Como metodologia foram aplicados questionários junto aos alunos do nono ano 

do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio de três escolas da zona urbana 

do município, sendo uma escola estadual e duas municipais, e com seus respectivos 
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professores de História no intuito de identificar a sua visão sobre a definição de 

patrimônio cultural, e quantificar o grau de entendimento e conhecimento dos 

mesmos sobre alguns bens arquitetônicos da cidade, reunindo assim dados que 

possam ser utilizados posteriormente junto a escola e secretaria de educação afim de 

justificar a necessidade do desenvolvimento do material didático e ensino patrimonial 

na rede básica de ensino. 

 

Patrimônio histórico e cultural 

O significado da palavra patrimônio é amplo diante de suas possibilidades, 

podemos trata-lo de maneira polissêmica, o patrimônio pode ser histórico, cultural, 

natural, imaterial e material, e possivelmente se encaixar em outros sentidos. No 

presente caso, iremos aborda-lo de maneira cultural votando-o para os bens 

materiais. 

Segundo Choay, as primeiras manifestações em relação aos monumentos 

históricos surgem na França ainda no fim do século XIX, ganhando força no século 

XX, leis nessa direção se tornariam referencial nas práticas em relação aos 

monumentos, de início na Europa e em seguida em todo mundo. 

  

Uma primeira lei foi finalmente promulgada em 1887. Uma 

regulamentação vem completa-la em 1889. Em 1913, dão-lhe uma 
forma definitiva, que hoje constitui o texto legislativo de referência da 
lei sobre os monumentos históricos: é a instituição de um órgão 

estatal centralizado, dotado de uma poderosa infra-estrutura 
administrativa e técnica, o Serviço dos Monumentos Históricos, e de 

uma rede de procedimentos jurídicos adaptados ao conjunto dos casos 
passiveis de previsão.  (Choay, 2001, P. 148) 

 

No Brasil, foi criado em 1937 a partir da Lei nº 378 o Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional- SPHAN, que visava desde sua criação a importância da 

preservação do patrimônio a partir de realização das práticas educacionais. A 

formação desse instituto federal se deu através de dois principais segmentos: 
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“ [...] de um lado, por uma série de iniciativas institucionais regionais 
e, de outro, por clamores e alertas de intelectuais, parte deles ligada à 
Semana de Arte Moderna de 1922, veiculados na grande imprensa 
brasileira. ” (CASCO, A. C. A. J, 2006 p.5) 

 

Criado o órgão que mais tarde passaria a ser chamado o Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, esse além de abarcar as questões 

artísticas e museológicas trazia consigo a bandeira do ensino e da importância do 

desenvolvimento e manutenção da identidade, na sua ‘fase heroica” realizou diversas 

ações que tinham como objetivo sensibilizar o público sobre a importância do órgão. 

Com a Constituição de 1988 seria reafirmado a importância da valorização cultural, 

nos artigos 215 e 216 tem-se o reconhecimento da necessidade do zelo para com os 

bens de natureza material e imaterial. 

Atualmente, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é 

uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura que responde pela 

preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe ao Iphan proteger e promover 

os bens culturais do País, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações 

presentes e futuras. 

Nesse sentido, o órgão atua junto com as demais esferas estaduais e municipais 

para a manutenção da cultura, e do patrimônio histórico, usando de suas atribuições 

para o desenvolvimento de metodologias educacionais que visem promover a 

preservação dos bens tangíveis e intangíveis.  

  

Patrimônio e ensino: uma nova estratégia 

 A despeito da institucionalização do interesse patrimonial ao nível federal, com 

órgãos e capital humano treinado, a sua ação no varejo cultural das cidades 

interioranas ainda é pouquíssimo notada. Reagindo a essa realidade, no início do 

projeto, a primeira ação a ser pensada era a de encontrar uma forma junto ao Poder 

Executivo e Legislativo da cidade de Jardim do Seridó a fim de desenvolver métodos 

de preservação do patrimônio material da referida cidade, porém chegamos à 

conclusão que a melhor e mais eficiente forma de desenvolvimento desses métodos 
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seria partir da conscientização e educação da população, através da parceria com a 

Secretaria de Educação, professores e escolas reativar e reafirmar a educação 

patrimonial nos níveis da rede básica de ensino.  

  Evelina Grunberg (2000, p.167-168), define educação patrimonial “como o 

ensino centrado nos bens culturais, como a metodologia que toma estes bens como 

ponto de partida para desenvolver a tarefa pedagógica; que considera os bens 

culturais como fonte primária de ensino. ” Pensando assim, o intuito deste projeto é 

desenvolver um recurso capaz de transformar os bens culturais em uma estratégia de 

ensino, de forma que os alunos possam participar ativamente dessa prática educativa, 

primando por uma construção coletiva do conhecimento, atribuindo aos alunos e 

população sua importância como produtor de saber, se afastando da ideia de uma 

educação como via de mão única, designada por Paulo Freire como “educação 

bancária” (FREIRE, 1970).  

 Todas as ações pensadas para a implementação do projeto visam a 

possibilidade de criar, e fortalecer os vínculos da comunidade com seu patrimônio 

cultural e para que tais iniciativas educativas resultem êxito, é imprescindível a 

participação da comunidade, sujeito atuante e colaborativo, fazendo com que através 

da educação e conscientização, a população tenha protagonismo como força motriz na 

preservação e conservação dos bens materiais e da memória local da sua cidade.  

 A intenção e objetivo da nossa proposta é através da educação, dentro e fora da 

sala de aula despertar na população de Jardim do Seridó o sentimento de identidade 

com sua história local e consequentemente com seu patrimônio cultural que 

contribuiu para a construção e organização dessa história. A partir dessa identidade, 

serem capazes de se reconhecer como sujeitos da história, e a partir disso capazes de 

trabalhar em conjunto com os poderes públicos para a preservação e conservação da 

história da cidade.  

 

O município de Jardim do Seridó 

 Localizada no interior do Rio Grande do Norte, pertencente à Microrregião do 

Seridó Oriental e Mesorregião Central Potiguar, encontra-se a sudoeste da capital do 
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estado, distando desta cerca de 224 km. Ocupa uma área de 368,643 km², segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo o quadragésimo sétimo mais 

populoso do estado e o terceiro de sua microrregião. Localizada entre o Planalto da 

Borborema e a Chapada do Apodi, o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 

de 0,722, considerado como médio pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), sendo então o décimo melhor do estado.  

Figura 1: Mapa de Jardim do Seridó/RN 

 
Fonte: Google Maps 

 

 De acordo com os escritos, no final do século XVII, ocorrem as primeiras 

penetrações no território onde viria a ser o atual município de Jardim do Seridó, 

através de expedição, comandada por Domingos Jorge Velho, que invade essa região 

expulsando os residentes indígenas, assim após todo massacre inicia-se a povoação. 

Em 1770 e 1770, afluíram as correntes de povoamento, quando Antônio Azevedo Maia 

compra as terras da fazenda denominada Conceição, onde se estabeleceu e 

desenvolveu sua prole. Passando assim burocraticamente por várias etapas até 

sagrar-se cidade. Ficando a povoação conhecida como Conceição do Azevedo, mais 

tarde Vila de Jardim. Elevado à categoria de vila com a denominação de Conceição de 

Azevedo pela lei provincial nº 407, de 01-09-1858, desmembrado de Acari. 

Constituído distrito sede. Instalado em 04-07-1859. Sede na povoação de Conceição do 

Azevedo. É elevada à condição de cidade com a denominação de Jardim do Seridó pela 

lei provincial nº 703, de 27-08-1874. 
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Figura 2 – Bandeira do município de Jardim do Seridó/RN 

 
Fonte: Site Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó 

 

 Jardim do Seridó possui um vasto e rico patrimônio histórico, dentre os quais a 

ponte da Pedra Lavrada, a primeira casa da fazenda Conceição, a Igreja Matriz Nossa 

Senhora da Conceição, a casa de Câmara e Cadeia, o solar Padre Justino e a casa da 

Vila da Conceição. 

 

Metodologia 

 A fim de obter dados que justificassem a necessidade do projeto e da 

construção do material didático foi aplicado um questionário individualmente, com 

alunos e professores das turmas do 9º e 3º ano, escolhidos por serem concluintes dos 

seus níveis (fundamental e médio) e apresentarem maior tempo de estudo em relação 

aos demais anos, sendo entrevistados 62 alunos do ensino médio, 34 alunos do ensino 

fundamental e três professores de História. Os questionamentos buscavam medir o 

nível de conhecimento dos alunos e professores sobre a história local e patrimônio 
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material do município, e quantificar a necessidade do ensino patrimonial na rede 

básica de ensino.  

 

Análise da realidade escolar 

 A partir da metodologia proposta e da aplicação dos questionários, alguns 

resultados preliminares nos chamaram bastante atenção. 

  Quando questionados sobre a capacidade de se reconhecer como agente 

participante da história local na atualidade, o índice de respostas negativas foi alto. 

Isso demonstra a precaridade do ensino patrimonial, quanto fomentador da 

identidade, impossibilitado que o indivíduo se reconheça ativo e participante na 

construção da história local, resultando omissão da preservação do seu patrimônio.  

 Sobre o ensino de história local questionado na pergunta 03 observarmos que 

nas turmas do 9º ano mesmo sem um conhecimento prévio do assunto acha 

importante o ensino de história local, o que dá margem para a necessidade desse 

ensino, quando comparado aos alunos do 3º ano, vemos uma redução na importância 

que o aluno dá ao tema, podemos associar essa diminuição as obrigações impostas 

pelo sistema de ensino vigente ao aluno no fim desse ciclo. 

 Sobre os bens materiais da cidade e o nível de conhecimento dos alunos, das 

nove sugestões de bens materiais apresentadas no questionário, a Igreja Matriz Nossa 

Senhora corresponde o mais elevado nível de identificação. Um fator determinante 

para esse resultado seria a propagação desse espaço através da religião, pois mesmo 

com a precariedade do ensino sobre história local, a igreja matriz está diretamente 

ligada com a identidade do local e o desenvolvimento do município, sendo assim 

importante para a história. 

 Através dos dados adquiridos se reafirma a necessidade do ensino da história 

local na rede básica de ensino tomando como base o conceito já discutido por Evelina 

que evidencia a inclusão dos bens culturais no desenvolvimento das metodologias, 

assim utilizando esses bens como ponto de partida para o desenvolvimento das 

tarefas pedagógicas.  

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

749 

 

Considerações finais 

 Podemos afirmar por meio dos dados levantados, a necessidade de uma nova 

estratégia no desenvolvimento das práticas de ensino de história local a partir da 

utilização dos bens patrimoniais tangíveis.  

Destacando como principal necessidade um material de ensino que seja 

capaz de preencher a escassez presente até os dias atuais, que nesse caso resultam em 

um “desleixo” com a história municipal, com a preservação e manutenção do 

patrimônio, assim como a falta do reconhecimento, ou seja, da identidade com o local 

de origem.  É preciso um resgate da identidade que gere o desejo de propagação e 

sustentação da cultura. Pensando sobre isso, juntamente com o levantamento dos 

dados, buscaremos em parceria com a secretaria de educação de Jardim do Seridó o 

desenvolvimento dessa nova metodologia.  

Tendo como objetivo principal a formulação de um guia histórico que possa 

narrar os principais acontecimentos no desenvolvimento da cidade de Jardim do 

Seridó a partir do patrimônio material, assim fazendo com que esse material possa 

ser usado de maneira dinâmica, tanto em salas de aulas na disciplina de história, 

como em outras, mantendo o desejo da interdisciplinaridade, e também no uso com os 

turistas e visitantes, assim como para os filhos dessa terra que hoje se encontram 

distantes, para que ele possa desenvolver e resgatar o sentimento de identidade capaz 

de intervir e auxiliar na preservação e conservação da história de Jardim do Seridó. 

 

APÊNDICE 1 
Questionário sobre história local e Patrimônio Material do munícipio de Jardim 
do Seridó. 
 

I. Em breve palavras diga o que você entende por história local: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
II. Você é capaz de se reconhecer como agente participante da história local na 

atualidade? 
(  ) Sim     (  ) Não 
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III. Você acha que é importante o ensino de história local? 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
IV. Você já ouviu falar em Patrimônio Material? 

(  ) Sim     (  ) Não 
 

V. Com relação a bens materiais arquitetônicos marque aqueles que você conhece 
na lista abaixo: 

(  ) Casa de Antônio de Azevedo Maia; 
(  ) Igreja Nossa Senhora da Conceição; 
(  ) Cemitério Público Municipal; 
(  ) Igreja do Sagrado Coração de Jesus; 

(  ) Ponte da Pedra Lavrada; 
(  ) Sobrado Padre Justino 
(  ) Casa de Câmara e Cadeia (atual Casa de Cultura Popular); 
(  ) Casa da Villa da Conceição; 
 (  ) Industria Medeiros/SA 
 
VI. Você é capaz de se “identificar” com algum dos bens patrimoniais citado 

acima?  
(  ) Sim     (  ) Não 
 
VII. Sobre relacionar a história local com patrimônio material, você acha: 
(  )  importante     (  ) irrelevante     (  ) necessário  
 

VIII. Sobre preservação do patrimônio material, você acha que: 
(  ) É preciso cuidar do patrimônio       (  ) não precisa manter 
 

IX. Sobre o ensino da história municipal e da educação patrimonial você gostaria 
de conhecer mais sobre isso? 

(  ) Sim     (  ) Não 
 

X. Enumere 5 bens arquitetônicos que você conhece: 
1- 

2- 
3- 
4- 
5- 
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OS DESAFIOS DO PROFESSOR CLEMENTINO PROCÓPIO PARA 
EDUCAR A MOCIDADE CAMPINENSE NA DÉCADA DE 1910 

 
Ronyone de Araújo Jeronimo36 

 

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o cotidiano escolar do professor 
Clementino Procópio e de seus alunos na cidade de Campina Grande na década de 
1910. É com intuito de abordar como se dava essas práticas no ambiente escolar que 
iremos analisar os discursos produzidos pelos cronistas da cidade Campina Grande 
sobre o professor Clementino Procópio e sua relação com os alunos em sala de aula, 
observando as estratégias do docente para manter o controle tanto da classe como do 

seu estabelecimento de ensino e as táticas dos discentes para burlar algumas de suas 
regras. Para iniciar esse estudo é importante examinar a metodologia aplicada na 
época pelos mestres-escolas, tendo em vista que o método de ensino é um dos 
subterfúgios para manter a ordem em sala de aula. Dialogamos também com a 
historiografia local e memorialistas a exemplo de Terceiro Neto (1999), Dinoá (1993), 
Almeida (1979). Do ponto de vista teórico-metodológico nos aproximamos do filósofo 
Michel Foucault (1999) a partir dos conceitos de discurso e disciplina dos corpos. 
Sobre o cotidiano e as práticas que produzem as táticas e as estratégias foi 
fundamental a leitura de  Michel de Certeau (2009). 
 
PALAVRAS-CHAVES: Clementino Procópio; Educação; Campina Grande; Cotidiano 
Escolar 

 
ABSTRACT 

This study aims to analyze the daily school teacher Clementino Procópio and his 
students in the city of Campina Grande in the 1910s is aiming to address how was 
these practices in the school environment we will analyze the speeches made by the 
chroniclers of City Campina Grande on Professor Clementino Procópio and its 
relationship with the students in the classroom, observing teaching strategies to 
maintain control of both the class as its educational institutions and students of 
tactics to circumvent some of their rules. To start this study is important to examine 
the methodology applied at the time by schoolmasters, given that the teaching 
method is a subterfuge to keep order in the classroom. We talk also with the local 
history and memorialists sample Terceiro Neto (1999), Dinoá (1993), Almeida (1979). 
The theoretical and methodological point of view we approach the philosopher Michel 

Foucault (1999) from speech concepts and discipline of the bodies. About everyday 
life and practices that produce the tactics and strategies was critical reading Michel 
de Certeau (2009). 
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Começaram a surgir em Campina Grande salas de aula fundadas por 

particulares, mantidas através do pagamento de mensalidades. Mas o ensino 

privado do final do século XIX mantinha uma metodologia rígida, onde o 

papel do professor era exercido pela figura do ‘mestre-escola’ e o processo de 

transmissão de conhecimentos era feito de forma autoritária. Era a época da 

palmatória e dos castigos físicos. “A base do ensino da época estava centrada 

na figura autoritária do professor, na verdade um mestre-escola, a exemplo 

do século XIX, que usava estratégias duras de controle dos alunos. O uso da 

palmatória ou régua, a separação por sexos, os ditados e exercícios 

decorados, como a tabuada, podem se distinguir como sendo as principais 

características do processo educativo da época”, afirma o historiador Bruno 

Gaudêncio. Um dos mais conhecidos professores desta fase foi Clementino 

Procópio, personagem que dá nome a uma das praças do centro da cidade
37

.  

 

 Em comemoração aos 150 anos da emancipação do município de Campina 

Grande em 2014, foram lançados pelo “Jornal da Paraíba”, fascículos comemorativos 

referentes à história da cidade, partindo da sua fundação até os dias atuais em 

parceria com o IHCG38. Em um desses exemplares teve como tema principal a 

educação, a qual iniciamos esse capítulo com uma citação, no qual, o professor 

Clementino Procópio é lembrado como uma referência de um modelo ultrapassado de 

educação muito comum no Brasil no século XIX, que se perpetuaria por um bom 

tempo no século XX em algumas regiões do país. As estratégias utilizadas pelos 

mestres-escolas são apresentadas como autoritárias em razão dos recursos punitivos 

que eram adotados pelos docentes. Todavia, é importante analisar o cotidiano escolar 

para se compreender como funcionava a metodologia utilizada pelos mestres-escolas, 

observando que da mesma maneira que existiam estratégias duras de controle por 

parte dos professores, existiam também táticas produzidas pelo alunado para burlar 

essas regras estabelecidas por seus preceptores. 

 É com intuito de abordar como se dava essas práticas no ambiente escolar que 

iremos analisar os discursos produzidos pelos cronistas da cidade Campina Grande 

sobre o professor Clementino Procópio e sua relação com os alunos em sala de aula, 

observando as estratégias do docente para manter o controle tanto da classe como do 

                                                        
37

 Fascículo 5 do Jornal da Paraíba, 2014, p.2. Lançado no dia 31 de Agosto. 
38
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seu estabelecimento de ensino e as táticas dos discentes para burlar algumas de suas 

regras. Para iniciar esse estudo é importante examinar a metodologia aplicada na 

época pelos mestres-escolas, tendo em vista que o método de ensino é um dos 

subterfúgios para manter a ordem em sala de aula. O sistema de aprendizagem 

habitualmente utilizado no Brasil no século XIX era o método Lancaster39 baseado  

 

No ensino oral, no uso refinado e constante da repetição e, 

principalmente, na memorização, porque acreditava que esta inibia a 
preguiça, a ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude. Em face 
desta opção metodológica ele não esperava que os alunos tivessem 
originalidade ou elucubração intelectual na atividade pedagógica, mas 
disciplinarização mental e física. Identificado com trabalho 
pedagógico realizado por Bell, também, utilizou monitores para o 
encaminhamento das atividades pedagógicas. Todavia, o principal 

encargo do monitor não estava na tarefa de ensinar ou de corrigir os 
erros, mas sim na de coordenar para que os alunos se corrigissem 
entre si. Para Lancaster, os monitores eram os responsáveis pela 

organização geral da escola, da limpeza e, fundamentalmente, da 
manutenção da ordem. (MEN & NEVES, 2007, p.2) 

 

 O método lancasteriano era utilizado estrategicamente pelos mestres-escolas40 

para disciplinar o alunado e manter a ordem no ambiente escolar. Além de ser um 

meio pedagógico que facilitava a gerência e o controle dos comportamentos humanos 

que não se ajustavam à ordem social. De acordo com Lamarão (2011) esse modelo 

educacional foi interessante para a política de ensino público do Brasil no período 

imperial, para doutrinar as cabeças dos jovens para que esses se tonassem bons 

exemplos de sujeitos disciplinados e conformados. Essa ação do Estado tinha como 

                                                        
39

 Joseph Lancaster nasceu na Inglaterra (1778-1838) era defensor confesso da nobreza e membro da 

seita religiosa dos Quaker. O método de ensino desenvolvido por este foi inspirado no trabalho 

pedagógico realizado em Madras, na Índia, pelo pastor anglicano Andrew Bell (1753-1832), e com os 

ideais reformadores do jurista inglês Jéremy Bentham (1748-1792), autor do Panóptico, estabeleceu em 

1798, uma escola para filhos da classe trabalhadora, também utilizando monitores para o 

encaminhamento das atividades pedagógicas. Todavia, Lancaster amparou seu método no ensino oral, 

no uso refinado e constante da repetição e, principalmente, na memorização, porque acreditava que 

esta inibia a preguiça, a ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude. Ver: 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_joseph_lancaster.htm Acesso em 

02/02/2015.  
40

 Era um docente que assumia sozinho o ensino de um grupamento de alunos de diferentes níveis de 

escolarização. Ver: LAMARÃO, 2011, p.29. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_joseph_lancaster.htm
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intuito a construção de uma nação obediente às hierarquias que começaria a partir da 

sala de aula, com o aluno respeitando o professor, isso evitaria conflitos que foram 

comuns no Brasil no século XIX. Salientando que o método de Lancaster não foi 

empregado apenas para disciplinarizar os corpos dos jovens brasileiros. Mas sim, 

para “resolver, em parte, o problema da falta de professores no início do século XIX 

no Brasil, pois a escola poderia ter apenas um educador” (LAMARÃO, 2011, p.29). 

Nesse modelo de ensino o professor escolheria dentre os alunos mais avançados ou 

treinados pelo educador para ser um decúria41, este ficaria responsável por orientar 

uma turma a aprender e corrigir entre si.  

Essa Metodologia também foi utilizada pelo professor Clementino Procópio no 

seu estabelecimento de ensino. Sobre esse assunto o jornalista André de Sena 

transcreve uma crônica do também jornalista Eurípedes de Oliveira que foi aluno do 

mestre-escola que relata como era o professor no cotidiano escolar: 

 

O professor sentava a sua cabeceira, pondo diante de si a palmatória e 
a pedra que os meninos pediam licença e se metia na mata, nos fundos 
da casa. Somente quando voltava aquele é que outro apanhava a 
licença, evitando dessa forma que dois ou mais fossem ao menos 

juntos. Poucas semanas depois eu recebi, cheio de orgulho, o lugar de 
decurião. Era o premio ao aluno mais cuidadoso e tinha o privilégio de 
ficar respondendo pelo professor nas suas raras ausências da sala... 
Começamos as aulas fazendo a escrita ditada ou copiada e nela mesma 
fazíamos a análise gramatical dum trecho marcado. Depois, enquanto 
o professor corrigia as escritas, ficávamos estudando as lições do dia... 
Terminada a correção da escrita ele fazia a chamada. Um a um, íamos 

receber as notas. Se fosse má, estirávamos a mão e recebíamos dois 
bolos de palmatória; péssima, receberíamos quatro a teríamos que 

refazer tudo de novo. Se estivesse certa, ele marcava outra para o dia 
seguinte. Depois da escrita era a vez das lições decoradas. 
Entregávamos o livro com a lição marcada do dia anterior e ficávamos 

diante dele (Clementino Procópio), de pé, com os braços caídos ao 
longo do corpo e recitávamos todas as palavras ali impressas, sem 

esquecer pontuação, notas ou exemplos. Terminada a prova, os bolos 
de palmatória, dois ou quatro, conforme a nota recebida e voltávamos 
a estudar até saber recitar tudo na ponta da língua; às vezes ele 
voltava às páginas e apenas dizia as primeiras palavras do trecho que 

                                                        
41

 Decúria ou decurião era um aluno mais avançado ou treinado que era encarregado pelo professor 

para exercer a função de monitor. Ver: MEN & NEVES (2007).  
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nós teríamos de continuar recitando para provar que não tínhamos 
esquecido as lições anteriores. (OLIVEIRA Apud SENA, 1999, p.39-40) 

 

 O relato de Eurípides de Oliveira ressalta o comportamento de uma época, em 

que as escolas não possuíam banheiros e que, para instruir o conhecimento e 

disciplinar os alunos, os professores necessitavam agir de rigidez e de castigos, como 

visto na citação acima estes castigos eram corporais. Esses acontecimentos nos dias 

atuais podem ser observados como algo traumático o fato de colocar o professor em 

parênteses poderia ser uma forma temerosa de abordar o educador. No entanto, para 

o historiador Bruno Gaudêncio o relato do jornalista era mais crítico ao método do 

que propriamente ao professor, “Apesar de aumentar os seus conhecimentos, em 

cálculos e caligrafia, suas lembranças são permeadas por críticas as formas de 

instrução de sua época” (GAUDÊNCIO, 2008, p.6), aprendia, mas, a custa de muita 

violência.   Pois acreditava-se que aprendizagem ocorria a partir dos castigos físicos. 

Sobre esse assunto 

 

Na Província da Paraíba, o uso de castigos físicos era tão frequente 
que, ao invés de engendrar meios de coibir sua prática, o caminho 
escolhido foi o de regular seu uso. Dessa forma, os castigos corporais 
foram oficializados por meio de um decreto da Assembleia Legislativa, 
através da Lei 20, de 6 de maio de 1837, que estipulou o número de 

palmatoadas que cada aluno deveria receber, de acordo com a idade e 
a ação realizada (ARAGÃO & FREITAS, 2012, p.21) 

 

Essa lei autorizava os castigos físicos no ambiente escolar na província da 

Paraíba, colocando limites no número de bordoadas impostas para o discente que não 

poderia passar de 12 por dia, acima disso o docente poderia sofrer punições judiciais. 

Ficava a cargo do professor as penalidades aos alunos não podendo exceder o limite 

dos termos legais que a justiça permitia.  
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FIGURA 4 PALMATÓRIA UTILIZADA NA ÉPOCA 

 
Fonte: Site Gestão Escolar (2015)

42
 

 

Não podemos afirmar que o método Lancaster fosse o causador dessas formas 

agressivas de se ensinar aos alunos, mas, teria sido assimilado ao sistema para impor 

respeito ao docente e aos seus monitores (decúrias), que em alguns casos se 

utilizavam mais desses artifícios de repressão do que os seus professores. Esse foi o 

caso do monitor do professor Pedro Otávio43 que de acordo com MORAIS (1985) toda 

vez que o professor precisava sair o decúria se virava para os meninos e mostrava um 

cipó rijo, e o escondia debaixo do seu material, indicando para seus colegas que quem 

saísse da linha seria punido com o cipó. O autor desse discurso revela que essas “são 

recordações de um tempo bom e de uma infância sem sonhos, naqueles tempos 

inocentes” (MORAIS, 1985, p.32). A qual professores e monitores se utilizavam de 

métodos de punições que muitas vezes inibia o aluno até de querer frequentar o 

ambiente escolar. A ordem era mantida em sala de aula através dos instrumentos que 

provocavam dor, tanto física, quanto psíquica.  

Era dessa maneira que surgia às relações hierárquicas no ambiente escolar que 

revelavam como a disciplina docilizava os corpos dos alunos com intuito constante de 

coagir os mesmos para não sair da linha imposta pelo educador. Logo, os decúrias se 

apresentavam como mecanismos de poder responsáveis também pela afirmação de 

um sistema punitivo que formava a engrenagem educacional da época. Nesse sentido 

FOUCAULT (1999) aborda que cada sujeito se encontra preso a uma universalidade 

                                                        
42

 Figura 2 (data desconhecida) retirada do site Gestão Escolar. Disponível em < 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=365&evento=10>  

Acesso em: 14/03/2015.  
43

 A escola do professor Pedro Otávio se situava onde hoje é a Rua Jovino do Ó. Ver MORAIS, 1985, p.31. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=365&evento=10
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punível-punidora, na qual, suas ações são cabíveis a penalizações sobre qualquer 

fração de desvio de conduta. No cotidiano escolar que estamos analisando esses 

mecanismos disciplinares surgiam através de castigos físicos e de pequenas 

humilhações.  

Possivelmente, devido essas práticas o alunado temia as sabatinas, tendo em 

vista que um erro representava punições, enquanto que acertos poderiam ser 

benéficos no futuro, já que da mesma maneira que um decúria despertava temor, 

também poderia despertar o desejo dos discentes de escapar dos castigos impostos 

pela metodologia da época. O próprio Eurípedes de Oliveira em seu relato acima 

demonstra ficar muito agraciado com a escolha do professor Clementino Procópio 

para ser um dos seus monitores. Logo, era uma função que o alunado almejava, tanto 

para mostrar capacidade para o mestre-escola, como para fugir de alguns carrascos. 

As sabatinas do professor Clementino Procópio ocorriam nos sábados, sobre esse 

assunto o jornalista Eurípedes de Oliveira nos propicia mais detalhes de como eram 

esses exames. 

 

A classe formava um circulo, ele ao centro, com a palmatória nos 

joelhos e contava salteado, ora para um, ora para o outro lado, a fim 
de manter atentos as perguntas: o que é verbo? Ou, quantos são os 
pontos cardeais? Diga a regra para extrair uma raiz quadrada? Onde 

fica o Cabo da Boa Esperança? Qual é o maior, um ângulo agudo ou 
ângulo obtuso? Se o aluno titubeava, ele apontava para outro dizendo: 

“adiante, adiante, adiante, adiante!” até encontrar quem desse a 
resposta certa. Então ele entregava a palmatória e o acertador corria a 
fila e dava um bolo em cada um dos que estivessem errados. Ai dele, 
se por descuido ou camaradagem desse um bolo pequeno; ele (o 
professor) tomava a palmatória e lhe dava um bolo exemplar para não 

dar mais bolo de compadre. O esforço era grande, pois ninguém 
gostava de apanhar e era preferível estar preparado para dar em vez 
de sofrer. (OLIVEIRA Apud SENA, 1999, p.40). 

 

 Podemos observar no depoimento de Eurípedes de Oliveira que esses exames 

sofriam forte influência do método pedagógico lancasteriano. Já que o aluno era 

forçado por essas sabatinas a memorizar temendo sofrer castigos corporais na frente 

do público que assistia estes exames. De acordo com Oliveira (Apud SENA, 1999, p. 
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40) esses testes eram no sábado justamente para que a população campinense fosse 

assistir, já que na semana era mais difícil deixar os afazeres para presenciar essas 

sabatinas. O mais interessante é que existia uma procura do público para assistir 

esses testes, muitas vezes estes sujeitos se espremiam nas dependências da escola 

para presenciar os alunos sendo inquiridos pelo professor. Então errar além de ser 

doloroso também era vergonhoso, logo o alunado se preparava para bater e não 

apanhar.  

Segundo Eurípedes de Oliveira (1999) existiam até reuniões dos estudantes 

para fazer as contas dos discentes que davam mais bordoadas como bons alunos. 

Porém, um assunto que é importante refletir no discurso da citação acima é que 

existiam tentativas de burlar as regras do mestre-escola por parte dos seus discípulos. 

Isso ocorria quando um dos seus educandos batia de leve com a palmatória em alguns 

colegas que faziam parte do seu ciclo de amizade. Era uma forma de ludibriar o 

professor para promover um ato de generosidade perante um companheiro. É claro 

que o alunado temia burlar as ordens do educador, que no caso do professor 

Clementino Procópio poderia resultar em uma palmada exemplar, para manter firme 

o seu pulso perante o público que assistia e dificultava ainda mais a execução das 

táticas dos alunos. Todavia, é importante destacar que a tática para historiador 

Michel de Certeau (2009) se apresenta muitas vezes de um ato de improvisação, 

igualmente as ações dos discípulos do mestre escola, que buscavam livrar alguns de 

seus colegas da punição imposta, no momento em que seria efetuado o castigo. 

Com a implantação do internato na Escola São José em 1910, que antes 

funcionava apenas como um externato, o professor Clementino Procópio fundava o 

primeiro educandário44 de Campina Grande.  E se viu na necessidade de empregar 

novas estratégias de controle para o alunado, já que agora o educador receberia no 

seu estabelecimento de ensino estudantes advindo de outras cidades que ficariam 

                                                        
44

 Na década de 1910, vários educandários foram inaugurados com modelos parecidos. Entre 1915 e 

1917 funcionou na cidade o Instituto Spencer, sob a responsabilidade do professor José Otávio de 

Barros. Em 1917, o Professor Mauro Luna, ex-aluno de Procópio, funda o Instituto Olavo Bilac. Em 1920 

também foi criado o Instituto São Sebastião, empreendimento do professor e poeta Anézio Leão. Ver o 

Fascículo 5 do Jornal da Paraíba, 2014, p.2. 
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hospedados no internato do colégio, na Vila América, sobre os seus cuidados. Se antes 

o mestre escola necessitava apenas manter a ordem na sala de aula, agora precisava 

manter a disciplina no novo modelo adotado pelo seu estabelecimento de ensino, que 

segundo Terceiro Neto (1999) teria o apoio da sua esposa D. América Procópio (Figura 

345) que o ajudaria na administração e na manutenção do educandário. Os alunos 

internos do professor Clementino Procópio seriam disciplinados para cumprirem as 

regras da instituição. Por exemplo, era permitido aos discentes saírem nos horários 

livres, inclusive à noite.  

 

  

FIGURA 5 CLEMENTINO PROCÓPIO E AMÉRICA PROCÓPIO 

 
Fonte: Fundação Joaquim Nabuco 

 

                                                        
45

 Na figura 3 vemos a disposição dos corpos de Clementino Procópio e sua esposa América Procópio. É 

interessante notar as posições de ambos no cenário fotografado, os cuidados com o vestuário, cabelos 

arrumados, os adereços (brincos, anéis, pulseiras e relógio signos demonstravam na época as “posses” 

do fotografado). Os dois não olham para o fotógrafo e estão voltados para direções diferentes: a esposa 

de pé e o professor sentado. Isso demonstra que ser fotografado na época era um acontecimento que 

exigia cuidados especiais.  
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O pai do cronista Dorgival Terceiro Neto o relatava algumas experiências da 

época em que foi interno do colégio São José destacando “que saiam, vez por outra, à 

noitinha, para o lazer citadino, circunscrito a caminhadas pelas poucas ruas da 

cidade, ou visitas ligeiras a amigos e conhecidos. Á hora marcada se recolhiam todos.” 

(TERCEIRO NETO, 1999, p. 206). A instituição do professor Clementino Procópio 

permitia a saída dos garotos para que esses pudessem desopilar nas horas vagas, já 

que seria muito difícil manter presos jovens como o pai do cronista, o seu Melquíades 

Vilar que, na época em que foi interno do educandário entre os anos de 1910-1914, já 

tinha dos seus 16 a 20 anos. Estrategicamente o educador permitia a saída dos seus 

discentes, todavia, existia um horário de recolhimento, que tinha que ser cumprido. 

Aqueles que não fossem pontuais com o horário estipulado acabariam sendo punidos. 

Isso era uma maneira do mestre-escola manter a ordem no seu estabelecimento de 

ensino, dando liberdade aos discentes, mas impondo regras para sua chegada. Mas, 

para toda estratégia, existe uma tática (CERTEAU, 2009), e o seu Melquíades Vilar é 

um exemplo: 

 

Certa noite, ele chegou com atraso, porque prolongara a conversa em 

casa de umas jovens. Ao se a aproximar do colégio, lá vem o cachorro 
agressivo que Severino Procópio, filho do professor, criava, e ao a qual 
concedia habeas-corpus noturno, depois que os internos se recolhiam. 

O estudante retardatário não teve outra opção, a não ser atracar-se 
com o bicho, quando este partiu para mordê-lo. Acostumado a 

derrubar boi no mato e a enfrentar riscos, valeu-se da agilidade e 
força física para segurar o cão pelo pescoço. Apertou-o tanto que o 
animal desmaiou e morreu. No outro dia, o assunto era um só 
mataram o cachorro do filho do professor. Se descoberto, o autor do 
cachorricídio seria penalizado com expulsão, acaso fosse aluno do 

colégio (TERCEIRO NETO, 1999, P. 206). 

 

Se no cotidiano escolar o professor Clementino Procópio se utilizava do 

estratagema da metodologia lancasteriana, principalmente empregando o uso de 

monitores para manter a ordem em sala de aula. À noite, o eleito para função de 

monitor era o cachorro que seu filho criava após o esgotamento do prazo para os 

internos voltarem. O animal era solto para montar guarda e fazer a segurança da 
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propriedade, e, de vez em quando, acabava “delatando” os alunos retardatários que 

chegavam após o horário. O cachorro, igualmente um decúria, tinha a função de 

disciplinar e de educar os estudantes para não mais chegarem atrasados, já que este 

estava ali para denunciar os procrastinadores ao docente. Para burlar essa fera 

raivosa que alertava o professor da chegada de um interno retardatário Melquíades 

Vilar teve que se atracar com o cão para silenciar seus latidos, a partir da citação 

acima percebemos que o maior medo do aluno não era se machucar enfrentando o 

decurião animalesco, e sim ser pego infligindo as regras do preceptor. Então, de 

maneira improvisada o educando se utilizou da sua astúcia para conseguir adentrar os 

aposentos onde ficavam os estudantes do internato sem ser notado. Quem levaria a 

pior nessa história era o canino que perderia sua vida.  

De acordo com Terceiro Neto (1999) a esposa do professor Clementino 

Procópio, a Dona América, ficou muito revoltada com a morte do vigia de estimação. E 

despertaria sobre o jovem Melquíades Vilar temor, já que depois da morte do 

cachorro sempre o mesmo avistava a D. América em posse de um rifle, a qual a 

mesma manobrava com muita destreza. O medo de ser descoberto fez o interno 

guardar segredo sobre a fatídica noite, o mesmo só revelou essa história algum tempo 

depois quando se encontrava na sua cidade natal em Taperoá-PB, livre do medo que a 

esposa do professor Clementino Procópio representou após a morte do seu animal de 

estimação. O que podemos concluir dessa história é que o responsável por burlar as 

regras impostas pelo educandário, referente ao horário de se recolher, não pôde se 

vangloriar do seu logro para os colegas de alojamento, já que temia ser descoberto, e 

principalmente porque seus atos despertaram a ira da matriarca da instituição. O 

risco de sofrer algum tipo de punição caso fosse desvendado, fez o seu Melquíades 

Vilar silenciar até concluir seus estudos no colégio do professor Clementino Procópio. 
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FIGURA 6 AMÉRICA PROCÓPIO 

 
Fonte: Fundação Joaquim Nabuco (ano desconhecido) 

 

As estratégias de controle do mestre-escola empregando muitas vezes de 

métodos punitivos para manter a ordem na classe ou no seu estabelecimento de 

ensino, não impediu que este fosse admirado e visto com carinho pelos seus alunos, 

inclusive o autor da travessura da morte do cachorro em nenhum momento cita temer 

o professor e sim a mulher do mestre. Os educandos de Clementino Procópio revelam 

em alguns escritos a importância do educador para suas vidas esse é o caso de Mauro 

Luna46 que destaca que 

 

Todas as pessoas que foram alunos do professor Clementino sentiram 
a influência decisiva daquele espírito. Lembranças das lições de moral 
que ele a cada passo nos proporcionava. Recordam de como aquela 
austeridade se irradiava, subitamente, num sorriso ameno, ante uma 
prova qualquer que déssemos de compressão dos nossos deveres. Fora 
da classe, era sempre expansivo, afável, cavalheiresco. As suas 
palestras representavam, para cada um de nós, um conforto e um 
estimulo. Sabia criar e fortalecer esse elo de mútua simpatia que deve 

existir entre professores e alunos, para que os resultados do ensino se 
façam sentir vigorosos e plenos. (LUNA Apud DINOÁ, 1993, p.234). 

                                                        
46

 Mauro Luna foi um professor e poeta campinense. Nasceu em 27 de Julho de 1897 em Campina 

Grande. Na sua infância frequentara a escola do professor Clementino Procópio, sendo seu único 

mestre e a inspiração para também atuar no magistério. Em 1917 abriria o educandário Olavo Bilac, 

além dessa instituição, a qual dirigia. Mauro Luna Também foi professor dos colégios Pio XI e 

Imaculada Conceição (Damas), faleceu em 1943. Ver: DINOÁ, 1993, p.241. 
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A fala de Mauro Luna nos revela que a rigidez do professor Clementino 

Procópio não passava do ambiente escolar. Fora desse espaço o educador era brando e 

possuía qualidades que inspirariam muito alunos em suas vidas pessoais e na escolha 

de suas carreiras. As ações do mestre-escola no cotidiano escolar também chamavam 

atenção de Mauro Luna que seguiria a carreira no magistério em razão da própria luz 

que o seu mestre irradiava, inclusive dizia que teria sido através deste que o mesmo 

teria herdado a paixão pela poesia (LUNA Apud DINOÁ, 1993). Como observamos ao 

longo desse capitulo, o professor Clementino Procópio despertava uma gama de 

sentimentos por parte dos sujeitos que foram os seus alunos, alguns discordaram dos 

métodos utilizados pelo educador, todavia, sabiam que se tratava de uma metodologia 

adotada pelos formadores da época. Outros fizeram do docente uma figura de 

inspiração para suas vidas, é tanto que quando o preceptor comemorou cinquenta 

anos de vida no magistério, esses fizeram uma bela homenagem no paço municipal de 

Campina Grande. De acordo com Dinoá (1993) foi uma sessão solene, a qual se 

fizeram presente os ex e atuais alunos, inclusive quem discursara manifestando todo 

carinho e gratidão que todos que estavam presente àquela solenidade sentiam pelo 

mestre, foi o dr. Hortênsio Ribeiro ex-aluno do educador.  

Muito emocionado, o professor Clementino Procópio agradeceu as palavras das 

gerações que passaram por suas mãos, manifestando em público o seu testamento 

“Dou alma a Deus, em que creio piamente. Dou os meus cincoenta annos de serviços à 

pátria. Dou meu corpo aos discípulos, inclusive filhos e netos. Dou a minha família o 

meu nome e minha memória” (PROCÓPIO Apud ANUARIO DE CAMPINA GRANDE, 

1925, P.176). O testamento do educador aponta que o mesmo desejava construir uma 

imagem que o colocasse na condição de defender que o seu trabalho estava voltado 

para os interesses da pátria, no desejo de disciplinar os jovens da nação para respeitar 

as hierarquias do Brasil, consolidando o projeto nacional instituído no período 

imperial, a qual se dar o início da sua carreira no magistério. Porém, este também 

revela o amor que sente em trabalhar com a mocidade, é tanto que este doa o seu 

próprio corpo, a este ofício por longos anos.  
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Ao longo desse trabalho buscamos explorar as estratégias que o professor 

Clementino Procópio se utilizou para disciplinarizar os corpos das crianças e dos 

jovens a partir de suas práticas educacionais através dos discursos dos cronistas e das 

fontes da época. Mas, ao analisar os subterfúgios do mestre-escola, começamos a 

perceber a existência de relatos que burlavam as regras do educador, surgindo desse 

elemento a tática que possuía a função de livrar os alunos de certas situações como de 

castigos ou punições que eram impostos a esses sujeitos quando confrontavam 

determinadas normas para manter a ordem. Percebemos nesses próprios discursos, 

que mesmo existindo por parte do aluno o respeito, e em certos momentos temor, 

referente ao professor, esses ainda poderiam despertar carinho e admiração. 

 Para finalizar, é importante destacar que o cotidiano escolar sofreu com a 

influência do método Lancaster. Uma das funções dessa metodologia era manter a 

ordem no ambiente escolar público (MEN & NEVES, 2007, p.1) e empregado também 

no ensino particular como observamos no contexto educacional de Campina Grande, 

entre os séculos XIX e começo do XX. As intenções que inspiravam essa metodologia 

era docilizar o sujeito. A partir do cotidiano escolar do estabelecimento de ensino do 

professor Clementino Procópio, percebemos que ele fazia uso de recursos punitivos 

como meio estratégico de manter a ordem, mas ao mesmo tempo, percebemos a 

resistência por parte do alunado para sublevar as normas que os regulavam. 
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MEMÓRIAS DA PASSAGEM DE ELIZABETH TEIXEIRA 
EM SÃO RAFAEL-RN 

 

Aminadabe Lira Rodrigues47 
Francisco das Chagas Silva Souza48 

 

RESUMO  
Este artigo visa apresentar a história da líder camponesa Elizabeth Teixeira quando 
esta, em função do golpe militar de 1964, refugiou-se em São Rafael, no semiárido do 
Rio Grande do Norte, e passou a chamar-se Marta, exercendo o ofício de professora. 
Realizou-se uma pesquisa de campo, na qual se utilizou o método da História Oral. 

Com o intuito de conhecer o que ficou preservado na memória acerca da mulher e 
professora dona Marta, foram entrevistadas algumas pessoas que conviveram com 
esta em São Rafael: vizinhos, amigos e ex-alunos. As entrevistas foram gravadas em 
áudio e transcritas para análise de conteúdo. A pesquisa está em fase de conclusão e 
tem nos levado a conhecer uma outra face da história de vida de uma mulher que é 
mais lembrada como uma revolucionária camponesa que pela sua experiência como 
professora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Memória. História Oral. Narrativas. Ligas camponesas.   
 
ABSTRACT 
This paper aims to present the story of peasant leader Elizabeth Teixeira when she, 
due to the 1964 military coup, took refuge in São Rafael, in the semiarid region of Rio 

Grande do Norte’s, and began being named Marta, working as a teacher. A field 
research was made, in which Oral History methodology was used.  Aiming to know 
what has been preserved in the memory about the woman and teacher Marta, some 
people, who lived with her, were interviewed – neighbors, friends, and former 
students. The interviews were recorded in audio and written down for content 
analysis. This study is nearing completion and has led us to know another side of the 
life story of a woman who is more remembered as a revolutionary peasant than by 
her experience as a teacher. 
 
KEYWORDS: Memory. Oral History. Narratives. Peasant Leagues.  
 

 

Introdução 
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Em meados do século passado, diante da grave exploração da sua mão-de-obra, 

os trabalhadores do campo nordestinos iniciam um movimento social denominado 

Ligas Camponesas, cujas finalidades eram o direito à terra e melhorias nas condições 

de trabalho no campo. Eram associações de entidade civil sem fins lucrativos, com 

registros em cartório, obedecendo à legislação da época. Tinham o apoio do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB).  

Um dos líderes mais importantes desse movimento foi João Pedro Teixeira, 

organizador da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba. Assassinado pelos latifundiários 

da região, em 02 de abril de 1962, ele foi sucedido, na liderança da Liga de Sapé, pela 

sua esposa Elizabeth Teixeira.  

Porém, se as dificuldades eram grandes, tornaram-se maiores com o Golpe 

Militar, em 1964. Elisabeth passou a sofrer perseguições e ameaças diariamente. 

Temendo ser presa e morta, destino que tiveram muitos dos seus companheiros das 

Ligas, Elisabeth fugiu para o interior do Rio Grande do Norte e se refugiou na 

pequena cidade de São Rafael, adotando um novo nome: Marta Maria da Costa.  

Em São Rafael, ela desenvolveu várias atividades para sobreviver: trabalhadora 

rural, empregada doméstica, lavadeira de roupas e, por fim, professora. Passadas 

várias décadas, convém questionarmos o que sobreviveu da memória dos rafaelenses 

com relação à líder camponesa Elizabeth Teixeira.   

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a história de Elizabeth 

Teixeira, a dona Marta, em São Rafael. Para isso, realizamos uma pesquisa de campo 

na qual utilizamos o método da História Oral. Realizamos entrevistas abertas e 

gravadas em áudio com pessoas que conheceram e conviveram com Elisabeth quando 

ela se chamava Marta. Alguns dos seus ex-alunos também foram contatados e 

narraram sobre as práticas de sua antiga professora. 

 

Elizabeth Teixeira em São Rafael: o “nascimento” da professora Marta Maria da 

Costa 

Desde a sua colonização, até os dias atuais, o Brasil tem sido marcado por 

desigualdades sociais. Uma pequena parcela da sociedade detém o acesso aos 
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conhecimentos, às técnicas e aos bens materiais, enquanto uma maioria não teve (e 

ainda não tem de forma ampla) as mesmas oportunidades. 

No que diz respeito à terra, esta sempre foi um recurso controlado por uma 

minoria que explorou (e ainda explora) uma maioria de trabalhadores que são 

expropriados. Essa realidade gerou muitos conflitos no campo, um dos quais foi o 

nascimento das Ligas Camponesas, criadas em meados do século XX, com grande 

apoio do PCB49. 

Naturalmente, os latifundiários reagiam contra os camponeses com expulsões 

de suas terras e com assassinatos. Conforme Silveira (1997), a ascensão de João 

Goulart ao poder acirrou o clima de confronto, sobretudo quando este instituiu o 

Programa de Reformas de Base, dentre estas a reforma agrária. “Nesse quadro e por 

conta dele, ocorre o assassinato de João Pedro Teixeira, então presidente da Liga 

Camponesa de Sapé, àquela altura famoso e incômodo por sua liderança política sob 

milhares de camponeses” (SILVEIRA, 1997, p. 18).  

Elisabeth, que até então “era uma mulher mais à sombra do marido” 

(SILVEIRA, 1997, p. 18), decide assumir o seu lugar na liderança da Liga de Sapé. Com 

o golpe militar, em 1964, a repressão torna-se ainda maior. Na iminência de ser 

presa, e, provavelmente, torturada e morta, Elisabeth afirma: “decidi que eu ia viver” 

(TEXEIRA, 1997, p. 110). A única solução era fugir dali para algum lugar distante e 

que não fosse conhecida. Assim, por meio de uma companheira de luta, conseguiu 

uma “carona” com um caminhoneiro que voltava para o Rio Grande do Norte e foi 

trabalhar na colheita do feijão no Vale do Assu, no semiárido.    

Elizabeth, agora morando numa fazenda em São Rafael, passou a se apresentar 

com um novo nome: Marta Maria da Costa. Trabalhou arduamente, sob o calor 

escaldante do sol, colhendo feijão e batata, sob péssimas condições de trabalho. 

Depois de trabalhar e sobreviver algum tempo nessa fazenda, Elizabeth Teixeira, 

agora dona Marta, com o seu filho Carlos, mudaram-se para a zona urbana. É 

                                                        
49
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importante destacar que, no contexto das décadas de 1960 e 1970, a cidade de São 

Rafael50 era: 

 

[...] um pequeno município com uma área de 443 km² e uma 

população em torno de 7,4 mil habitantes, mais da metade deles 
residentes na zona rural. Ali, não havia água encanada e o 
abastecimento das casas era feito pelos próprios moradores com o uso 
de animais. Também não havia saneamento e apenas as ruas centrais 
eram calçadas com paralelepípedos. A energia elétrica era fornecida 
por um motor até as 22 horas. Deficiências no tocante à saúde e a 

educação também eram gritantes. (SOUZA, 2014, p. 53) 

 

Chegando à cidade, dona Marta passou a sobreviver como empregada 

doméstica e lavadeira de roupas. Ao término de cada mês recebia o salário de seu 

trabalho que, apesar de pouco, dava para pagar o aluguel do casebre em que morava e 

fazer uma pequena feira. 

Com o passar dos anos, dona Marta ganhou a simpatia e a atenção dos seus 

vizinhos e até mesmo da comunidade de São Rafael. Nos momentos de maior 

dificuldade contou com o apoio de várias pessoas que se compadeciam da situação 

precária em que vivia, como podemos perceber em uma entrevista que concedeu na 

década de 1990, a Bandeira, Miele e Godoy (1997, p. 113):  

 

Logo depois que eu cheguei, fiz amizade com as vizinhas. Muitas 
vezes, quando eu não tinha dinheiro pra feira, não tinha o que comer, 
eu recebia um prato de comida, um copo de suco. Elas me ajudaram 
muito. Tiquinha, que era mulher do companheiro Expedito, Carminha, 
que era mulher do Chico Campelo, dono do bar de onde eu também 
lavava a roupa. No dia em que eu lavava a roupa, elas davam almoço 
pra mim e pro menino. Mas quando eu estava sem dinheiro, elas me 
davam o prato de comida também.  

 

Na impossibilidade de contatarmos as duas senhoras que Elisabeth cita no seu 

relato (a primeira já é falecida e a segunda não conseguimos localizar), ouvimos a 

narrativa da senhora Luzimar, que também conviveu com a dona Marta: 

                                                        
50

 Na década de 1980, a cidade de São Rafael foi coberta pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves. 

Uma nova cidade foi edificada para alojar a população. Mais informações sobre esse fato ver a obra de 

Souza (2014).  
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Eu conheci dona Marta através de Tiquinha. Sempre quando eu ia à 

casa dela, dona Marta estava lá. Conversava muito sobre o povo dela e 
contava várias histórias que nem eu acreditava e nem Tiquinha. 
Quando ela saía eu dizia a Tiquinha: “Eu mesma não acredito nas 
conversas dessa mulher não, porque eu acho que ela mesmo não 
passou por aquilo tudo não”. Ela contava muita coisa. Ela só não 
contou o que realmente não era pra contar, que tinha vindo de lá 

[Sapé/PB] por conta disso, não é? Ela falava que conhecia fulano de 
tal que era rico... advogado... e a gente pensava que era conversa dela. 
Mas ela era uma boa pessoa, gostava muito de conversar e todo 
mundo gostava dela. (Srª Luzimar). 

 

No depoimento da Srª Luzimar é possível depreender que dona Tiquinha teve 

uma grande participação na vida de dona Marta em São Rafael. Ao que parece, esta 

não apenas a ajudou financeiramente como também estreitou ainda mais os laços de 

amizade e abriu-lhe as portas para outras. 

Percebemos ainda que dona Marta, apesar de num primeiro momento não 

revelar sua identidade e a causa de estar em São Rafael, não escondeu algumas 

experiências que passou e as pessoas influentes que conheceu. No entanto, as 

ouvintes incrédulas duvidavam da veracidade de suas palavras. Mesmo assim, pelo 

modo que a Srª. Luzimar conclui seu depoimento fica clara a personalidade marcante 

e a aceitação de dona Marta por parte dos rafaelenses. Durante toda a entrevista foi 

notório, no seu modo de falar e nas suas expressões faciais, o quanto foi significativo 

conviver ao lado dela. 

Nos dois depoimentos que se seguem é possível confirmarmos não apenas essa 

aceitação, mas também enxergar a dona Marta como uma mulher simples, dona de 

casa, vizinha, enfim, uma moradora comum de São Rafael: 

 

Eu conheci dona Marta. Uma pessoa muito especial, dona de casa. Ela 

apareceu trazendo um rapazinho por nome de Carlos. Ele devia ter 
uns dezesseis anos na época, ou até mesmo menos que dezesseis. Ela 
era minha vizinha. Era eu, ela e dona Tiquinha de Expedito as pessoas 
que ela tinha intimidade de conversar. Nós tinha assim... uma cisma 
pensando: o que essa mulher veio fazer aqui? Ela não tinha jeito de 

uma pessoa assim... do jeito que ela tava vivendo... a gente pensava 
que ela já tinha tido uma vida melhor. Ela passava muita necessidade. 
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Naquele tempo, a cidade não era saneada e o filho dela botava água 
nas casas. Ele arrumou umas freguesias e eles viviam disso. Depois ela 
colocou uma escolinha particular na casa dela. Era uma casinha muito 
pequena, muito humilde, mas ela ensinava a uns meninos e ali ela 
ganhava muito pouco, só porque ela tinha vontade mesmo de ensinar. 
Era uma mulher que tinha muita fé em Deus. Com um tempo ela foi 
dizendo pra nós porque estava ali, aí nós se cheguemos mais a ela e 

ajudava com alguma coisa. Nós também era muito pobre. A coisa era 
muito difícil, mas nossos maridos trabalhavam e tinham um feirinha 
no final do mês e ali nós também partia com ela as coisas. Era uma 
vizinha muito boa. Dificilmente saía de casa, saía apenas pra lavar 
roupa, e, se eu não me engano, ela chegou a lavar roupa de ganho 
também, era muito difícil a situação dela. (Sr.ª Socorro). 

A gente sempre achava que ela [dona Marta] tinha algo diferente das 
pessoas que conviviam naquele meio. Ela tinha uma conversa boa, 

sabia do que falava e geralmente defendia a causa do homem do 
campo. Eu tinha um tio que morava em Vitória e de dois em dois anos 
ele vinha, e quando chegava a primeira pessoa que ele perguntava era 
por dona Marta. Ele sempre dizia que achava que dona Marta não era 
dona Marta, não em nome, mas que não era a pessoa que ela 

aparentava ser. Quando ela chegou na cidade ela colocou uma 
escolinha particular, como a gente chamava, pra alfabetizar as 
crianças. Nessas alturas, eu já ensinava e, na época que Eduardo 

Coutinho51 veio fazer as filmagens com ela, eu era professora do 
Estado e vinha da escola e ela me chamou para entrar, é tanto que eu 
participo da fita como figurante. (...) Como professora, ela era do 
ensino tradicional, quem não obedecia, ia para o castigo. Ela era muito 

rígida. Ensinava e queria que as crianças aprendessem e todo mundo 

respeitava e tinha amizade com ela, mesmo aluno, pai de aluno, mãe 
de aluno, todos tinham uma boa convivência com ela. (Sr.ª 
Conceição).  

 

Observamos, nos depoimentos acima, que dona Marta, logo ganha a confiança 

dos moradores de São Rafael que estiveram mais próximo dela. Estes, vendo a sua 

situação de pobreza, decidiram ajuda-la. No início, como ficou expresso, alguns 

percebiam que, as maneiras de dona Marta falar e se comportar denotavam que ela 

não era uma mulher tão simples como parecia.  

Dona Marta escolhe a docência como uma maneira de sustento, mas também 

de cooperar com a comunidade, alfabetizando as crianças que, na escola regular, 

ainda não tinham sido alfabetizadas ou estavam em processo de alfabetização. Porém, 

                                                        
51

 Trata-se do documentário Cabra marcado para morrer, produzido por Eduardo Coutinho, em 1984, e 

que tem como foto a vida de João Pedro Teixeira à frente da Liga de Sapé. 
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é importante destacar que essa escolha não foi por acaso, pois ela já tinha vivido uma 

experiência semelhante.  

Em 1962, logo depois da morte de seu marido João Pedro Teixeira, ela fez da 

sua casa uma escola. Todas as noites reunia crianças, jovens e adultos para alfabetizá-

los, recebia como auxílio didático um rádio, cartilhas e cadernos. Através do rádio, 

colocava as palavras no quadro negro em que os alunos copiavam em seus cadernos e, 

na sequência, corrigia e assim desenvolveu essas aulas durante dois anos, segundo 

relatou para Bandeira, Miele e Godoy (1997). 

Em São Rafael, Elisabeth Teixeira, mais uma vez, foi uma professora leiga52 

visto que alfabetizou crianças mesmo tendo apenas o segundo ano do que hoje 

chamamos de Ensino Fundamental. Sobre a escolha para exercer a docência, ela 

própria explica: 

 

Lá em São Rafael, quando eu já não tinha mais condições de continuar 
trabalhando no serviço de lavagem de roupa, eu decidi então fazer 

esse trabalho de alfabetização. Eu via um bocado de criança sem 
escola, sem saber ler nem escrever, precisando ser alfabetizada. Falei 
então com Tiquinha, que eu podia ensinar o menino dela. Falei com 

outras mães, se elas aceitassem de eu iniciar uma classe de 
alfabetização ali, porque o grupo escolar era longe e que as crianças 

não podiam frequentar. Todas aceitaram. A gente formava um grupo 
de amizade muito grande. Foi assim que eu comecei a alfabetizar as 
crianças e dali eu tirava o meu sustento. (BANDEIRA; MIELE;  

GODOY, 1997, p. 116) 

 

Conforme relatos que tivemos, os primeiros alunos de dona Marta foram os 

filhos de amigas como dona Tiquinha, as quais a estimularam a criar a escola em sua 

casa. O método era arcaico para hoje, mas comum naquela época. Como diz a Sr.ª 

Conceição, professora aposentada, dona Marta tinha um “ensino tradicional, quem 

não obedecia ia para o castigo”. Mesmo assim, fica clara a aprovação da comunidade 

                                                        
52

 Conforme Augusto (2010), o termo “professor leigo” é usado em relação a pessoas que lecionam sem 

ter concluído o curso que as habilitam ao exercício do magistério no nível de ensino em que atuam. É 

empregado para designar os que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental e que não têm a 

formação em nível médio, na modalidade normal (antigo Magistério).  
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naquele contexto, sendo inclusive considerada uma boa professora por ser “muito 

rígida” e porque “queria que as crianças aprendessem e todo mundo respeitava”.  

Outros rafaelenses que não foram alunos de dona Marta comentaram que a 

prática que ela usava era muito comum na cidade. A rigidez e a disciplina eram, 

inclusive, qualidades procuradas pelos pais ao contratarem professores para dar aulas 

de reforço para seus filhos. Os entrevistados relataram também que apesar de terem 

sido alfabetizados por outras professoras particulares, dona Marta estava entre as 

mais recomendadas pelos pais, pois os alunos que passavam por ela realmente eram 

alfabetizados. 

Dois dos seus ex-alunos lembram como foram introduzidos na suas aulas. Um 

deles, filho de dona Tiquinha, dá a entender que sua mãe o colocou para estudar com 

dona Marta como uma forma de ajudá-la na composição da renda para o seu sustento. 

Já uma ex-aluna nos informou que as referências à nova professora eram muito boas, 

pois esta era “muito exigente”, levando seus pais a coloca-la na escola para ter aulas 

de reforço.  

Alguns dos ex-alunos de dona Marta rememoram os métodos que ela usava nas 

suas aulas de reforço e alfabetização:  

 

Eu lembro que dona Marta usava a cartilha do ABC. Ela colocava uma 

folhinha com um buraquinho no meio e só dava pra ver aquela 
letrinha e perguntava que letrinha é essa e essa e aí salteava todas as 
letras da cartilha. Era bem interessante, você não conseguia decorar, 

aprendia mesmo. Ela tinha um quadro negro pequeno, mas não 
ensinava só nele não. A tabuada, por exemplo, ela nos ensinava 

também com palitos e vários objetos concretos para a gente dividir, 
fazia também tracinhos no quadro. Na época existia uma palmatória 
(...) dona Marta usava como instrumento de castigo para bater nas 
palmas das mãos. Foi realmente o maior instrumento disciplinador 
que eu conheci na minha vida. Por que disciplinador? Disciplinador 

porque era, assim, como um esforço. O aluno tinha que se esforçar 

durante a semana todinha e tudo que ela ensinava durante aquela 
semana, nos sábados ela preparava o argumento. Então ali ela via se 
você se dedicou ou não a estudar durante toda semana. Ai a gente 
tinha que fazer pergunta um ao outro, ou ela mesmo dirigia as 
perguntas pra gente e a gente tinha que responder. Aquele aluno que 
não respondia passava pra o outro, aquele, se conseguisse responder, 
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teria o direito de dar um bolo na mão do que errou, era muito 
interessante. (Rosicler, ex-aluna) 
O método de aula de dona Marta era na palmatória ainda. A gente 
passava a semana estudando e, no sábado, era as perguntas e quem 
não soubesse ia para a palmatoria. Eu aprendi a ler com ela, toda a 
base de matemática e português foi com ela. (Zorro, ex-aluno). 
Dona Marta dava aula de reforço para nós. Naquele tempo tinha outro 

nome, eu nem lembro... A gente quando chegava do colégio ia lá para 
a casa dela. Ela usava a cartilha do ABC, tínhamos aulas durante a 
semana e, nos sábados, ela fazia como se fosse uma revisão. Um 
sábado era com perguntas de matemática e outro de português e 
quem não soubesse responder ia pra palmatória. Eu, muitas vezes, 
apanhei com a palmatoria porque errava, mas depois aprendia. Eu 

tinha muita dificuldade de aprender as coisas, mas aprendi a ler com 
ela. (Rita, ex-aluna) 

 

 Nas narrativas dos ex-alunos fica evidente que dona Marta ensinava 

especificamente Língua Portuguesa e Matemática, ou seja, os alunos deveriam 

basicamente dominar a leitura, a escrita e as operações aritméticas. Com relação à 

alfabetização, conforme se pode ver, ela usava a cartilha do ABC, a qual funcionava 

como um norte para professores que, não tendo uma formação específica para a 

docência, tinham nela uma base de como alfabetizar (CAGLIARI, 1988). Para esse 

autor (1988, p. 6), “Com a cartilha antiga, o aprendizado da leitura era feito num 

tempo curto: o grande obstáculo da decifração ficava superado, em grande parte, com 

o simples conhecimento das letras do alfabeto”.  

Baseados no relato a ex-aluna Rosicler, que relembra como dona Marta 

utilizava a cartilha, percebemos que ela, a professora, dentro das suas possibilidades, 

procurava meios para que os alunos realmente aprendessem as letras e não apenas 

memorizassem a sequência do alfabeto.  

Também é possível perceber a preocupação que dona Marta tinha em utilizar 

diferentes maneiras de fazer com que os seus alunos aprendessem matemática. Uma 

dessas formas era o uso de “palitos e vários objetos concretos para agente dividir”, 

como lembra Rosicler. Vê-se que, mesmo sem conhecer os princípios da aprendizagem 

significativa, esta já é aplicada pela professora Marta ao utilizar instrumentos como 

palitos para exemplificar a divisão. Ou seja, ela estava recorrendo a algo que os 

alunos conheciam, palitos, para introduzir o novo, a divisão.  
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 Um detalhe lembrado por muitos, ex-alunos ou não, foi o uso da palmatória 

por dona Marta, principalmente aos sábados, quando acontecia uma aula que naquela 

época chamavam de “argumento”. Tratava-se, na verdade, de uma aula de revisão dos 

conteúdos estudados durante toda a semana e, naquela época, conforme alguns 

alunos, era um método que “estimulava” a aprendizagem, pois, caso o aluno não 

demonstrasse conhecimento sobre o que foi perguntado, sofreriam “bolos” (batidas) 

nas mãos.  

 Para Aragão (2015): 

 

A palmatória, assim como carteiras, livros, quadro de giz e outros 
objetos, faziam parte da cultura escolar daquele tempo histórico. 
Mesmo após a proibição dos castigos físicos, a palmatória adentrava 
no século XX como um artefato ainda inserido na cultura material 
escolar [...] A palmatória representava um símbolo de poder, de 

hierarquia, de diferenças geracionais e de instrumento civilizatório. 

 

 Conforme a supracitada autora era comum o uso da palmatória e os pais 

consentiam seu uso, embora a legislação não desse amparo para essa prática já nas 

décadas de 1960 e 1970. Seus ex-alunos, apesar do uso da palmatória, deixam claro 

que isso não era exagerado e autoritário, e até exprimem o afeto e consideração pela 

professora Marta. 

Falar de dona Marta é emocionante, era muito paciente, fazendo da 
sublime arte de ensinar um dom, por isso era amada e respeitada 
pelos seus poucos mas interessados alunos. Dona Marta realmente 
marcou... [um silêncio repentino dá lugar à emoção demostrada por 
algumas lágrimas] nós choramos muito na época quando ela foi 
embora. (Rosicler, ex-aluna). 

 

 Independente de aprofundarmos a discussão ou as críticas sobre as práticas 

docentes de dona Marta, sobretudo os castigos físicos que ela usava, é fato que todos 

os ex-alunos que entrevistamos afirmam ter aprendido a ler, escrever ou a fazer 

cálculos com ela. Portanto, o que observamos nas conversas com esses alunos é o 

sentimento de gratidão e de saudades.  
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Considerações finais 

 A trajetória de vida de Elizabeth Teixeira foi marcada por dificuldades: tanto 

na esfera pessoal, como a perda do esposo em função da sua participação na Liga 

Camponesa de Sapé-PB e, depois, pelos constantes riscos de morte; quanto em São 

Rafael-RN, quando constrói uma nova página na sua história. Longe dos filhos e da 

família, ela construiu uma nova identidade e buscou sobreviver em uma realidade 

estranha à que sempre viveu.  

 Certamente sofreu os preconceitos e as humilhações comumente sofridas por 

mulheres de sua classe social, principalmente se desacompanhadas de um esposo. 

Porém, mesmo assim, passadas várias décadas, as conversas que tivemos com pessoas 

que a conheceram mostram-se marcadas pela sua presença. Óbvio que, em suas 

memórias não está a figura de Elizabeth Teixeira, a mulher forte que enfrentou os 

poderosos, mas o de dona Marta, a empregada doméstica, lavadeira de roupas e 

professora. Muitos expressaram o desejo de revê-la. Alguns ex-alunos e antigos 

vizinhos não seguraram as lágrimas ao relembrarem as conversas, as brincadeiras e a 

convivência que tiveram com dona Marta. 

 Nossa pesquisa trouxe de volta o desejo dos rafaelenses em reencontrá-la. 

Muitos perguntavam se ela ainda é viva, onde mora, se existe alguma possibilidade de 

revê-la. Uma ex-aluna chamou a nossa atenção ao nos relatar que, quando dona Marta 

foi embora de São Rafael, pouco antes de partir, deixou-lhe de lembrança a sua 

palmatória, que ela guarda até hoje como uma importante relíquia.  

 Diante do exposto, destacamos a importância da nossa pesquisa para a história 

da educação por abordarmos, sob um ângulo ainda não explorado, a vida de Elizabeth 

Teixeira. Acreditamos ter deixado ainda muitas inquietações, dúvidas e discussões 

teóricas para uma continuidade desse trabalho. Por isso recomendamos seu estudo 

afim de com trabalhos futuros contribuir ainda mais para as memórias de Elizabeth 

Teixeira em São Rafael.  
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ARQUIVOS PRIVADOS (OU PESSOAIS): 
EXPERIÊNCIA DE UMA OFICINA 

 

Augusto Cesar Ferreira Dantas53 

 

RESUMO 
Apresenta uma reflexão sobre a experiência proporcionada pela oficina “História e 
Arquivística”, integrante do Curso de Extensão “O ofício do historiador”, coordenado 
pelos professores Helder Macedo, Juciene Andrade e Elton John Farias e ministrado 
pelos graduandos e monitores Augusto Cesar Ferreira Dantas, Liudmila Aleksandra de 
Medeiros e Luisa Cristina de Medeiros Santos. Nessa oficina, realizada com os 

discentes de diversos períodos do Curso de Graduação em História da 
UFRN/CERES/Campus de Caicó, os monitores apresentaram, inicialmente, noções 
básicas de Arquivística, tendo como suporte textos do livro “Arquivos Permanentes”, 
de Heloísa Bellotto. Num segundo momento da oficina, discutiram a perspectiva dos 
arquivos privados (ou pessoais), tomando como suporte a discussão promovida por 
Philippe Artières, tendo como objeto de estudo prático o Fundo da Família Capiba, de 
São João do Sabugi-RN, custodiado pelo Labordoc. Partindo desses pressupostos, o 
artigo propõe uma reflexão sobre os resultados da citada oficina. Esses resultados 
partem, sobretudo, da participação dos alunos na oficina, assim como a partir de 
questionários que foram respondidos pelos mesmos. Constatou que as tipologias 
documentais trabalhadas (telegramas, cartas, cadernos escolares, cartões de natal, 
etc.) suscitam mais interesse do que os “arquivos tradicionais”, aqueles pelos quais 

tradicionalmente se escreveu a História. Isso ocorre, em grande medida, por que essas 
tipologias pensam o aspecto privado, pessoal; algo que nem sempre é possibilitado 

por outros tipos de fontes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Arquivística. Arquivos Pessoais. Arquivos Privados. 
 
ABSTRACT 
It reflects on the expertise of the workshop "History and Archives", member of the 
Extension Course "The craft of the historian", coordinated by professors Helder 
Macedo, Juciene Andrade and Elton John Farias and taught by graduate students and 
monitors Augusto Cesar Ferreira Dantas, Liudmila Aleksandra de Medeiros and Luisa 
Cristina de Medeiros Santos. During the workshop held with students of various 
periods of the Graduate Program in History of UFRN / CERES / Campus Caicó, the 

monitors had initially basics of archiving, supported by book texts "Permanent Files" 
by Heloisa Bellotto . Secondly the workshop discussed the prospect of private files (or 
personal), taking as support the discussion promoted by Philippe Artières, with the 
practical object of study the Fund's Capiba Family, São João do Sabugi-RN, guarded by 
Labordoc . Based on these assumptions, the article proposes a reflection on the results 
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of the aforementioned workshop. These results leave, above all, the participation of 
students in the workshop, as well as from questionnaires that were answered by 
them. Found that worked documentary typologies (telegrams, letters, school books, 
Christmas cards, etc.) arouse more interest than "traditional files," those for whom 
traditionally wrote history. This is to a large extent, why these types think the private 
aspect personnel; something that is not always possible by other types of sources. 
 
KEYWORD: Archival. Personal archives. Private files. 
 

 

Introdução 

No segundo semestre do ano de 2015, teve início no UFRN/CERES/Campus de 

Caicó, ligado ao Departamento de História, o Ciclo de Oficinas “O ofício do 

Historiador”, que integra o projeto de ensino homônimo, coordenado pelo Prof. 

Helder Macedo, com a colaboração dos Professores Juciene Andrade e Elton John 

Farias. Ainda no projeto, fazem parte da equipe os monitores Luisa Cristina Medeiros 

Araújo e Liudmila Aleksandra de Medeiros, além do presente autor do artigo, Augusto 

Cesar Ferreira Dantas. 

O ciclo de oficinas, que espera-se concluir no mês de dezembro, compõe-se de 

10 oficinas temáticas, que buscam discutir as diversas possibilidades de uso das fontes 

históricas, desde as mais tradicionais, como inventários e processos crimes até as 

mais progressistas, ou melhor, aquelas que são mais recentes na historiografia como 

as imagéticas, literárias e cordéis. 

Os participantes das oficinas são provenientes do Curso de História do Ceres, 

dos mais diversos níveis, desde o segundo período até o oitavo, assim também como 

alunos desnivelados. Tanto do Bacharelado quanto da Licenciatura.  

Todas essas oficinas ocorrem no Laboratório de Documentação Histórica 

(LABORDOC) do CERES/UFRN, também coordenado pelo prof. Helder Macedo. E 

sempre que possível os documentos utilizados nas oficinas são provenientes de seu 

acervo, que é composto por diferentes tipologias, e abriga diversos fundos.  

Segundo Bellotto (2006), os fundos compreendem os documentos gerados e/ou 

recolhidos por uma entidade pública ou privada que são necessários à sua criação, ao 
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seu funcionamento e ao exercício das atividades que justificam sua existência 

(BELLOTTO, 2006, p. 28). 

Em outras palavras, Bellotto conceitua fundo como:  

 

O conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por 
determinada entidade pública ou privada, pessoa ou família, no 
exercício de suas funções e atividades, guardando entre si relações 
orgânicas, e que são preservados como prova ou testemunho legal 
e/ou cultural, não devendo ser mesclados a documentos de outro 
conjunto, gerado por outra instituição, mesmo que este, por quaisquer 

razões, lhe seja afim (BELLOTTO, 2006, p. 128).  

 

Nesse artigo pretendemos refletir sobre a produção e os resultados de uma 

dessas oficinas em especifico, a de História e Arquivística, que foi realizada no dia 25 

de setembro de 2015, pensando, inicialmente, o conceito de arquivo dentro da obra de 

Heloísa Bellotto (ano). Posteriormente, discutindo os “arquivos pessoais”, a partir da 

perspectiva do “arquivamento do eu”, conceito problematizado por Philippe Artières 

(ano). É nosso objetivo, também, pensar as discussões suscitadas por esses arquivos 

nos alunos participantes da oficina, que intitulamos de “oficineiros”, as dificuldades 

encontradas pelos mesmos assim, como as vantagens de se trabalhar com esses tipos 

de documentos.  

Antes de qualquer coisa, precisamos nos deter no conceito de “arquivo”, respaldados, 

sobretudo por Heloísa Bellotto (ano), assim como, posteriormente, entendermos no 

que consistem os arquivos pessoais ou privados.  

 

História e arquivos 

Heloísa Bellotto, cânone da Arquivística no Brasil, em seu livro “Arquivos 

permanentes”, se debruça sobre todas as discussões que cercam o campo dos 

arquivos. Essa discussão recai, sobretudo, a partir da terceira idade dos documentos, 

a idade permanente, na qual os documentos devem ser alocados em arquivos que 

possam cuidar permanentemente destes (BELLOTTO, 2006). 
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Existem três idades que são atribuídas aos documentos. Bellotto intitula esse 

processo de ciclo vital dos documentos, evidenciando a dinâmica dos arquivos 

públicos.  

A primeira se estende de sua produção até os 5 anos e é conhecida como 

corrente. Nesse período os documentos estão resguardados pelos seus próprios 

produtores e é responsabilidade destes a sua conservação, tendo em vista que esses 

arquivos ainda tem um uso funcional. O processo de ida dos arquivos da idade 

corrente para a intermediária é denominado transferência (BELLOTTO, 2006, p. 23).  

A segunda idade comporta documentos por aproximadamente 20 anos e é 

conhecida como intermediária. É a idade em que os papéis já ultrapassaram seu prazo 

de validade jurídico-administrativo, mas ainda podem ser utilizados pelo órgão 

produtor. Quando expira esse prazo, ao irem para a idade permanente, eles passam 

pelo processo de recolhimento (BELLOTTO, 2006, p. 24).  

A terceira idade, a permanente, começa depois de 25 ou 30 anos depois da 

produção dos documentos. Estes, nesta idade, localizados, sobretudo, junto às 

universidades ou aos centros culturais, enfim, em lugares de fácil acesso para aos 

usuários (BELLOTTO, 2006, p. 24).  

Cada uma dessas três idades tem suas especificidades. Isso pode ser 

evidenciado pela própria localização física desses arquivos. Contudo, é na terceira 

idade que se encontram os documentos sobre os quais tratamos neste artigo, a partir 

do envolvimento de discentes da graduação em História. Bellotto, nos fala desses 

arquivos:  

 

Sendo a função primordial dos arquivos permanentes ou históricos 
recolher e tratar documentos públicos, [...] São os referidos arquivos 
os responsáveis pela passagem desses documentos da condição de 

“arsenal da administração” para a de “celeiro da história" 
(BELLOTTO, 2006, p. 23) 

  

 A partir do que nos fala Bellotto, tivemos uma perspectiva abrangente do 

conceito de arquivo, fontes, entre outros essenciais ao lidar com a arquivística. Por 

meio de Bellotto podemos ter uma leitura da arquivística clássica, ou melhor, aquela 
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que lida com arquivos tradicionalmente usados pelos historiadores. No entanto, é 

preciso fazer um recorte, tendo como perspectiva os arquivos pessoais.  

 

Arquivos Pessoais 

Depois de discutirmos o conceito de arquivos, na forma tradicional de percebê-

los, iremos discutir a perspectiva dos arquivos pessoais, tendo como principal 

referência o historiador francês Philippe Artières, em seu artigo, intitulado “Arquivar 

a própria vida” (ARTIÈRES, 1998). 

Em seu texto, Artières propõe que cotidianamente, e muitas vezes sem ter esse 

objetivo, acabamos por arquivar a nossa vida, seja a partir de uma agenda, na qual 

colocamos os nossos compromissos, o álbum de fotografias da família, na qual 

guardamos os momentos que gostamos de recordar. Essas atividades são entendidas 

pelo autor a partir do conceito do “arquivamento do eu”. Para o autor, 

 

Passamos assim o tempo a arquivar nossas vidas: arrumamos, 
desarrumamos, reclassificamos. Por meio dessas práticas minúsculas, 
construímos uma imagem, para nós mesmos e às vezes para os outros 
(ARTIÈRES, 1998, p. 10). 

 

Esse arquivamento também pode ser encarado a partir das nossas obrigações 

jurídicas, que acabam por fazer com que nos arquivemos, na produção de documentos 

que comprovem a nossa identidade, por exemplo, e de diversas outras maneiras, 

como as atividades que são desenvolvidas nas escolas, que pedem que os alunos 

relatem seus finais de semana. 

Porém, o autor também alerta para as diversas seleções que são efetuadas 

durante esse processo de arquivamento. Rotineiramente se faz descartes desses 

papéis. Apenas uma pequena parte disso tudo é mantido, muitas vezes, apenas aquilo 

que se quer ser lembrado, apenas o que nos é conveniente. 

O autor também cita exemplos de pesquisadores e médicos que utilizaram 

métodos que podem ser classificados dentro do conceito de “arquivamento do eu”, 

apresentado pelo autor. Cita três casos em especial: as pesquisas realizadas durante 
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quase 20 anos, entre 1937 até meados dos anos 1950, em Londres, com centenas de 

pessoas comuns. Esses sujeitos recebiam mensalmente questionários abertos nos 

quais podiam escrever sobre assuntos gerais, esse caso ficou conhecido como Mass 

Observation, numa tradução livre “Observação de massa”. 

Outro momento no qual podemos observar o arquivamento do eu é o caso do 

britânico Anthony Coxon para entender os comportamentos sexuais dos gays. O 

pesquisador pede para que os voluntários escrevam sistematicamente um diário 

sexual, que pode ser acessado pelo mesmo, na tentativa de estabelecer em quais 

momentos esses homens correm mais riscos de ser contaminados pelo vírus HIV. 

Outro exemplo dado pelo autor se refere ao caso do prisioneiro Émile Nouguier 

que durante o tempo em que passou preso no presídio Saint-Paul em Lyon, em fins do 

século XIX começou a arquivar a sua vida, de início espontaneamente e depois a 

pedido de um médico. Seus escritos estão hoje conservados no acervo da Biblioteca 

Municipal de Lyon e consistem num diário pessoal (1899-1900) e um relato 

autobiográfico.  

Nessa perspectiva levantada pelo historiador francês se inserem os arquivos 

pessoais, que são frutos desses arquivamentos do eu, cotidianos. Em arquivos como 

esses podemos encontrar uma infinidade de tipologias, que trazem soluções (trazendo 

informações que não estão contidas em outras fontes), mas também problemas, tendo 

em perspectiva a infinidade de arquivos que são humanamente impossíveis de ser 

analisados. Assim como a parábola levantada por Ricardo da Costa, a partir da obra 

de Caspar David Friedrich O caçador na Floresta, do homem em relação à 

impenetrável floresta defronte. (DA COSTA, 2010, p. 83). 
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FIGURA 7 - O CAÇADOR NA FLORESTA (1813/1814), 65,7 X 46,7 CM. COLEÇÃO PARTICULAR. 

 

Dessa forma, tendo como base o texto de Artières, podemos perceber a riqueza 

do campo de pesquisa com os arquivos privados, podendo acessar informações, quase, 

ilimitadas, que não poderiam ser realizadas a partir de outra tipologia documental. 

No entanto essa infinidade também levanta a impossibilidade do historiador frente às 

fontes, tal qual um caçador frente à floresta impenetrável. 

 

História e práticas arquivísticas 

A oficina “História e Arquivistica” ocorreu no Labordoc, no dia 25 de Setembro, 

e teve como ministrantes os graduandos em História Augusto Dantas, Luisa Medeiros 

e Liudmila Medeiros, com supervisão dos professores Helder Macedo, Juciene 

Andrade e Elton John Farias. 

Depois da exposição dos textos de Bellotto (2006) e de Artières (1998), os quais 

também foram discutidos anteriormente nesse artigo, havendo a discussão em relação 

aos arquivos, e, especialmente dos arquivos privados, respectivamente. Essa 

discussão tomou a primeira parte da oficina, na tentativa de dar noções introdutórias 

do tema, que para muitos é algo novo, proporcionando, assim, o maior aporte teórico 

possível.  
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Posteriormente, os alunos foram instigados a trabalhar de forma prática com 

um fundo particular, que o Labordoc abriga. Trata-se do fundo da família Capiba, que 

consiste nos materiais coletados (resgatados) pelo professor do departamento de 

História do Ceres, João Quintino de Medeiros Filho, de pertences que os descendentes 

da família supracitada consideravam “sem valor”. Esses mesmos artigos estavam 

agrupados no casarão da família, localizada na cidade de São João do Sabugi.  

Os arquivos ficaram sob a responsabilidade do professor, por volta de 5 anos, 

quando o mesmo decidiu ceder o acervo para o LABORDOC. Na época o responsável 

pelo espaço era o também professor do Departamento de História, Ubiratan Rogério 

Soares. 

Segundo o prof. João Quintino, em um relato informal coletado no dia 

24/09/2015, a família é proveniente do Estado de Pernambuco. Ainda segundo o 

professor, patriarca da família, Honório Maciel da Fonseca, que foi fundador e 

primeiro regente da banda de música da cidade, tinha um grau de parentesco com o 

compositor de frevo pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, também conhecido 

como Capiba. O fundo da família Capiba se insere dentro dos arquivos pessoais, tendo 

em vista que Bellotto, assim os classifica:  

 

Constituídos por documentos produzidos e/ou recebidos por uma 

pessoa física (cidadão, profissional, membro de uma família ou 
elemento integrante de uma sociedade), enfim, de documentos que, 
preservados para além da vida dessa mesma pessoa, constituem seu 

testemunho, como um conjunto orgânico, podendo então ser aberto à 
pesquisa pública (BELLOTTO, 2006, p. 35). 

 

Na oficina citada, os alunos foram divididos em quatro grandes grupos, que 

ficaram com diferentes tipologias, contidas no fundo da família. Foram elas: cadernos 

escolares (de caligrafia, entre outros), telegramas, cartões diversos (cartões de boas 

festas), e cartas. 

Os documentos contidos no fundo da família Capiba estavam divididas em duas 

caixas, sendo que cada uma delas comportavam algumas pastas, eram essas últimas 
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que separam as tipologias, como assinaladas acima. Em cada uma das pastas haviam 

uma infinidade de documentos, sobretudo no que concerne aos cartões. 

Depois de deixá-los investigar os documentos por volta de meia-hora, sempre 

com a precaução de respeitar o principio da proveniência, já que Bellotto nos alerta 

que os arquivos que constituem o fundo não devem ser mesclados a documentos de 

outros conjuntos (BELLOTTO, 2006, p. 128). 

Após esse momento de trabalho com as fontes os alunos começaram a 

comentar suas impressões, a partir dos grupos. Cada um deles apontou as 

características especificas de suas tipologias, algumas das reflexões expressadas pelos 

alunos consistiram na especialidade de informações contidas nessas fontes. Alguns 

aspectos da vida privada só podem ser acessadas a partir dessas fontes. 

O grupo que ficou com a pasta de cadernos escolares, apontou que entre os 

seus achados estavam cadernos de mais de um dos integrantes da família, também 

chamou a atenção o fato dos cadernos registrarem a morada da família em diferentes 

cidades, dada a profissão do patriarca. Uma das propostas de pesquisa que foram 

assinalados pelo grupo foi o de pensar a educação do seridó de meados do século XX. 

Os grupos que ficaram com telegramas e cartões, sobretudo esse último, 

perceberam que a família era relativamente importante no contexto do seridó daquela 

época, a partir do grande número de cartões de felicitações e telegramas recebidos. 

O grupo que ficou com as cartas foi um dos que mais se manifestou, isso de 

deu, sobretudo, em decorrência da presença no envelope de troca de cartas de amor, 

entre um dos integrantes da família, correspondendo-se com algum pretendente. 

Também foram encontrados entre os documentos, cadernos contendo poesias, que 

também suscitou interesse por parte dos alunos. 

Alguns alunos apresentaram (proferiram) interesse em consultar, 

posteriormente, o fundo da família Capiba, seja para um eventual artigo, trabalho de 

conclusão de curso, monografia, ou mesmo por (mera) curiosidade.  

Ao fim da oficina, como é costume em todo o ciclo de oficinas que estamos 

desenvolvendo, os alunos tiveram que propor uma forma de classificação ou ficha de 

catalogação para os documentos, enquanto atividade de culminância. Isso se 
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apresentou necessário já que ainda não foi desenvolvido essa forma de organização 

para esse fundo no Labordoc. 

 

Conclusão 

Percebemos, a partir desse artigo, o quanto os arquivos pessoais ou privados 

podem suscitar diversas discussões, e diversas possibilidades de usos. Segundo 

BELLOTTO (2014), isso ocorre porque esse campo:  

 

Sempre suscitou curiosidade, interesse, indagação e – por que não 

admiti-lo? – voyeurismo, inerentes a todo ser humano quando se trata 
de penetrar um pouco mais além do que permite o contato 

estritamente social na intimidade do seu semelhante (BELLOTTO, 
2014, p. 107). 

 

 Assim percebemos, a partir da fala de Bellotto, na prática que esses arquivos 

despertam um grande interesse dos pesquisadores apresentados a essa espécie de 

fontes, por estarem permeados por “seres humanos”, provavelmente, em maior 

quantidade do que nos arquivos públicos. 

Nesses arquivos nos deparamos com a vida cotidiana das pessoas, as suas 

frustrações, os seus medos, os seus segredos, todo o seu universo particular, que pela 

preservação pode ser acessado por pesquisadores na tentativa de ler a sociedade de 

dentro para fora, isto é, do âmbito privado para o público. Das manifestações 

pessoais, particulares, invisíveis aos olhos de fora. 
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O PROFESSOR-PESQUISADOR: UM ESTUDO DE CASO SOBRE 
UMA PROFESSORA DE HISTÓRIA DA REDE PÚBLICA DE CAICÓ-RN 

NA CONTEMPORANEIDADE 
 

Suelly Araújo de Souza54 

 

RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida como exigência do 

componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Graduação em História da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN-CERES-Caicó. Voltada para a rede 
básica de ensino, pretende discutir, a partir da reconstituição biográfica da professora de 

História, Maria de Lourdes Pereira de Medeiros, da Escola Estadual Antônio Aladim 

(Caicó-RN), a importância do professor assumir a postura de pesquisador para a 
formação da consciência histórica dos alunos. Relata as experiências vividas durante sua 
formação acadêmica e continuada, que contribuíram para o desenvolvimento de sua 
prática docente e reflete sobre como sua atuação diferenciada dá condições para uma 
História ensinada de outra forma, pautada por autores do campo da História Cultural 

como José D’Assunção Barros e Sandra Jatahy Pesavento. Aborda conceitos como: 
Consciência Histórica, do alemão Jörn Rüsen; Lugar Social, de Michel de Certeau; e as 
noções de Professor-Pesquisador de Flávia Eloísa Caimi. Conclui que o fato da professora 
adotar a prática investigativa como mediadora de suas atividades dentro da sala de aula e 
os saberes pedagógicos adquiridos durante a sua formação possibilita o aperfeiçoamento 
do seu trabalho docente desenvolvido nas instituições. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Professor-pesquisador. Ensino de História. Formação de professores.  
 

Introdução 

Nos cursos de formação em História o debate que se refere ao fato do docente assumir 

a pesquisa como mediadora de suas práticas cotidianas ganhou destaque e vem 

crescendo, mesmo que de forma incipiente, ao longo dos anos (AZEVEDO, 2012). No caso 

do Brasil, entre os autores que discutem a esse respeito, destacam-se Pedro Demo (1991; 

1994; 1996), trabalhando com indissociabilidade entre ensino e pesquisa, e o caráter 

formador da atividade de pesquisa; Corinta Geraldi (1996; 1998), que estimula o 

desenvolvimento da pesquisa-ação entre grupos de professores e Marli André (2006), 

inspirando a prática da pesquisa docente, por meio da colaboração entre pesquisadores 
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da universidade e professores da rede pública; Crislane Barbosa Azevedo (2012)  que 

representa a ideia de que um agente consciente de sua própria atuação é aquele que, 

adota práticas investigativas durante seu cotidiano escolar e a relevância de assumir esse 

papel para o profissional. No plano internacional, destaca-se a voz de Keneth Zeichner 

(1998), dedicado à defesa do exercício de uma pesquisa próxima à realidade do professor 

que atua em sala de aula, ou na escola.  Ambos serviram de referencial bibliográfico para 

a nossa abordagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (1996), no artigo 43, e a Educação 

Superior deve incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, buscando 

desenvolver a ciência, a tecnologia, criação e difusão da cultura. Desse modo, desenvolver 

o entendimento do homem do meio em que vive, promovendo a divulgação dos 

conhecimentos científicos e técnicos que compõem o patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, publicações ou outras formas de comunicação55.    

Destacamos ainda a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a 

formação continuada no seu artigo 5º previne que a formação de profissionais do 

magistério deve conduzir o egresso à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa 

e a extensão como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do 

profissional do magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa.56  

Com base no exposto na legislação acima e na prática docente que desenvolvemos 

durante nossa participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) de 2013 até o momento presente, ambos nos possibilitaram pensar a relação 

entre Ensino de História e o Professor-pesquisador, problematizando como a proximidade 

dos professores da rede com a academia e a prática de refletir sobre realidade dos 

ambientes das instituições educativas e da profissão podem contribuir para as relações de 

ensino e aprendizagem.57  
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A partir da reconstituição, biográfica, da professora de História e supervisora do 

PIBID, na Escola Estadual Professor Antônio Aladim, localizada na cidade de Caicó-RN, 

Maria de Lourdes Pereira de Medeiros, objetivamos analisar a sua trajetória de formação 

acadêmica e continuada58, bem como sua prática docente na instituição, destacando o 

componente da reflexão como imprescindível para a prática docente. Como o recurso à 

reflexão aparece como parte inerente ao desempenho do professor? E como sua atuação 

diferenciada dá condições para uma História ensinada de outra forma e se reflete na 

formação da consciência histórica dos alunos? 

Na tentativa de alcançar os objetivos traçados, primeiramente, buscamos, na 

historiografia, autores que discutem conceitos e propostas inerentes à abordagem do 

tema trabalhado, e que por sua vez, serviram de referencial teórico e bibliográfico para 

este projeto. São eles: Maria Auxiliadora Schimidt (1998), que realiza um estudo sobre a 

contribuição do uso de diferentes linguagens e fontes, como uma possibilidade para as 

melhorias no Ensino de História e discute o conceito de consciência histórica a partir de 

Rüsen (1992; 2001); Maria da Graça N. Mizukami (2002), propõe que o professor deve 

mostrar aos seus alunos que eles são agentes históricos, isso durante o cotidiano escolar, 

despertar o interesse por aquilo que está ao seu redor, e que para isso é preciso a adoção 

de medidas inovadoras 

O nosso quadro teórico é composto por autores do campo da História Cultural, que 

a partir do século XX, abre-se para novas possibilidades de objetos e estudos mais 

variados, como a “cultura popular”, a “cultura letrada” as “representações”, as práticas 

discursivas partilhadas por diversos grupos sociais, os sistemas educativos, aos quais 

pretendemos nos adentrar e a qualquer outro campo temático, atravessado pela noção de 

cultura.59 Ao analisarmos os discursos produzidos pela professora Maria de Lourdes 

Pereira de Medeiros e de seus alunos, nos aproximamos de Barros (2004), e sua discussão 

sobre a Nova História Cultural, abordando a linguagem e as práticas discursivas, 

constituintes da vida social que embasam esta noção mais ampla de cultura.  

                                                        
58
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 BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens. 6.ed. Petrópolis, RJ: 
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Quando nos referimos aos sujeitos pesquisados como produtores e mediadores de 

cultura, no caso da professora e dos alunos como construtores do saber através do seu 

envolvimento no processo de ensino e aprendizagem, tratamos de uma diversidade de 

objetos. E quando considera os sujeitos produtores e mediadores de cultura, a História 

Cultural é rica e abriga diferentes formas de se tratar os objetos (PESAVENTO, 2012).  

Os conceitos que serão utilizados como norteadores nesta pesquisa, são: 

Consciência Histórica, do alemão Jörn Rüsen (1992); (2001); Lugar Social, de Michel de 

Certeau (2013); e as noções de Professor-Pesquisador de Flávia Eloísa Caimi (2006); 

Lugar Social de Michel de Certeau (2013);  

Analisamos como a atuação da professora Maria de Lourdes P. de Medeiros se 

reflete na construção da consciência histórica dos alunos. Segundo Rüsen (1992; 2001), a 

consciência histórica relaciona “ser” (identidade) e “dever” (ação) em uma narrativa que 

toma os acontecimentos do passado objetivando dar identidade aos sujeitos e a partir de 

suas experiências individuais e coletivas tornar inteligível o seu presente, conferindo uma 

expectativa futura a essa atividade. Portanto, 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 (SCHMIDT& GARCIA, 2005, p.301). A partir de Caimi 

(2006), buscamos afirmar a importância da investigação realizada pelo professor, 

durante seu trabalho nas escolas, sua prática docente, como um processo de reflexão, 

como uma forma de dar conta da complexidade que é o Ensino de História.  Certeau 

(2013), faz uma análise do lugar social do pesquisador, e as influências que as instituições 

formadoras dos mesmos, e dos diversos fatores que influenciam o historiador no 

momento da escrita, em A Escrita da História. Portanto, entender o lugar social e a 

instituição da qual o indivíduo pertence é crucial na compreensão dos discursos 

construídos pelos mesmos. Utilizaremos dessa premissa, quando buscamos entender 

quais os aspectos da trajetória da professora e como estes estão refletidos em suas prática 

cotidiana, nas relações de ensino e aprendizagem.  

Nossa pesquisa de campo foi desenvolvida utilizando o modelo de pesquisa 

colaborativa, para promover a reconstituição biográfica da professora de História citada. 

Esta abordagem assinala-se como uma modalidade da pesquisa-ação. Para Tripp (2005), 
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a pesquisa-ação é uma forma de investigação que informa a ação que se decide tomar 

para melhorar a prática, através de técnicas de pesquisa. E a natureza interativa deste 

processo é sua característica mais distinta. 

 Para tanto, iniciamos a pesquisa por ciclos. Primeiramente, com um 

reconhecimento da situação e das práticas atuais desenvolvidas na escola e pela 

professora de forma mais diagnóstica, por meio de conversas com a direção e a equipe 

pedagógica da instituição, pautados por uma revisão de documentos Institucionais, como 

o PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola e os PCN’s (Parâmetros Curriculares 

Nacionais de História 1998), e a Resolução nº 4, de 13 de julho de 201060. Nesse primeiro 

momento, apresentamos nossa proposta de pesquisa e de contarmos com a colaboração 

da mesma e de seus alunos como participantes-colaboradores. 

Em seguida, tratamos de marcar as entrevistas com a professora, caracterizadas 

por roteiro pré-planejado e temáticas, que, de acordo com Alberti (2005), versam 

prioritariamente sobre a participação do entrevistado no tema escolhido e em geral a 

opção por esse tipo de entrevista é adequada para o caso de temas que tem que tem 

estatuto relativamente definido na trajetória de vida do entrevistado. As perguntas 

versaram sobre sua formação acadêmica e continuada, sua vida, atuação na escola, os 

diálogos que mantém com os alunos entre outros. Essas entrevistas gravadas e transcritas 

foram depositadas no Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC). As 

atividades resolvidas pelos alunos, foram registradas, a fim de, com elas, analisar a 

recepção destes com relação ao conteúdo das aulas ministradas.  

 

Características da formação acadêmica e continuada do professor-pesquisador:  

cursos e habilitação 

 

O professor-pesquisador 

Iniciamos nosso trabalho com uma discussão, pautada pelos referenciais 

bibliográficos já mencionados, acerca de o que caracteriza o professor-pesquisador na 

                                                        
60

 ______. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. 
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atualidade. E quais aspectos do trabalho docente empreendido pela professora Maria de 

Lourdes P. de Medeiros, que a insere nesse conceito. Buscamos, ainda, nesse item, traçar 

os aspectos gerais sobre a formação da docente, por meio de entrevistas mais 

aprofundadas, realizadas com a mesma, discutimos de forma ampla as principais 

características de sua titulação acadêmica, dentre outros temas, entre os quais como se 

orienta seu trabalho docente. 

Numa metáfora, L. Stenhouse (1975), destinava ao professor a mesma função de um 

artista, que com seus diferentes materiais ensaia quais as melhores soluções para os 

problemas de criação. Assim também, segundo o mesmo, o professor deveria 

experimentar em cada sala de aula, como num laboratório, as melhores maneiras de 

atingir seus alunos, no processo de ensino/aprendizagem (LÜDKE, 2001).  

Nas análises de André (2006), quando a autora trata da formação do professor, ela 

nos remonta à ação da pesquisa como um recurso relevante para o desenvolvimento 

profissional com vistas à conquista da autonomia, sendo a formação inicial tratada por 

ela como lócus para desenvolver a prática da pesquisa.  

Os professores da rede básica, foco dessa análise, tratam a pesquisa conduzida por 

profissionais acadêmicos como irrelevante para seu cotidiano escolar, a maior parte deles 

não procura a pesquisa educacional para buscar tanto instruir, como melhorar suas 

práticas docentes (ZICHNER, 1998). E essa atividade, por sua vez, apesar da inserção do 

professor no âmbito da pesquisa pela chamada revolução mundial, a qual se fala muito 

dos professores como produtores de conhecimento, ainda não é destituída da dominância 

de uma visão favorecida pela ideia de que a atividade de investigação deve ser conduzida 

por pesquisadores de fora da sala de aula (NIXON, 1981). 

O docente, pela nossa cultura educacional, é associado apenas ao profissional que 

coloca em prática o que dizem os pesquisadores. Estes últimos seguem os modelos 

clássicos, desconhecendo a prática da sala de aula, como um professor conhece. Então, 

acreditamos que tomar essa responsabilidade de investigar e refletir sobre sua própria 

prática, de forma crítica e sistemática, através de métodos apropriados, tem sido um 

grande desafio na categoria dos educadores (LÜDKE, 2001). 

Entende-se por professor reflexivo, aquele que se propõe a investigar os problemas 

relacionados ao cotidiano escolar afim de reunir conhecimentos, recursos e 
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procedimentos para superá-los. Como também avaliar a adequação de suas escolhas e 

finalmente, de reorientar sua postura, sua prática docente para intervenções mais 

qualificadas no processo de aprendizagem dos alunos (CAIMI, 2006).  

 

Orientação do trabalho docente: como este se realiza mantendo diálogo com as outras 

formações 

Uma de nossas fontes de análise foi uma entrevista realizada junto com a professora 

Maria de Lourdes P. de Medeiros, caracterizada por um roteiro pré-planejado pela autora, 

com perguntas bem amplas que versaram sobre a formação acadêmica e continuada da 

professora e sobre como se orienta e se constitui o seu trabalho docente na instituição. De 

caráter temático, segundo Albertini (2005), versam prioritariamente sobre a participação 

do entrevistado no tema escolhido. 

Graduada em História Licenciatura e Bacharelado pelo Centro de Ensino Superior do 

Seridó – UFRN – Campus de Caicó, desde 2002, ano da conclusão do curso. Possui curso 

de especialização em Linguagens e Educação, concluído em 2005 e atualmente está 

cursando uma especialização, também no CERES – UFRN, dessa vez em História e Cultura 

Africana e Afro-brasileira. A professora Maria de Lourdes P. de Medeiros, trabalha em 

uma única instituição, a Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo, da rede 

pública de ensino, localizada na cidade de Caicó-RN, campo de análise. Como profissão, a 

mesma destaca apenas essa, mas, atua também de forma amadora, no campo das artes, 

desde o teatro, a literatura de cordel e atuação com mamulengos.  

Com relação ao seu trabalho docente na instituição, ele se dá junto com a equipe 

pedagógica, em torno de reuniões e encontros para confecção de planos de aula, a cada 15 

dias ou mensalmente e durante o planejamento anual ocorrido no período das semanas 

pedagógicas, no início de cada ano letivo. Costumeiramente, os professores da escola 

também se encontram para avaliar o desenvolvimento da prática no cotidiano da escola. 

Por exemplo, após o simulado que é aplicado aos alunos, para atribuição de notas 

bimestrais, analisam o desempenho dos alunos e a partir disso discutem os pontos 

positivos e negativos da avaliação, o que está faltando e o que precisa melhorar. Sobre 

isso a professora afirma:  
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“Temos a equipe pedagógica, mas, eu sempre procuro alguma coisa, 
participar de eventos e de Simpósios, Colóquios, sempre procuro 
estudar alguma coisa”61. 
 

Essa reflexão e depoimento mostra como a professora é ciente da importância a 

admissão de práticas investigativas com relação a sua profissão e busca se distanciar dos 

currículos tradicionais de ensino. Essencial para justificar a análise do seu lugar social e 

de produção na discussão que se refere ao professor reflexivo, especificamente na rede 

básica de ensino.  

 Destacamos também, outro ponto da entrevista em que a professora relata sobre o 

seu desânimo com a profissão e os motivos pelos quais ela sentiu-se reanimada e 

estimulada a voltar a realizar um trabalho em comunidade com a academia e as recentes 

pesquisas sobre o Ensino de História:  

 

“Ao longo desses 25 anos já vinha um pouco desestimulada com 
relação minha profissão. Principalmente, a questão financeira, a gente 
é muito cobrado enquanto professor e a realidade da escola hoje é 

muito cruel. A gente se sente desestimulado por que não há uma 
valorização do ponto de vista financeiro e também profissional. Se 
você quer fazer um curso de especialização, se for um curso pago ou 
qualquer outro curso de pós-graduação, você tem que tirar do bolso e 

você não pode tirar uma licença para fazer realiza-lo”62.  

 

Continua:  

 

“Como eu estou agora na especialização, eu estou fazendo a 
especialização, mas, estou em sala de aula, então, para fazer os 
trabalhos. Agora na escrita do TCC é.... tá sendo muito cansativo por 
que eu tenho que conciliar o trabalho em sala de aula, tenho que 
conciliar com os estudos da especialização, com os trabalhos, com o 
TCC e isso sobrecarrega muito”63. 

 

Contudo, a professora relata que a partir do momento em que o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, passou a atuar na Escola Estadual 

Professor Antônio Aladim – EEAA, ela passou a sentir-se motivada e reanimada.  

                                                        
61

  Depoimento da Prof. Maria de Lourdes P. de Medeiros , recolhido em 28 de outubro de 2015. 
62

 Depoimento da Prof. Maria de Lourdes P. de Medeiros , recolhido em 28 de outubro de 2015. 
63

 Depoimento da Prof. Maria de Lourdes P. de Medeiros , recolhido em 28 de outubro de 2015. 
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“Por que eu comecei a ver jovens que estavam na universidade, que 
estavam chegando a escola com ideias novas, então isso foi me 
motivando até a fazer esse curso de especialização”.  

 

Até então, havia decidido não fazer mais nada, a não ser, esperar ansiosa por sua 

aposentadoria, segundo a própria, e viver da arte (cordel e teatro), ouvindo música e 

lendo o que quisesse ler. Possui 10 turmas, trabalhando apenas nesta escola e com Ensino 

Médio, divididas em dois turnos, ressalta que hoje só largaria o magistério pelo Cordel. 

 

“Mas, a partir do PIBID, a partir da participação de eventos, eu 
comecei a sentir vontade de voltar a academia, de produzir e isso me 
motivou a fazer o curso de especialização. Então eu considero o PIBID, 
além da importância para os alunos que estão tendo o contato com a 
realidade na escola, foi muito importante também para a minha 
formação e para me motivar a continuar estudando”64. 

 

Com isso, destacamos a importância do Programa Institucional de Bolsas (PIBID), 

que cumpre uma função muito importante, seja para formação acadêmica em 

Licenciatura, seja para a formação continuada de professores da rede, nesse caso em 

específico, como parte integrante e fundamental da trajetória profissional da professora 

Maria de Lourdes P. de Medeiros. O programa, entre outros objetivos prevê a 

contribuição para a formação continuada em serviço dos professores das escolas públicas 

conveniadas, tornando-os co-participantes do processo de formação inicial dos 

licenciandos.65 

 

Análise do cotidiano escolar: relação entre a prática docente e a formação da 

consciência histórica do alunado 

 

Da Escola Estadual Professor Antônio Aladim a Professora Maria de Lourdes Pereira de 

Medeiros e seus alunos66 

                                                        
64

 Depoimento da Prof. Maria de Lourdes P. de Medeiros , recolhido em 28 de outubro de 2015. 
65

 De acordo com o Decreto nº 7.219, de 24 de Junho de 2010, Artigo 3º.  
66

 Estes dados foram levantados em Outubro de 2015. 
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Para conhecer mais de perto a prática de pesquisa dos nossos professores da educação 

básica, propusemos como já foi mencionado, um estudo de caso com a docente Maria de 

Lourdes Pereira de Medeiros. Escolhemos o estabelecimento da rede pública dotado de 

recursos básicos para a realização de atividades de pesquisa, tanto pela sua situação 

funcional, quanto pela sua infraestrutura física e organizacional. Em contato com esta 

reunimos um importante conjunto de informações, sobre a instituição campo de análise e 

o lugar social da professora mencionada.   

 Localizada na Zona Norte da Cidade de Caicó-RN, rua Tancredo Neves, S/N, bairro 

Boa Passagem, região periférica da cidade, a Escola Estadual Professor Antônio Aladim, 

foi fundada em 13 de março de 1978 e funciona em um prédio de propriedade do G overno 

do Estado – RN. Atende aos níveis de Ensino Fundamental, Médio e EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. A Escola 

desenvolve atividades extracurriculares como: Ensino Médio Inovador, Mais Educação e o 

PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). Atualmente é bastante 

procurada pelo público, em razão da sua boa organização e do reconhecimento da 

qualidade do ensino disponibilizado pela instituição. Construído de forma coletiva, o PPP 

(Projeto Político Pedagógico) da escola, que encontra-se na sua versão de 2008, mas, que 

segundo a atual gestão, está em processo de atualização, versa prioritariamente sobre as 

concepções de educação, a escola, a gestão, o currículo, o ensino, a aprendizagem e 

avaliação, com vista as opções teórico e metodológicas para se alcançar os objetivos 

pretendidos. Baseado nos referenciais legais e teóricos da Educação Nacional, como a LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais da 

Educação). 

Através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e 

principalmente com a professora de História Maria de Lourdes Pereira de Medeiros e seus 

alunos, percebemos que o desenvolvimento do gosto dos alunos pelos conteúdos 

históricos. E o trabalho desenvolvido pela docente nesse sentido, nos chamou a atenção 

pelas práticas adotadas pela mesma, para lidar com o cotidiano escolar e para construir 

sólidas relações de ensino e aprendizagem. Dentro do programa, percebemos também, a 

aproximação que o mesmo a proporcionou com a academia, com as novas discussões em 
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torno do Ensino de História, utilizados pela mesma como forma de aprimorar sua prática 

docente. Segundo a mesma: 

 

“Eu procuro participar, como eu disse, de simpósios e colóquios. Eu já 
estou, participando de praticamente tudo que ocorre na universidade. 
Do que eu fico sabendo, do que está ao meu alcance, eu participo. De 
certa forma eu consigo ter uma nova visão e posso levar algo novo 
para a sala de aula. Posso dialogar melhor com o meu trabalho em 
sala de aula, ter uma visão diferente de como eu estava trabalhando e 

o que eu posso aproveitar nos eventos que eu vou, pra motivar meu 
aluno, para promover o interesse do aluno por determinados assuntos 
da atualidade, da disciplina, da vida”67. 

 

Durante as entrevistas, a professora de História, relatou sobre os espaços da escola 

e os recursos utilizando por ela em suas aulas, são eles:  a biblioteca, o laboratório de 

informática que por não ser tão grande é preciso dividir as turmas para a realização de 

atividades em suas dependências e entre outros a sala de multimídia. Até o refeitório já 

utilizou, como forma de tirar os alunos dos espaços que já estão habituados. 

 

“De repente me surgiu a ideia de fazer um trabalho no refeitório e a 

gente foi para o refeitório, era um trabalho de confecção de um álbum 
ilustrado [...] como também já tive até de ir para uma sorveteria que 
tem ao lado. Eu procuro diversificar por que se ficar só na sala de aula 
é cansativo tanto para os alunos quanto para o professor”68. 

 

 As atividades desenvolvidas pelos alunos na instituição, foram objetos de nossas 

análises, além dos espaços utilizados por ela para a realização da sua prática docente, 

tratamos sobre os métodos de avaliação desenvolvidos, como as produções de poesias de 

cordéis, de mamulengos e história em quadrinhos para se trabalhar a leitura, 

interpretação e produção de texto, pois nesse sentido, percebemos que os alunos 

apresentam certa carência; paródias utilizando a música como recurso; e os seminários, 

onde os alunos ficam bem à vontade para escolher a forma de apresentação. Esses 

seminários, segundo a professora, são a melhor forma de avaliar o aprendizado do aluno, 

pois neles os alunos conseguem expressar verbalmente o que leram e aprenderam e com 
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 Depoimento da Prof. Maria de Lourdes P. de Medeiros , recolhido em 28 de outubro de 2015. 
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 Depoimento da Prof. Maria de Lourdes P. de Medeiros , recolhido em 28 de outubro de 2015. 
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isso ela trabalha também a questão da timidez dos discentes envolvidos na atividade. E 

nesse momento ela busca detectar onde estão as dificuldades da turma. Ela não costuma 

usar provas escritas, pois ao alunos costumam responder apenas as questões objetivas.  

 

“Porque as subjetivas eles tem que escrever, eles tem que pensar e 
escrever, muitos deles não respondem por não querem pensar ou não 
querem escrever”69. 

 

 Então, ela opta por realizar uma avaliação contínua, analisando o 

desenvolvimento do aluno, sua participação durante as aulas. E nos seminários, onde é 

analisado a postura do aluno, a sua capacidade de opinar sobre determinado assunto, a 

forma como se expressam. Dentre os projetos desenvolvidos com as turmas, fora da 

disciplina que ministra, a professora já desenvolveu alguns voltados para a produção de 

cordéis, seu lado artístico contribui para o bom desempenho dessas atividades e no final 

desse ano de 2015, a mesma estará promovendo oficinas na biblioteca da escola, onde a 

proposta inicial é que os alunos passem a buscar a biblioteca não apenas para “bater 

papo”, segundo palavras da professora, ou acessar redes sociais, mas, estimulá-los à 

prática da leitura. Cada um deverá escolher um livro de sua preferência e dentro de um 

prazo estipulado será marcado um encontro para debater sobre as respectivas leituras. 

Com isso espera-se um maior envolvimento das turmas com o espaço da biblioteca.  

 Na opinião dela, como professores não devemos trabalhar somente os 

currículos voltados para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

principalmente nos terceiros anos com relação a este fato, demonstra certa aversão. Pois 

é preciso trabalhar esse aluno também para a vida e não apenas para ser um concorrente 

de processos seletivos. Prioriza formar o aluno imbuído de capital cultural, boa música, 

contato com o teatro, e não apenas conhecimento técnico.  

 A indisciplina hoje é uma questão que, atualmente, preocupa e mobiliza 

professores, técnicos e pais (até mesmo os alunos em alguns casos) das escolas brasileiras 

em diversas modalidades e contextos distintos (REGO, 1996). Esse assunto também foi 

tratado por nós com a professora Maria de Lourdes P. de Medeiros, no intuito de 
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 Depoimento da Prof. Maria de Lourdes P. de Medeiros , recolhido em 28 de outubro de 2015. 

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

803 

 

compreendermos como se constituem suas relações com seu alunado. A mesma relatou 

que a maioria dos alunos que apresentam comportamento indisciplinado em sala de aula, 

geralmente advém de famílias desestruturadas, e esse problema social se reflete nas suas 

atitudes dele na escola. Para contornar essas situações, a professora diz sempre buscar 

manter um diálogo mais próximo com esse aluno, junto com a equipe pedagógica da 

instituição e se dispõe a ajudá-lo. Ciente da função social que é destinada ao professor:  

 

“Isso ter uma função social [...] às vezes o aluno precisa só de alguém 
que o escute, pois ele vem de casa tão sobrecarregado [...] que quando 
ele encontra um professor, um supervisor ou um coordenador, que 

chega, que conversa com ele, que dá um apoio, as vezes só ouvir o que 
aquele aluno tá, tem pra dizer, depois dizer alguma coisa já ajuda”70. 

 

 As relações que a mesma mantém entre suas formações com a sala de aula, 

podem ser observadas tomando como exemplo as novas discussões acerca do Ensino de 

História da África e dos Afro-brasileiros apreendidas por ela, dentro do curso de formação 

continuada que participa atualmente no Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES – 

UFRN, que a mesma busca utilizá-las para contribuir com seu trabalho em sala. Junto com 

o PIBID, a professora está propondo para os alunos de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, 

diversas produções acerca do tema, que serão expostas durante o evento ACART, feira de 

cultura e ciência da EEAA.  

 Quando questionada sobre o que motiva o afastamento dos professores que 

atuam na formação básica das academias, a professora se refere ao fato de que, por uma 

questão financeira, ou seja, o professor é tão mal pago que precisa trabalhar em mais que 

uma instituição e expediente, o que resulta na falta de tempo para se dedicar a outros 

assuntos, como por exemplo, a academia. Como já relatamos, ela própria encontrava-se 

nessa situação até a entrada do PIBID na EEAA. E que apesar de estar um pouco 

“enferrujada”, ela se sente bem em estar de volta à universidade, em participar de 

eventos. 

 

Considerações finais  
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Conceber a prática pedagógica, dessa maneira, como uma prática reflexiva e não 

como uma atividade meramente tecnicista, exige dos docentes a apropriação dos saberes 

que vão adquirindo ao longo desses processos reflexivos, com o diálogo contínuo entre as 

teorias e o coletivo dos profissionais da área. E este tipo de diálogo se torna indispensável 

para a prática docente.   

A prática reflexiva ajuda ao professor a responder as inúmeras situações postas no 

cotidiano das instituições de ensino, à medida que propõe o desenvolvimento de soluções 

e novos modos de agir. Partindo da premissa de que a docência é uma atividade tanto 

complexa, quanto desafiadora, é exigido do professor uma constante disposição em 

aprender, buscar inovações, produzir questionamentos acerca de sua própria prática, com 

o objetivo de conseguir realizar uma transformação escolar e social e uma melhoria na 

qualidade do ensino. Lidar com a complexidade da profissão, exige preparação para 

atender às novas demandas da realidade escolar, dando respostas e projetando novas 

ações que favoreçam as relações de ensino e aprendizagem.  

A nossa sociedade está em constantes mudanças, no âmbito social, político, 

econômico, refletidas na população. E as consequências e exigências, desses novos perfis 

de alunos, para o exercício da docência têm sido cada vez maiores, ocasionando uma nova 

visão e avaliação com relação aos cursos de formação de professore e profissionais da 

área, e os perfis que se pretende formar.  

É possível realizar pesquisa em sua sala de aula, na comunidade escolar da qual 

participa. Ela permite que o professor seja capaz de refletir sobre sua prática profissional 

e buscar formas (atitudes, habilidades, competências, relações), como já foi dito que 

podem ajudá-lo a perfeiçoar cada vez mais o seu trabalho docente desenvolvido nas 

instituições. Assim, ele poderá também participar de maneira efetiva do processo de 

emancipação das pessoas, inclusive do próprio profissional. Com a utilização de 

ferramentas e práticas que possibilite a realização de uma leitura crítica da docência e a 

identificação de caminhos para superar as dificuldades atreladas a profissão, o docente se 

sentirá menos dependente do poder sociopolítico e econômico e mais livre decidir por si 

próprio suas ações.  
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AS NOVAS PERSPECTIVAS DOS PCNS: OS LIVROS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA NA ATUALIDADE 

 

Gerimário da Silva Nunes71 

 

RESUMO 
Pretendo investigar como os professores de História do ensino básico brasileiro que 
formaram-se há algumas décadas atrás, vem se adaptando as novas exigências dos 
PCNs, a exemplo das Leis 10.639/03 e 11.645/08, que por sua vez exigem o ensino de 
História da África e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas. Procurando 
entender como esses profissionais que, por um motivo ou por outro, não tiveram 

essas disciplinas incluídas em seus currículos acadêmicos e agora são obrigados por 
lei à ministrarem aulas das mesmas. Entretanto esses docentes tentam adaptar-se 
rapidamente, para que possam ministrar aulas com qualidade e acima de tudo, 
preparados para discutir os “pré-conceitos” que essas temáticas possam causar, pois 
os alunos de hoje não são mais os mesmos de dez ou vinte anos atrás, assim como as 
famílias, que ainda resistem em expor seus filhos a conteúdos que, os tirem da zona 
de conforto, que contraponham seus dogmas religiosos, muitas vezes influenciados 
por uma sociedade “presa” ao catolicismo, que está presente na maioria dos lares 
brasileiros, provocando um pensamento controverso as religiões africanas como 
“macumba”, “xangó” e “pacto com o diabo”. A partir de pontos tão pertinentes, 
Procura-se investigar como os professores e principalmente os livros didáticos de 
História, trazem em seu conteúdo tais temáticas, e como os mesmos podem contribuir 

para a extinção do fenótipo construído pela sociedade, onde os adeptos de religiões de 
matrizes africanas são “macumbeiros”. Essa comunicação parte de discussões e 

experiência em sala de aula especificamente nas disciplinas de estágio supervisionado 
I e Metodologia do Ensino de História, disciplinas ministradas no semestre 2015.1 na 
Universidade Federal do Rio Grande do norte (UFRN). 
 
PALAVRAS-CHAVES- Escolas; PCNs; PPP; livros didáticos; comportamento; alunos. 
 
ABSTRACT 
I want to investigate the history teachers of the Brazilian basic education that formed 
a few decades ago, has adapted the new requirements of the PCN, like the Law 10.639 
/ 03 and 11.645 / 08, which in turn require the teaching History of Africa and african-
Brazilian culture and indigenous peoples. Trying to understand how these 

professionals who, for one reason or another, did not have these disciplines included 
in their academic curricula and are now required by law to the minister of the same 
classes. However these teachers try to adapt quickly, so they can teach classes with 

                                                        
71

 - Graduando em História pela universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Bolsista do 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência). E-mail: 

Gerimario_Historia@Hotmail.com.  

mailto:Gerimario_Historia@Hotmail.com


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

808 

 

quality and above all, prepared to discuss the "preconceptions" that these issues can 
cause, because today's students are not the same ten or twenty years ago, as well as 
the families who still resist expose their children to that content, take the comfort 
zone, which counteract their religious dogmas, often influenced by a society "prey" to 
Catholicism, which is present in most Brazilian homes, causing a controversial 
thought the African religions as "voodoo", "Shango" and "deal with the devil." From 
points as relevant, Wanted investigate how teachers and especially the history books, 
they bring in their themes such content. and how they can contribute to the extinction 
of the phenotype, more collective (which phenotype built by the company is that? 
Give an example). This communication is part of discussions and experience in the 
classroom specifically in stage I and disciplines supervised Methodology of History 
Teaching, courses in progress at 2015.1 semester at the university in northern Rio 

Grande (UFRN). 
 
KEYWORDS- schools; NCPs ; PPP ; textbooks ; behavior ; students 
 
 

Os currículos podem nos revelar um contexto social, cultural, econômico e 

político, não só das escolas mas dos próprios alunos que ali frequentam. Os alunos são 

parte fundamental na elaboração de um currículo escolar, pois só compreendendo o 

contexto e a realidade dos alunos poderemos compreender melhor a elaboração dos 

componentes curriculares das escolas a quais lecionamos ou pretendemos lecionar. 

 A formação de bases curriculares, pode contribuir bastante para a formação de 

alunos, professores e até mesmo na própria escola. A escola é um ambiente onde 

podemos identificar uma verdadeira socialização de religião, classes, raças e gêneros, 

pois segundo Renilson Rosa Ribeiro72, a formação dos currículos, os PCNs, ao menos 

no discurso, vem numa perspectiva de superar a ideia de que: 

 

Um bom professor de História” era “aquele que conseguia inculcar no 
menino rico o orgulho de ser um continuador, em novas roupagens, 
dos bandeirantes, ou, outros rincões do país, um sinhozinho digno de 
seus antepassados escravocratas. E conseguir fazer o menino pobre 
saber que havia descendentes, físicos ou espirituais, daqueles que 
sempre ali estiveram, para serem obedecidos. (FUNARI, 1998, p 13). 

 

                                                        
72

 - RIBEIRO, Renilson Rosa, O saber (histórico) em parâmetros: O ensino da História e as reformas 
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Podemos perceber na leitura de diversos trabalhos que a construção de um 

bom currículo proporciona uma melhor educação socioeconômica aos alunos a ela 

envolvida, pois ao mesmo tempo que cria sujeitos conscientes do “social”, ela também 

destrói fenótipos criados em sua maioria pela convivência familiar. Aproximam 

sujeitos que em sua maioria vivem excluído de uma sociedade que oprime os menos 

favorecidos, sendo assim inclui o sujeito a uma realidade que em grande medida pode 

ser explicada por um processo histórico, nas discussões sócio-políticas brasileiras. 

Segundo a pesquisadora e especialista na área a professora da USP (Universidade de 

São Paulo) e da PUC (Pontifícia Universidade de São Paulo) Circe Bittencourt “o 

século 19, o acesso aos livros didáticos eram única e exclusivamente um luxo das 

elites, a realidade na produção dos livros didáticos era mera e simplesmente 

“arcaica”, pois os próprios professores eram quem produziam esses materiais” 

(BITTENCOURT, 2010). O que podemos concluir com a exclamação da professora é 

que muitos professores são meros capachos dos livros didáticos, e preparam suas 

aulas com base no livro didático, sem nenhuma consulta ou pesquisa sobre os temas. 

Agora mais do que nunca a exigência do ensino da história e da cultura africana e 

indígena nas escolas públicas brasileiras como requer a lei 10.639/2003 e 11.645/08 

resultado de lutas sociais e reconhecimento histórico. A “velha guarda”, profissionais 

responsáveis pela formação da atual sociedade, que limitados pelos investimentos 

precários na educação e vítimas de uma formação de péssima qualidade, se veem 

obrigados à procurarem cada vez mais, cursos ou especializações relacionados à essas 

culturas. Podemos até mesmo perceber em diversas cidades, a introdução da capoeira 

como instrumento de implantação da cultura afro, o referido esporte foi bastante 

praticado pelos escravos durante todos os anos em que foram escravizados e 

torturados na fazendas brasileiras. Mas tal solução só soluciona o problema em parte, 

porquê além do cultural, existe fatores bem mais complexos como a religião africana, 

como desconstruir os fenótipos criados pela sociedade. Mas como destruir na cabeça 

das crianças que não se trata de “macumba” ou coisa do “diabo”? de que maneira 

trabalhar e expor o que realmente são essas religiões? Como enfrentar os dogmas 

religiosos dos familiares dos alunos? perguntas como estas não são fáceis de 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

810 

 

responder, mas que com certeza a melhor formação e capacitação do professor de 

História seria uma grande ajuda, para que a médio prazo, possamos começar a colher 

frutos. 

A reforma curricular, que foi iniciada no início dos anos 1980, tem sido 

marcantes nas discussões entre os docentes da rede básica de 1º e 2º graus e 

pesquisadores da área, pois a questão da (teoria x prática), tem entrado em 

constantes conflitos, a ideia de perfeição do ensino de História, se distanciam da 

realidade que se aplica à nosso território. Em grande parte nas escolas públicas, que 

cada vez mais estão sucateadas e esquecidas pelos governantes de nosso país, 

tornando assim o ensino cada vez mais desafiador e difícil para os docentes. Alguns 

debates que se iniciaram a partir do anos 80, passaram a contribuir para uma melhor 

adequação do ensino à realidade brasileira. 

 Os profissionais da área de ensino evidenciam cada vez mais “o 

desenvolvimento de pesquisas no campo de história do cotidiano, da história vista de 

baixo, da micro história, história das mulheres, história da leitura da criança dentre 

outras” (RIBEIRO, 2004 p.8). Com a intensificação desses estudos, a construção de 

currículos se adequem cada vez mais ao atual estado social da nossa educação. 

 Podemos perceber que o ensino de História, foi incluído nos currículos 

escolares inicialmente na educação infantil e primeiros anos do ensino médio, onde 

provavelmente este atraso na inclusão da citada disciplina, se deve em grande parte a 

opressão da ditadura militar em nosso país. Com a elaboração da LDB (Lei de 

diretrizes e Bases) de 1994, o ensino foi incluso em todos os níveis, começando pelo 

infantil, passando pelo fundamental até chegar ao médio. Antes desse período, o 

ensino de História se resumia à periodização assentada do modelo francês (Idade 

Antiga, Média, Moderna e contemporânea) e também a valorização dos heróis 

nacionais. Ainda hoje, podemos encontrar uma grande influência destes modelos na 

formação dos currículos das escolas brasileiras, porém, existem em grande parte uma 

contribuição das frequentes discussões acerca dos currículos escolares. 
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 Algumas propostas curriculares podem ser vistas em todo Brasil, cada qual 

com sua meta e proposta. Assim compreendendo a realidade escolar de diversas 

situações sociais, segundo Ribeiro, 

 

A proposta curricular paulista, por exemplo, apresenta a estrutura de 
seus conteúdos por intermédio de eixos temáticos (“A criança constrói 
sua história” – Ciclo Básico, “A construção do espaço social: 
movimentos de população” – 3a e 4a séries, “O construir das relações 
sociais: Trabalho” – 5a e 6a séries, “O construir da História: cidadania 
e participação” – 7a e 8a séries. Os autores da referida proposta 

fundamentam tal opção na perspectiva de que qualquer tema ou 
objeto permite apreender a totalidade do social, pois a totalidade não 
significa visão global (típica das análises por períodos), mas um certo 
tipo de relação do todo com as partes74. (RIBEIRO, 2004 p.15). 
 

 Podemos observar que na proposta paulista supracitada, que cada faixa etária 

compreende um objetivo, sempre analisada e conduzida de acorda com a escolaridade 

de cada grupo, assim fazendo uma análise do social em todos os níveis, onde os alunos 

gradativamente podem compreender o “social” de modo, que o mesmo pode fazer 

uma paralelo entre o passado e o tempo presente, fazendo assim um aluno capaz de 

construir uma “visão crítica” sobre a sociedade em que vive, pois segundo Bittencourt 

o papel da História ensinada e “sentir-se sujeito histórico” em sua contribuição para a 

“formação de um sujeito crítico” (RIBEIRO, 2004 p.16). 

 Um desafio se encontra na construção destes currículos, a inclusão do social e 

cultural como saber escolar a ser introduzidos aos alunos de 1º e 2º graus. Em grande 

parte este problema vem da resistência de alguns pesquisadores sobre o tema, e 

esquecem um personagem de estrema importância no processo de ensino e 

aprendizagem, que é o professor, pois ninguém conhece mais a escola ou até mesmo a 

turma a qual será ministrado o conteúdo, do que o docente, onde a construção de um 

“currículo interativo” na História ensinada em sala de aula, onde diversas vezes, o 

professor percebe que o currículo adotado não servirá para determinada turma, 

obrigatoriamente o mesmo tem que se valer de um plano “B”, para que possa 

contemplar a aula de uma maneira cada vez mais eficaz. 
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 Para finalizar percebemos um sério compromisso do governo brasileiro para 

com a sociedade brasileira e com os países internacionais, para que o processo de 

construção de parâmetros curriculares nacionais, assumam cada vez mais um papel 

de formação social cada vez mais especializada e fundamentada. 

Certeau (1994) discute a pratica da leitura e da interpretação, pois esse autor 

aproxima-se da ideia de uma leitura “passiva” ou “objetiva” do texto. Muitos criticam 

os currículos escolares, mas vale apena ressaltar que não podemos “negligenciar” ou 

“marginaliza-los” nas discussões do ensino de História no território brasileiro. 

Referências 
RIBEIRO, Renilson Rosa, O saber (histórico) em parâmetros: O ensino da História 
e as reformas curriculares das últimas décadas do século XX. Caicó, Mneme – 
Revista Virtual de Humanidades, n. 10, v. 5, abr./jun.2004. 
 
Pedro Paulo A. Funari, “Ensino de História, Modernidade e cidadania”, in Bolando 
Aula de História, São Paulo, n. 7, setembro de 1998, p. 13. 
 
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/circe-bittencourt-bom-livro-didatico-
aquele-usado-bom-professor-780314.shtml 
 
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1372726711_ARQUIVO_Trabalho
XXVIISNH-CarolineSilvaCruzeSimoneSilvadeJesus_corrigido_.pdf 

 
O ensino de História entre o dever de memória e o direito á história. PEREIRA, Júnia 
Sales; ROZA, Luciano Magela. In Revista História, Hoje, V.1, nº1, p.89-110, 2012 

 
 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/circe-bittencourt-bom-livro-didatico-aquele-usado-bom-professor-780314.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/circe-bittencourt-bom-livro-didatico-aquele-usado-bom-professor-780314.shtml
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1372726711_ARQUIVO_TrabalhoXXVIISNH-CarolineSilvaCruzeSimoneSilvadeJesus_corrigido_.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1372726711_ARQUIVO_TrabalhoXXVIISNH-CarolineSilvaCruzeSimoneSilvadeJesus_corrigido_.pdf


813 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 7 
 
Pluralidades e relações étnicas no Brasil: 

cultura, educação, racismo e sociedade 

 
 
Coordenação 
Prof. Dr. José Pereira de Sousa Júnior 

 

 
 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

814 

 

CAIXÃO LACRADO NÃO ESTIMULA VERSO ALEGRE: FACÇÃO 
CENTRAL E AS NARRATIVAS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA AS 

POPULAÇÕES NEGRAS E PERIFÉRICAS DE SÃO PAULO 

 

Alisson C. Soledade1 

 

RESUMO 
Formado em 1989, na cidade de São Paulo, o grupo de rap Facção Central possuiu 
uma trajetória artística conturbada. Denunciaram perseguições policiais, foram 
denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por incitação ao crime e tiveram um 

videoclipe proibido. Nessa conflituosa trajetória, ficaram marcados pelo discurso 
agressivo e pelas narrativas das dores que retratavam as experiências de sujeitos 
excluídos socialmente. Ao construírem suas narrações e se representarem como vozes 
da margem, os rappers do Facção Central apresentaram, nas suas produções, suas 
interpretações dos processos de marginalização da população negra e periférica em 
São Paulo. Nesse sentido, as canções do Facção Central não se fundamentam apenas 
na preocupação estética da música, mas, sobretudo, na mensagem construída pelos 
atores sociais para significar suas experiências, memórias e presença na sociedade 
paulistana do final do século XX e início do XXI, desmontando as narrativas 
hegemônicas sobre a violência perpetrada pelo  Estado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Facção Central, rap, narrativas. 
 

ABSTRACT 
Assembled in 1989 in São Paulo, the rap group Facção Central had a troubled artistic 
carreer. They have denounced police chases, were denounced by São Paulo’s Public 

Ministry for crime incitement and had a banned videoc clip. On this conflictual path, 
they were recollected by an aggressive speech and the narratives of pain that portrays 
the many experiences of social excluded people. By making their narratives and 
representing themselves as margin voices, Facção Central’s rappers present in their 
productions their own reading of the marginalization processes of the black and 
peripheral population in São Paulo. In this matter, Facção Central’s songs does not 

ground themselves only on an esthetic figure of music, but mostly on the message 
built by the social actor, in order to represent their experiences, memories and 
presence in São Paulo’s society at the end of 20th and beginning of 21st century by 
dismantling the hegemonic narratives of violence perpetrated by the State. 
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KEYWORDS: Facção Central, rap, narratives  
 

O Facção Central é um grupo de rap formado em 1989 na cidade de São Paulo. 

Possuiu uma trajetória artística conturbada na década de 1990 quando denunciaram 

perseguições policiais, foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por 

incitação ao crime e tiveram um videoclipe proibido. Nessa conflituosa trajetória, 

ficaram marcados pelo discurso agressivo e pelas narrativas das dores que retratavam 

as experiências de sujeitos excluídos socialmente. 

Formado no final da década de 1980, por jovens do centro da cidade de São 

Paulo, mais especificamente do Cambuci, o Facção Central tinha como principal 

referência o MC Nego (hoje conhecido como rapper Mag) que buscou através da 

aglutinação de membros dos grupo Fator Extra, composto por Dum Dum e Dj Garga, e 

do Eduardo, morador de um cortiço no Glicério e componente do grupo Esquadrão 

Menor, fortalecer e divulgar o Facção Central: 

 

Adorava o rap mas fui percebendo com o tempo que gostava muito 
mais da minha vida, e largar o Facção Central foi a sensação de 

missão cumprida e depois respirar na estrada aquela brisa com cheiro 

de mato molhado. Quando saí do grupo senti que fiz a coisa certa. 
Fundei o grupo mas não queria mais aquilo para minha vida e como 
tudo que faço até hoje, fui e não voltei mais, deixei o nome com o 
Eduardo e Dum Dum e segui meu caminho2  

 

 A saída do Mc Nego do Facção Central estava relacionada com algo bastante 

presente nos discursos dos atores sociais que faziam parte do caldeirão cultural que é 

o Hip Hop: a conexão entre arte e vida, entre discurso e prática. As expressões 

artísticas do Hip Hop e sobretudo a música, o rap, “deixa de ser apenas uma 

construção melódica e passa a dar sustentação a vidas de atores sócio históricos de 

forma mais ampla” (DAMASCENO, 2007, p.229) e assim “passa a constituir ético-

socialmente, senão todas, pelo menos, grande parte de suas ações” (Idem, ibidem). 

                                                        
2
 Entrevista Mag. MAG. Facção Central, carreira solo e críticas ao rap brasileiro. Disponível em: 

<http://revistamovinup.com/artigosespeciais/entrevistas/2008/entrevista-mag.> Acessado em: 15 de 

jun 2014 
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Essa constituição aparece em diversas narrativas das músicas do grupo e, desta 

forma, torna-se necessário então tecer algumas considerações sobre o rap, campo 

artístico do Facção Central. 

O rap é uma expressão artística criada nos Estados Unidos, mais 

especificamente no Bronx, Nova York, em meados dos anos 1970 como uma cultura 

massivamente juvenil. “É um dos elementos que compõem o movimento Hip Hop que 

se propagou por todo o mundo a partir da primeira metade dos anos 80” 

(DAMASCENO, 2011, 11) tendo na expressão artística do rap uma maneira de expor e 

“tornar pública a mazela enfrentada por um determinado setor da sociedade, ao 

pretender ser a porta voz de um segmento excluído na rica sociedade estadunidense 

na produção de algo que fizesse sentido para os negros” (GRECCO, 2007, p.18).  

A chegada do Hip Hop ao Brasil não demorou a acontecer. No início da década 

de 1980, “a juventude da periferia já dançava o break e ouvia os primeiros raps. Isso 

porque desde os anos 70, na periferia das grandes cidades do país, eram comuns os 

bailes Black, com muito soul e funk” (PIMENTEL APUD SILVA, 2012,). O rap não 

apenas deu continuidade a essa trilha, como foi responsável por abrir espaço para a 

construção de um vasto e denso repertório de representações sobre a sociedade 

brasileira, “articulando as narrativas das dores, das visões de mundo, da violência, do 

racismo, presentes na história contemporânea” (OLIVEIRA, 2011, p.14). Ele se 

consolidou como uma expressão artística e gênero musical marcado pelo engajamento 

social e tornou-se “uma importante via para adentrarmos no terreno dos conflitos, 

das tensões e do poder que opera desigualmente na vida social, conduzindo-nos a 

repensar os processos sócio históricos no Brasil” (idem, ibidem). 

Assim, toda essa maneira de lidar com a arte e com as formas nas quais esta 

deveria ser exercitada fundamentou a saída do Mc Nego do Facção Central. O grupo 

passou por diversas outras mudanças, sobretudo na presença dos Dj’s, mas encontrou 

a sustentação na dupla Dum Dum e Eduardo. Com estes como cantores fixos, o Facção 

Central alcançou grande visibilidade nas periferias e favelas do país principalmente 

em São Paulo.  
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O grupo produziu, entre 1995 e 2006, seis álbuns em estúdio e um ao vivo. Em 

1995, foi lançado o primeiro álbum do grupo: Juventude de Atitude3. Composto por 

oito faixas que versam sobre o cotidiano dos jovens no centro de São Paulo, narrando 

através das canções as situações de violência policial sofrida pelos personagens, 

figuras estas diretamente associadas à vida dos rappers nos cortiços do Cambuci e do 

Glicério. Assim, na última faixa do álbum é narrada a história de um personagem que 

analisa a presença da polícia nas regiões pobres da cidade e a diferença da atuação 

desses agentes de quem realiza o pedido de ajuda: 

 

E a própria vida corre risco num estilo bem racista 
Pretos marginais, polícia assim nos identifica 
Mão na cabeça e uma carteira registrada 
Um mano bem humilde, mas que deu uma grande entrada 
É que eixou transparecer a sua classe social 

Pra gente normal, mas não pro puto de um policial 
São histórias parecidas, casos nunca apurados 
Mortes rotineiras, inquéritos são formados 
Jogados empoeirados num canto da delegacia 
Só esperando um milagre, que os apurem um dia 
Enquanto isso a polícia faz o que ela quer4 

 

   O refrão da canção é emblemático: “190 disque para a morte, 190 então 

arrisque a sua sorte”. A maneira como é narrada a canção, apresentando o cenário no 

qual se estabelecem as diferenciações das abordagens policiais, a maneira com as 

quais os personagens se relacionam com essas situações apontam para uma dimensão 

bastante rica do cenário social desenvolvido na canção como forma de compreensão 

da sociedade pelos rappers.  

Contudo, ainda que tenha existido uma conexão entre uma demanda externa e 

a canção é notório também que esta, a canção, é uma produção criadora e não 

meramente uma representação do real. Ela agencia as compreensões, as vivências, os 

pensamentos e os sentimentos dos rappers em uma trama que norteia a canção. 

Assim, para dar inteligibilidade ao que se propunha denunciar, os artistas a criaram a 

                                                        
3
 Facção Central. Juventude de atitude. São Paulo: Sky Blue, 1995. 1 CD. 

4
 TADDEO, C.E. Fone Maldito. Interprete: Facção Central. In: FACÇÂO CENTRAL. Juventude de atitude. 

São Paulo: Sky Blue, 1995. 1 CD. Faixa 08. 
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partir da congregação de vários elementos artísticos, como a seleção das colagens das 

bases sonoras, dos temas associados ao longo da narrativa, como a pobreza e o 

racismo. 

 Nesse período, vários grupos de rap paulistano apresentaram em suas canções 

a problemática da atuação policial nas periferias de São Paulo. O Racionais Mc’s, 

grupo de maior alcance, cantou Pânico da Zona Sul e Homem na Estrada e o grupo 

Consciência Humana cantou Tá na hora e sofreu represálias, pois a canção citava o 

nome de policiais ligados aos grupos de extermínio da polícia militar, mas mesmo 

após as ameaças o grupo lançou no álbum seguinte a música Rato Cinza canalha. 

Assim como o Facção Central, os Racionais Mc’s e o Consciência Humana 

representavam as populações pobres e negras como alvos da polícia. A diferença entre 

os grupos se dava pelo jogo de escalas, enquanto a marca principal das 

arbitrariedades narradas nas canções do Racionais Mc’s e do Consciência Humana era 

o racismo; para o Facção Central a pobreza e as desigualdades econômicas eram os 

elementos centrais. 

 Diante disso, é possível compreender como o Facção Central narrava a 

violência contra essas populações. A crítica à instituição policial narrada em diversas 

canções é realizada no modo de descrever os personagens caracterizados como 

periféricos:  

Confiar em quem, pedir apoio pra quem então 
Se quem é pago pra nos proteger 
Toda noite na nossa gente descarrega o oitão 
Mas que porra de polícia é essa que não protege 
Preto, branco pobre, favelado 

Que todo o jovem da periferia é suspeito 
Candidato á finado5 

 

 A canção Lágrimas de Sangue faz parte do segundo álbum do grupo, Estamos de 

Luto6. A canção é uma narrativa que apresenta uma refiguração dos discursos 

proferidos pelos meios de comunicação e pelo governador de São Paulo, Mário Covas, 

                                                        
5 

TADDEO, C.E. Lágrimas de sangue. Interprete: Facção Central. In: FACÇÃO CENTRAL. Estamos de 

Luto. São Paulo: Sky Blue, 1998. 1 CD. Faixa 09. 
6
 Facção Central. Estamos de Luto. São Paulo: Sky Blue, 1998. 1 CD. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

819 

 

sobre a exibição das imagens gravadas por um cinegrafista amador na cidade de 

Diadema, mais especificamente na Favela Naval, onde policiais militares agrediram, 

extorquiram e assassinaram moradores do bairro. Com a exibição das imagens em 

cadeia nacional, o debate sobre a violência policial ganhou mais um capítulo7.  

 Enquanto os meios de comunicação versaram sobre a crueldade do caso e 

apresentaram uma narrativa fundada em uma absurda violação dos direitos humanos, 

Mário Covas pediu desculpas e tentou defender a corporação colocando os policiais 

envolvidos como exceção. O Facção Central então cantou Lágrimas de Sangue, 

narrativa que apresentava uma leitura desses discursos e ao mesmo tempo associava 

os meios de comunicação e o governador como cúmplices de toda a barbaridade 

ocorrida na Favela Naval.  

 Nesse contexto, ao narrar a associação entre o caso e os discursos, 

caracterizados como cínico e hipócrita pelos rappers, o Facção Central elaborou uma 

maneira bastante particular de compreender a violência policial naquele período. Para 

eles, casos como o da Favela Naval aconteciam rotineiramente nas comunidades 

paulistanas e ocorriam porque havia um desejo, uma vontade, uma concordância entre 

diversos segmentos da sociedade para que houvesse a eliminação de alguns atores sociais. 

Essa abordagem do Facção Central se aproxima bastante do que o sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman discutiu sobre o processo de remoção dos atores sociais considerados 

indesejados. Para Bauman (2005), após a consolidação do capitalismo e da sociedade de 

consumo aqueles sujeitos que não conseguiram adaptar-se a essa nova ordem se 

tornaram um refugo da comunidade ou refugado pela sociedade de consumo. Para 

Bauman, a “produção dos seres humanos refugados[...] é um produto inevitável da 

modernização, e um acompanhante inseparável da modernidade”  (2005, p.12). Segundo 

ele, a remoção dos refugos sociais europeus foi um dos sentidos dos processos 

colonialistas, no entanto com a modernidade e a globalização já não é possível essa 

remoção, pois cada nação já possui sua gama de indivíduos excluídos da ordem 

socioeconômica, construindo assim novas estratégias de controle dessa população. 

                                                        
7
 Nos anos 1990 vários casos geraram debates acirrados sobre o papel da polícia e as necessidades de 

transformação da instituição na sociedade brasileira após as chacinas do Vigário Geral e Candelária no 

Rio de Janeiro e da execução de 111 presos no Complexo Carcerário do Carandiru em São Paulo. 
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 Nesse sentido, para o Facção Central a atuação da polícia era desejada pelos 

segmentos apresentados ao longo da canção como dispositivo de execução do 

processo de remoção dos atores sociais periféricos. No entanto, é importante destacar 

que, ao realizar toda essa abordagem, os rappers elencaram características para 

definir quem eram os perseguidos e como essa perseguição era desejada através de 

um processo de legitimação social. 

 O periférico ou o favelado, para o Facção Central, eram personagens ligados a 

uma identidade relacionada com as experiências de exclusão e não apenas a uma 

localização geográfica. Assim, os personagens favelados das canções do Facção 

Central são de forma mais especifica caracterizados pelas dificuldades econômicas e 

isso é apresentado de tal forma que na canção Lágrimas de Sangue, o rapper Eduardo 

canta “preto, branco pobre, favelado. Que todo jovem de periferia é suspeito, 

candidato a finado”. Nesse sentido, o Facção Central aproxima as experiências de 

exclusão das populações negras de São Paulo com a das brancas através da 

generalização da identidade do favelado. 

 Desta forma, a partir das narrativas do Facção Central os indesejados seriam os 

periféricos e uma das formas de tornar legitima a remoção desses sujeitos da 

sociedade era por meio da ação violenta da polícia. Diante disso, havia uma disposição 

diversa de posicionamentos discursivos que se utilizavam do medo como forma de 

tornar esse projeto possível e aceito. 

 Para os cantores, os meios de comunicação em conjunto com a polícia eram os 

principais instrumentos de ataques aos indesejados. Seria papel da mídia incentivar o 

consumo de produtos e colocar os consumidores no mais alto escalão do 

reconhecimento, além de legitimar o discurso do criminoso como inimigo da 

sociedade. Assim, os rappers destacam o papel dos meios de comunicação como 

fundamental, pois produzia a armadilha do sonho de consumo que levava os 

indesejados a buscarem os produtos que os tornariam respeitados. Ao cair na 

“armadilha” de buscar o reconhecimento através do crime, o sujeito passaria a ser 

visto como inimigo da sociedade. Cabia à polícia então o papel de matar os inimigos a 

fim de proteger a sociedade. 
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O Facção Central canta que os indesejados, refugados pela sociedade brasileira, 

eram os moradores das favelas, dos morros,dos cortiços e os sem-teto, e que a 

remoção se dava através da prisão e do extermínio desses sujeitos.  Esses indesejados 

sofriam com as mazelas sociais mais profundas, como o racismo, a fome, a violência 

policial. Para os rappers, suas demandas por melhorias não eram reconhecidas, pois, 

para o restante da sociedade, a negação da sua existência, ou invisibilidade, seria uma 

forma de tornar o processo de remoção viável e legitimo. Segundo Luís Eduardo 

Soares (2005, p. 175-176), uma das maneiras mais eficazes de invisibilizar alguém é 

“projetar sobre ele ou ela um estigma, [...] o estigma dissolve a identidade do outro e 

a substitui pelo retrato estereotipado e a classificação que lhe impomos”. Outra forma 

de invisibilidade seria aquela causada pela indiferença, pela negação do 

reconhecimento do outro, fruto da sua dissociação com os símbolos elegidos como 

valorosos pela sociedade. A invisibilidade seria assim um instrumento simbólico de 

rejeição da participação do indivíduo na sociedade através da negação da sua 

existência enquanto ser social como expressado em Vidas em branco: 

 

Ei Brasil, no barraco lá no morro 

Existem seres humanos e não cachorros 
Respeite e terá um cidadão 
Desrespeite e o boy sente meu ódio sem compaixão[...] 

Sem dor, sem pena, não faz diferença 
Quem planta esquecimento colhe violência 

É questão de inteligência 
Seu erro, sua morte, minha sobrevivência8. 

 

A invisibilidade social provocaria, deste modo, diversos sentimentos como 

frustração, raiva e indignação, levando o ator social indesejado a utilizar o crime como 

forma de visibilidade. O crime se tornaria, então, um passaporte para a visibilidade 

quando o outro ator passa a reconhecer a existência do indivíduo invisibilizado através do 

medo. 

                                                        
8
 TADDEO, C.E. Vidas em branco: Facção Central. In: FACÇÃO CENTRAL. Versos Sangrentos. São Paulo: 

Sky Blue, 1999. 1 CD. Faixa 05. 
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 A inserção das sensibilidades como objeto da história alterou a importância do 

indivíduo, da subjetividade e das histórias de vida no seio da história. A história das 

sensibilidades “por suas reações íntimas, por suas contradições abertas ou ocultas, escava 

destinos, exuma afetos, mas sempre para reinseri-los em conjuntos significativos mais 

vastos”(GRUZINSKI, 2007, p.7), pois como afirma Gisafran Jucá (2012) “a sensibilidade 

possui um caráter que marca as relações travadas entre os agentes sociais, pois as 

emoções e sentimentos compõem a complexidade do cenário montado pela ação social e 

pelas circunstâncias históricas das práticas adotadas”. 

Deste modo, os sentimentos expostos pelos personagens das canções do Facção 

Central são um rastro das maneiras como os diferentes atores sociais assimilavam 

emocionalmente as experiências de violência naquele período. O medo tornaria o sujeito 

antes invisível em visível, contudo, esse medo o transformaria em inimigo da sociedade, 

devido ao risco causado ao reconhecedor como o cantado na canção Aqui são teus Cães: 

 

O refém tá carbonizado por que o sistema quer 
Por que eu só existo quando dou tiro na mulher 
Ou quando eu apareço sanguinário no noticiário 

Arremessando a cabeça de outro presidiário 
Toda vez que o avião do boy traz um fuzil na viagem 

Nasce mais um louco selvagem pra te fuzilar na garagem 
Fui adestrado pra roubar seu dinheiro velha 
Não pra encher a panela mas pra ter carro fumar pedra 

Sem espanto puta história normal na favela 
Pro esquecimento uma sequela, astro do Linha Direta9 

 

 A narrativa da canção é realizada pelo narrador que assume sua posição enquanto 

praticante de delitos e o relaciona com uma construção social que o circunda e o direciona 

para a luta por reconhecimento através do crime. Essa força social que o direciona é 

colocada como o desejo do sistema, contudo esse processo de reconhecimento através do 

crime encontra sua conclusão, sua sequela no Linha Direta. 

 O Linha Direta era um programa hibrido de jornalismo policial e construção 

fictícia da emissora Globo. Baseado em casos reais, no programa eram encenadas as 

ocorrências de crimes. Era apresentada a trajetória da vítima e do criminoso, as possíveis 

                                                        
9
 TADDEO, C.E. Aqui são teus cães. Interprete: Facção Central. In: FACÇÂO CENTRAL. A marcha 

fúnebre prossegue. São Paulo: Discoll Box, 2001. 1 CD. Faixa 05. 
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motivações, mas tudo em tom muito próximo as narrativas das novelas globais. Contudo, 

no final do programa, era divulgada a foto do criminoso. Na maioria das vezes, as edições 

retratavam criminosos que estavam foragidos e com sua veiculação pedia-se a população 

para denunciar caso o encontrasse. Nesses momentos, o discurso do apresentador do 

programa era sempre no sentido de apontar o criminoso como alguém com potencial para 

cometer qualquer barbaridade contra qualquer pessoa, colocando-o como um perigo para 

toda a sociedade.    

Segundo o historiador camaronês Achilles Mbembe,  

 

En estas situaciones, el poder (que no es necesariamente un poder 
estatal) hace referencia continua e invoca la excepción, la urgencia y 
una noción "ficcionalizada" del enemigo. Trabaja también para 
producir esta misma excepción, urgencia y enemigos ficcional izados. 
(2006, p 21) 

 

O estado de exceção, invocado por Mbembe, possibilitaria assim que o 

indivíduo colocado como inimigo da sociedade pudesse ser removido, exterminado em 

uma suposta defesa da sobrevivência da sociedade. Para Foucault (2005), “se esse 

mecanismo pode atuar é porque os inimigos que se trata de suprimir não são 

adversários no sentido político do termo, sãos os perigos, externos ou internos, em 

relação a população e para a população”.  

Em 2003, o Facção Central lançou seu disco duplo: Direto do campo de 

extermínio10. A partir das músicas, é possível perceber como o grupo compreendia as 

experiências de violência sofridas pelos atores sociais periféricos ao construírem 

relações entre os bairros da cidade de São Paulo com os campos de concentrações da 

Segunda Guerra Mundial.  A maneira como o Facção Central representa os conflitos 

sociais e sua relação com os campos de extermínio possibilita entender como, mesmo 

após a construção da nova Constituição, adjetivada de cidadã, parcelas da população 

                                                        
10

 Facção Central. Direto do campo de extermínio. São Paulo: Face da Morte, 2003. 2 CD 
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ainda sofriam os mais variados tipos de violência por serem postas como inimigas da 

sociedade.  

 Desta maneira, ao cantar, o Facção Central produz representações desses 

ambientes como campos de extermínio, fruto do contato permanente com a violência 

e com a  morte propiciadas pela existência de um regime de exceção. Sob a ótica da 

exceção produzida pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, o campo deveria ser 

compreendido como espaço permanente de exceção, ambiente onde a ordem jurídica 

não importa, inaugurando assim um espaço onde tudo é possível. Desse modo, os 

campos não se resumiriam apenas às experiências da segunda guerra mundial. Ao 

contrário, continuaram surgindo em diversos locais do planeta como depósitos de 

pessoas indesejadas pelas sociedades, isto pois: 

 

Na medida em que o estado de exceção é, de fato, “desejado”, ele 
inaugura um novo paradigma jurídico-político, no qual a norma torna-
se indiscernível da exceção. O campo é, digamos, a estrutura em que o 
estado de exceção, em cuja possível decisão se baseia o poder 
soberano, é realizado normalmente. (AGAMBEM, 2002, 177) 

 

Destarte, o estado de exceção seria admitido pela sociedade a partir do 

princípio de desejo de remoção, de extermínio dos indesejados, como representado 

pelo Facção Central e desenvolvido por Agamben e Bauman. Nesse regime de exceção, 

de desejo por remoção, as favelas e morros seriam os campos onde a remoção desses 

atores sociais se tornou possível. 

 Portanto, as narrativas do Facção Central sobre as violências cometidas contra 

as populações negras e periféricas realizadas pelo Facção Central expõem as 

diversidades dos empregos do que é ser periférico e como a atuação policial nas 

favelas afetam essas populações, bem como qual o papel – secundário – das relações 

raciais nesse processo ao apresentar uma posição genérica da agregação entre negros 

e brancos pobres nesses territórios. Diante disso, os rappers expuseram nas canções, 

através da construção das narrativas, as suas visões de como compreendiam as 

violências perpetradas pelo Estado. Defenderam que havia uma orquestra social que 

deseja a remoção dos atores indesejados e que isto só era possível graças a associação 
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entre esses sujeitos e o crime, associação essa produzida pelos meios de comunicação 

e que gerava medo, fundamentando e legitimando que as mortes ocorridas nas favelas 

e periferias eram necessárias para defender a sociedade. 
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RESUMO 

No ano de 2003 a lei 10.639/003 foi sancionada, resultado da luta dos Movimentos 
Sociais Negros e de outros movimentos sociais envolvidos com a educação, sobretudo, 
com a garantia de que os conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 
sejam assegurados na escola da educação básica como um direito de todos os 

estudantes do Brasil. Após mais de uma década, essa conquista resultou em ações 
pontuais nas escolas, bem como a participação de professores/as e gestores/as com 
projetos em editais oferecidos pelo governo do estado; oficinas orientadas pelos 
docentes em sala de aula etc. Porém a maior parte dessas iniciativas é de caráter 
individual, e nem sempre são desenvolvidas numa interação com a gestão escolar. 
Desse modo, se mantém limitadas a alguns professores/as nas escolas, o que é 
resultado da falta de parcerias entre professores/as e gestor/a. Em vista disso, o 
nosso trabalho tem por objetivo apresentar resultados obtidos durante pesquisa 
realizada na Escola Estadual de Demonstração, localizada na cidade de Alagoa 
Grande-PB, onde foram analisadas as posturas do gestor acerca da inclusão dos 
conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana naquela escola, com a 
finalidade de perceber quais relações existem entre as práticas do gestor/a e a dos 
docentes nessa instituição, uma vez que a implementação dos conteúdos de história e 

cultura afro-brasileira e africana ficam restritos a determinados profissionais ou por 
ocasião do surgimento de editais. As práticas com essa temática não perpassa todo o 
espaço escolar, como orienta a LDB, e lei 10.639/003. Para fundamentar a discussão 

recorreu-se aos estudos de: AMÂNCIO; GOMES; JORGE (2008), CHAGAS (2014), 
FONSECA (2014), LOPES (2006), LÜCK (2000), GOMES (2013). Portanto, foi 
analisado o PPP da escola, observado o seu espaço físico e realizadas entrevistas com 
professores/as e o gestor/a escolar. Ficou evidente que os conteúdos de que tratam a 
lei 10.639/003 são ignorados juntamente com os materiais didáticos enviados pelo 
MEC, mas prioriza-se o desenvolvimento de projetos. As formações a respeito dos 

temas não são entendidas como obrigatórias ou necessárias durante todo o período 
letivo, mas são realizadas quando resta espaço na grade curricular. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Escolar. Lei 10.639/003. Direito. 
                                                        
11
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ABSTRACT 
In the year 2003 to 10,639 / 003 law was enacted as a result of the struggle of Black 

Social Movements and other social movements involved with education, above all with 
the assurance that the contents of History and Afro-Brazilian Culture and African are 

ensured in school basic education as a right of all students from Brazil. After more than a 
decade, this achievement resulted in specific actions in schools as well as the 
participation of teachers / and the managers / projects with the bids offered by the state 
government; workshops guided by teachers in the classroom etc. But most of these 

initiatives is individual character, and are not always developed in an interaction with the 

school management. Thus it remains limited to a few teachers / as in schools, which is a 
result of lack of partnerships between teachers / and the manager / a. As a result, our 

work aims to present results obtained during research conducted in the State School 
Show, located in the city of Alagoa Grande-PB, which analyzed the postures manager 
about the inclusion of the contents of History and Afro-Brazilian Culture and African at 

that school, in order to understand what relationships exist between the practice 

manager / a and of teachers in that institution since the implementation of history and 
african-Brazilian and African culture content is restricted to certain professionals or 
during the appearance notices. Practices with this theme not permeates the whole school 
environment, the orientation of the LDB, and Law 10.639 / 003. To support the 
discussion turned to studies of: AMÂNCIO; GOMES; JORGE (2008), Chagas (2014), 
Fonseca (2014), Lopes (2006), LÜCK (2000), Gomes (2013). Therefore, we analyzed the 
school PPP, subject to the physical space and conducted interviews with teachers / as and 
the manager / school. It was evident that the contents of that treat 10,639 / 003 law are 

ignored along with teaching materials sent by the MEC, but if it gives priority to 
development projects. The formations of the themes are not understood as mandatory or 

necessary throughout the school year, but are made when space remains in the 

curriculum. 
 
KEYWORDS: School Management. Law 10.639 / 003. Right. 
 

Esse trabalho tem a finalidade de mostrar os resultados da pesquisa realizada 

na Escola Estadual de Demonstração em Alagoa Grande-PB, objetivando observar e 

analisar, as atividades desenvolvidas nessa escola, acerca do sugerido pela Lei 

10.639/003.  

Durante a pesquisa dialogamos com pesquisadores que estudam sobre a 

temática Práticas Pedagógicas de Professores, tendo em vista a relação com a História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana. O intuito é o de confrontando com os discursos 

dos professores perceber semelhanças e disparidades, nesse sentido relacionamos os 

comportamentos e as atitudes do gestor e dos professores observadas na Escola 

Estadual de Demonstração com os textos que lemos até o presente momento. 
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No ano de 2013 a Lei 10.639/003 completou dez anos desde que foi sancionada, 

por essa razão se intensificou a produção de pesquisas com o objetivo de melhor 

acompanhar o desenvolvimento das práticas pedagógicas acerca da obrigatoriedade 

da mesma. Com o intuito de mapear essas práticas em todas as regiões brasileiras, a 

Prof.ª Drª. Nilma Lino Gomes realizou no ano de 2003 a pesquisa  As práticas 

pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva de Lei 

10.639/2003: desafios para a política educacional e indagações para a pesquisa, onde 

pode constatar os diferentes níveis de desenvolvimento da lei em escolas nas cinco 

regiões. 

Na pesquisa GOMES e JESUS (2003) afirmam que há uma porção de 

professores entrevistados que tinha apenas conhecimentos superficiais sobre a Lei 

10.639/003, porém outro grupo recebeu a lei como elemento legitimador de práticas 

já iniciadas, ações educativas sobre a educação para as relações étnico-raciais, mesmo 

que de forma solitária nas escolas. 

A maior parte dos participantes da pesquisa entenderam a lei como uma forma 

de obriga-los a trabalhar os conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

em sala de aula. 

É comum se deparar com discursos vindos de professores, se referindo a lei 

como uma lei que obriga apenas, dissociada da sua importância para a formação dos 

alunos enquanto brasileiros e descendentes da África. Há uma constante resistência 

em se trabalhar essa temática dando como justificativa a não compatibilidade com a 

grade curricular ou com a disciplina ministrada, sendo impossível também a lida com 

tais temas durante todo o ano letivo. Concentram suas atividades orientadas pela lei 

10.639/003 no dia 20 de novembro e/ou no 13 de maio. 

Em virtude da falta de informação e do mau entendimento do que pede a Lei 

10.639/003, GOMES (2008) reuniu os resultados do I Curso de Aperfeiçoamento em 

História da África e das Culturas Afro-brasileiras, realizado nos anos 2005 e 2006 na 

UFMG, na perspectiva de dar subsídios aos professores iniciantes ou que 

desconhecem tais temas. 
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Entre a pesquisa produzida pelos professores acadêmicos e a as práticas dos 

professores do Ensino Básico, há um distanciamento desafiante para a implementação 

da Lei 10.639/003, essa relação problemática e ainda desarticulada é um fator a ser 

considerado quando se pensa quais os motivos de ainda haver muitos desinformados 

em relação ao que orienta a lei. 

 

A relação pedagógica, a dimensão didática e a capacidade de 
transposição didática dos resultados das pesquisas articuladas às 
práticas pedagógicas em sala de aula demandam uma competência 
pedagógica específica, que nem sempre faz parte do perfil dos 

intelectuais que produzem pesquisa no ensino superior. Há um campo 
importante da docência, da relação pedagógica, da abertura e da 
escuta para compreender os dilemas práticos vividos pelos 
professores no cotidiano das escolas da Educação Básica, que 
necessita ser considerado, compreendido e explorado pelos 

intelectuais, principalmente quando estes se dispõem a aproximar-se 
da realidade da escola pública brasileira. GOMES (2008, p. 21). 
 

 No texto de GOMES (2008) é possível perceber o quanto se faz necessário 

conhecer melhor o que exige a Lei 10.639/003 dos professores. Com a ponte feita 

entre Universidade e Escola as expectativas são melhores, um dos motivos é o de se 

poder desmistificar os estereótipos a respeito do sujeito negro com sua história e 

cultura. Há uma parte da sociedade acostumada a perceber a cultura afro de forma 

generalizada e desqualificada, desse modo não respeitando as suas contribuições para 

a formação do país e suas resistências ao longo da história. 

 Na discussão AMÂNCIO (2008) nos alerta sobre as consequências de gerações 

negras deixadas a margem da sociedade, tendo sempre menos saúde, dinheiro e o 

maior índice disparado de número de acesso e permanência na Escola e na 

Universidade. Ao mesmo tempo diz que não seria necessário alteração na lei caso os 

sujeitos negros não apresentassem, um índice acentuado de baixa autoestima além 

das piores condições de trabalho, saúde, moradia e educação. Ainda afirma ser 

necessário para que haja mudanças concretas para a população negra, haver mais que 

obrigação para os professores. 
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Não basta constar na Lei que rege a educação nacional a importância 
dos povos que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. 
Ao contrário, diante dos processos seculares de exclusão sociorracial 
no Brasil – principalmente a da pessoa negra –, urge que a escola 
assuma o papel de revisora – não mais de mantenedora – da série 
histórica que explica o fato de o segundo maior país negro do mundo 
ainda preserva práticas racistas no cotidiano de suas relações sociais. 

AMÂNCIO (2008, p. 34-35) 
 

Embora o ser rotulado como um país onde as raças e culturas vivem 

harmoniosamente, o fato é que a etnia indígena e a negra não se são representadas na 

escola como culturas, dotadas de valor. As manifestações do negro são entendidas não 

como produção cultural ou científica, são tidas como de menor importância. 

 

Nesse contexto, o caminho de construção de identidades afro-
brasileiras está bastante comprometido, pois os possíveis referenciais 

são invisibilizados, apagados da memória histórica, ou desautorizados 
mediante qualificações como “cultura folclórica”, “arte popular”, 
“culto animista” e assim por diante. (NASCIMENTO, 2003, p. 152 apud 
AMÂNCIO 2008.) 

 

Em vista de no Brasil haver tamanha desigualdade no que refere a valorização 

das suas raças mães, é fundamental perceber o papel do professor, não como 

responsável por mudar toda a situação, mas como o que se apossa dos conteúdos de 

História e Cultua Africana para diminuir o abismo que separam os indivíduos de 

etnias diferentes. A Lei 10.639/003 é nesse sentido o resultado de várias ações com 

esse fim, o de promover a valorização de todas as etnias. 

Nessa perspectiva, AMÂNCIO (2008) aponta para atividades voltadas para o 

conhecimento do continente africano, como ferramenta fundamental para se 

desenvolver um sentimento de pertença a cultura afro-brasileira. Desse modo ela 

sugere a produção de aulas utilizando mapas de países da África e do continente 

africano, sendo esta uma das maneiras mais simples de mostrar a África como um 

continente e rico em cultura e diversidade. Apresenta a leitura de poemas africanos e 

afro-brasileiros como uma maneira eficaz de desfazer os estereótipos a respeito desse 

continente, além de se poder perceber as semelhanças entre os poemas afro 
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produzidos por brasileiros e os produzidos por africanos, enfatizando ainda mais a 

nossa herança. Além da utilização de textos e/ou contos africanos como Estória da 

galinha e do ovo, Bom dia camaradas e A escrava, no sentido de entender ser inerente 

a função do professor conhecer bem os materiais disponíveis sobre a História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana, inclusive dos livros enviados pelo MEC (Ministério 

da Educação) as escolas de todo o país. 

JORGE (2008) sugere diversas aulas práticas para cumprir o que pede a Lei 

10.630/003, utilizando-se das contribuições de professores participantes do I Curso 

de Aperfeiçoamento em História da África e das Culturas Afro-brasileiras, professores 

do Ensino Básico, Fundamental, Médio e da Educação para Jovens e Adultos (EJA), ou 

seja são sujeitos que testemunham a ideia de trabalhar a História e Cultura Afro-

brasileira e Africana a partir das áreas de História, geografia e Artes. Tais sugestões 

dadas por esses professores, conhecedores do ambiente escolar, nos permite perceber 

a viabilidade de adequação dos conteúdos que a lei exige com cada área e fase do 

ensino.    

A fim de mapear as práticas pedagógicas dos docentes dessa instituição, como 

metodologia recorreu-se a aplicação de um questionário via entrevista, onde os 

professores participantes puderam ficar à vontade para responder questões sobre as 

suas práticas docentes em sala de aula, de forma mais livre e espontânea, diminuindo 

assim a influência de terceiros em seus depoimentos. 

Foi observado os ambientes da escola com a finalidade de perceber 

informações gráficas, como cartazes e outras representações, capazes de confirmar ou 

não os discursos dos professores e do gestor. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental de Demonstração, localizada na rua 

Ruy Barbosa s/n na cidade de Alagoa Grande-PB, foi visitada por diversas vezes a 

partir do mês de setembro, em detrimento de no corrente ano ter havido greve, ouve 

dificuldade na localização e aplicação dos questionários junto ao corpo docente. 

A princípio, na ausência do orientador pedagógico da escola, foi contatado o (a) 

gestor (a) escolar, professor (a) de Geografia e diretor (a) desta instituição desde 

maio de 2014. A notícia de a escola ter sido escolhida como campo de estudo para a 
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nossa pesquisa foi bem recebida pelo mesmo (a), que se disponibilizou desde então a 

servir todas as informações necessárias a pesquisa. 

Durante a conversa foram ressaltados pontos importantes sobre a escola, 

inicialmente dados preliminares sobre a instituição. Na escola de Demonstração, 

segundo o (a) diretor (a), todos os professores são efetivos e alguns exercem a 

carreira docente a mais de trinta anos. Há na escola um total de vinte e nove 

professores, destes seis são polivalentes, atuando dois desses no período matutino e 

quatro no período vespertino. No Ensino Fundamental dois atuam exclusivamente 

pela manhã, sendo três professores de História, três de Geografia, três de matemática, 

três de português, três de Ciências, três de Artes, dois de Educação Física, um de 

Inglês e um de Ensino Religioso. Todos os professores lecionam nas áreas as quais 

corresponde a sua formação, uma vez que todos são concursados. 

Na segunda parte da entrevista foi pedido que o (a) gestor (a) falasse sobre 

como a escola se manifesta diante do que orienta a Lei 10.639/003. De início o (a) 

gestor (a) fez questão de se afirmar como conhecedor da lei, o que ela propõe e dos 

benefícios que a mesma traz, demonstrando total aceitação a temática “História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana”. 

Segundo ele (a), “a escola possui um Projeto Político Pedagógico sim, e ele 

contempla a Lei 10.639/003, porém ainda só se realiza ações esporádicas.” Quando 

requisitado uma cópia do PPP, foi dito que “como o PPP é um documento oficial da 

escola, não se pode oferecer cópias dele, mas não se pode negar o acesso”, não nos foi 

concedida a permissão de tirar uma cópia do documento para análise, o (a) gestor (a) 

pediu que fosse dito quais partes do documento interessariam a pesquisa para que 

esta fosse analisada dentro daquele recinto, porém não naquela visita, mas que tal 

concessão só seria possível na próxima visita, no caso a quinta. 

Em outro momento, quando perguntado sobre as atividades desenvolvidas pela 

escola acerca da História e Cultura Afro-brasileira e Africana, foi apresentado um 

projeto desenvolvido por um (a) professora que leciona História e que em parceria 

com a escola e orientada pelo (a) gestor (a), enquanto professor de geografia, quando 

ainda não exercia o cargo de gestor, que tinha por objetivo despertar nos alunos a 
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valorização pela cultura e história afro. Dentre as atividades propostas pelo projeto 

estavam as de levantar debates por meio de exibição de filmes como Kiriku e a 

Feiticeira. O projeto teria sido desenvolvido primeiramente para concorrer a um 

edital lançado pelo governo do estado a fim de conseguir verbas para melhor 

desenvolvê-lo, porém o mesmo não atingiu as exigências e expectativas do concurso e 

recebeu reprovação. Após divulgado o resultado dos projetos aprovados, mesmo não 

estando entre os selecionados, o (a) professor (a) desenvolveu as ideias propostas no 

projeto em todas as suas turmas, sem que para isso fosse necessário parar os demais 

conteúdos contidos na grade curricular. 

Durante as visitas foi observado o ambiente da escola, mais ainda, foi 

reservada uma visita exclusivamente para esse fim. Com a finalidade de encontrar 

dentre os ornamentos da escola representações que venham dar informações sobre 

como a Escola de Demonstração vive o que orienta a lei 10.639/003, que venham 

comprovar ou não o discurso do gestor e dos professores.   

No espaço físico da escola foi observado os corredores, a sala de professores, a 

diretoria, o auditório e as salas de aula. Não foram encontrados indicativos, na forma 

de cartazes ou outras representações, de que se tenha trabalhado por algum professor 

a temática Afro-brasileira e Africana na escola. 

Nas salas de aula, se procurou representações dos assuntos trabalhados pelos 

professores. Foram encontrados trabalhos de alunos e cartazes referentes as 

disciplinas de geografia, ciências, em salas de 5º, 6º e 8º anos, falando sobre ecologia 

e o meio ambiente em duas das salas analisadas. Não foi encontrado nenhum trabalho 

referente a História e Cultura Afro-brasileira e Africana, o mesmo se repetiu em todas 

as salas visitadas. 

Havia duas salas, de 2º, 3º, e 6º anos, que apresentavam trabalhos sobre o 

poema “A casa e o seu dono”, porém trabalhado de forma diferente, uma por meio do 

desenho e a outra através da escrita, além de atividades de letramento e trabalhos 

sobre o dia dos pais. 

Em uma sala de 4º e 6º ano foram encontrados trabalhos sobre o desfile de 7 

de setembro e as diversas profissões. Os trabalhos de história do Brasil ainda com um 
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cunho formador do sentimento patriota, atividades assim também foram encontradas 

numa sala de 3º e 7º anos onde foi produzido diversos trabalhos sobre a 

independência do Brasil, dando destaque a participação dos “grandes homens, heróis 

da pátria amada”. Nessas últimas foi observado também cartazes sobre folclore 

(caapora), ecologia e as estações do ano e cartazes com pessoas de variadas etnias, 

um deles intitulado “Escola”, sendo esta composta por todas as diferentes culturas do 

Brasil. Em outro as formas de trabalho humano, onde o negro é representado como o 

sujeito dos serviços braçais, o desqualificado. 

Em outras duas salas de 4º, 5º e 7º ano, cartazes com textos bíblicos e sobre a 

Campanha da Fraternidade, (atividade realizada anualmente pela Igreja Católica), 

além de desenhos sobre a Páscoa. Tal fato confirma a informação dada pelo diretor de 

na escola existir a disciplina de “Ensino religioso”. 

Em cinco salas de 5º a 9º ano não foram encontradas nenhum tipo de 

representações. Os ambientes estavam sem ornamentos de qualquer tipo, eram as 

paredes, as cadeiras e o quadro. 

Em outra visita, o (a) diretor (a) durante a entrevista falou sobre a gestão 

anterior da escola, das dificuldades enfrentadas por ele para fazer as mudanças 

necessárias, para fazer a escola começar a trilhar um novo caminho: 

 

“A ex-diretora, ficou no cargo mais de 15 anos... ela não se importava 
muito em planejar, eu nunca vi se começar o ano sem se planejar o 
que se planejar a partir do que se escreveu no PPP... Infelizmente, tem 
professor que a gente tem que dizer a Sigla PPP, o que significa...” 

“Quando pedi a ela o PPP para me planejar ela me disse que estava 
terminando e ia imprimir pra me entregar. Eu quase cai na hora.”  
“Havia comodismo entre ela e os professores. Eu cobro mesmo, chamo 
a atenção, só não na frente de outras pessoas, mas se a pessoa 
precisar eu chamo a atenção mesmo.” 

 

Mas adiante na entrevista, quando perguntado a respeito do curso de extensão 

acontecida em Alagoa Grande, com a finalidade de dar informação aos professores 

sobre os conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira e Africana para implementar 

a Lei 10.639/03 no município, o (a) diretor (a) criticou o fato de poucos professores 
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terem podido participar: “Ela foi só para o município. Alguns professores daqui 

participaram porque, além do Estado também trabalham no Município.” Disse que 

também trabalhava em duas escolas, uma estadual e outra municipal, mas não que 

pode participar: “Eu estava fazendo outra especialização.” 

Em vista da exclusão, citada pelo (a) diretor (a) em relação aos professores das 

escolas estaduais, o mesmo afirmou sentir a falta de cursos de extensão que os 

professores do estado possam participar, criticou a maneira como são oferecidas 

extensões: “Às vezes fazem uma extensão de manhã ou à tarde e o professor não pode 

ir”. Disse que as informações a respeito de cursos de formação sobre a temática não 

chegam até a escola: “Deveria um desses professores que já estão de dentro... (citou o 

nome de um dos docentes da instituição) pregar um cartaz ai.”, disse isso apontando 

para as paredes dos corredores. 

 Em relação à pesquisa disse que espera um retorno da universidade: 

 

“Às vezes vocês vem, fazem a pesquisa, falam mal da gente... e depois 
não dão um retorno a escola. Uma extensão... o que for, mas que faça 

mesmo. Uma extensão á noite, para professores que trabalham de dia 
seria bom, ou aos finais de semana.”  “E não fazer na UEPB, porque 
esse negócio de locomoção... tem que vir fazer na escola, tem que vir 
no foco mesmo, por que não faz aqui dentro?” 

 

Foi dedicada uma atenção especial ao observar a biblioteca, o ambiente foi 

analisado na busca por livros que tratem da temática afro-brasileira e africana. Ao 

adentrar na biblioteca ambiente foi percebido uma distorção no que se refere a 

utilidade daquele espaço, seu significado era outro menos o que serve para a leitura. 

Foi presenciado a produção de trabalhos como desenho e pintura feito por alunos sob 

a supervisão de um professor. Havia também professores que preparavam cartazes 

ali, o acúmulo de atividades desconexas a realidade daquele ambiente gerava muito 

barulho, fazendo desse ambiente não propício a leitura e/ou ao estudo em aulas 

vagas. 

Foi visto que há grande diversidade de bibliografias, das mais diferentes áreas, 

separadas umas das outras. Os exemplares estão organizados, principalmente os 
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livros utilizados pelos alunos em sala, com exceção dos livros de literatura e alguns 

outros não usados com frequência. Esse é o caso dos livros sobre história e cultura 

afro-brasileira e africana enviados pelo MEC (Ministério da Educação) a essa escola, 

os livros não tinham “amaço” ou “orelha” aparentavam não terem sido muitas vezes 

abertos, o que se justificaria pelo ambiente desfavorável a tal prática, mesmo assim 

surge um questionamento: Por que esses livros dedicados aos alunos e aos 

professores mal são tocados, mesmo sendo materiais de primeira qualidade e que 

vieram para servi-los, amparando os docentes na efetivação da Lei 10.639/03? 

Depois de muito procurar esses livros, com a ajuda da bibliotecária que se 

dispôs a ajudar na busca, no meio de tantos outros totalmente distintos, encontra-se 

Òmò-Oba: Histórias de princesas de Kiusan de Oliveira (2011), O caso do Saci de 

Nelson Cruz (2005), Berimbau mandou te chamar de Mariana Massarani (2010), Ifá, o 

adivinho de Reginaldo Prandi (2005), Kabá Darebu de Daniel Munduruku (2010), 

Berimbau e outros poemas de Manoel Bandeira (2010), O segredo das tranças e outras 

histórias africanas de Rogério Andrade Barbosa (2009), Aqualtune e as histórias da 

África de Ana Cristina Massa (2013), Quilombo Orum Aiê de André Diniz (2011), 

Nyangara Chena: A cobra curandeira de Rogério Andrade Barbosa (2011) Fotografando 

Verger de Angela Lühnig (2013) Aleguá de Coralina Cunha (2009), Crianças: Olhar a 

África e ver o Brasil de Pierre Verger (2005). 

Após a biblioteca constatou-se que os incentivos para que se trabalhe conforme 

a lei 10.639/003 pede chegam a escola, o problema está no acesso do aluno a esses 

materiais, a atenção dada a esses tipos de livros pelos professores, os mesmos 

aparentam não serem usados. Por que essas literaturas ainda não saltaram das 

prateleiras em direção as mãos dos alunos? 

Na parte seguinte da pesquisa, após o término da greve dos professores, foi 

aplicado o questionário junto aos professores. Foram entrevistados quatro 

professores daquela instituição, uma professora de português, um professor de 

matemática, uma professora de história e ensino religioso e uma professora de 

história, esta última, autora de um projeto citado pela maioria dos professores que 

propõe a educação para as relações étnico-raciais. 
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Dos professores entrevistados, o tempo de docência varia entre 44 e 6 anos em 

sala de aula. Ensinam de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, apenas um deles não 

reside na cidade de Alagoa Grande, o mesmo é o único entre os entrevistados que não 

é efetivo, esse é estrando em matemática. Um deles possui especialização em Gestão 

Escolar, além de graduar em História e Pedagogia e possuir o Magistério (Escola 

Normal). 

Os professores foram perguntados se participaram de formações oferecidas 

pela Secretária de Educação do município, as respostas foram unanime, todos não 

participaram. Um por naquele momento estar afastado de suas funções, o segundo 

alegou escassez de tempo e outro disse na época não ter sabido da formação e o 

último, único que permitiu que a entrevista fosse gravada, disse ter tido 

conhecimento da formação, mas não pode participar por estar fazendo um outro 

curso e concluiu ser inviável conciliar os dois. 

Os professores trabalham os conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana a partir de vídeos, textos reflexivos, trabalhos em grupo, disse um deles, 

outro respondeu que faz um paralelo com a matemática, usando datas, dados com 

uma tabela. Geralmente a partir de uma questão-problema, pois o livro de 

matemática, diz ele, não tem textos. Outro professor disse trabalhar esses conteúdos 

uma vez a cada bimestre. 

Foi dito que a abordagem desses conteúdos por eles, a partir do livro didático, 

é segundo o professor de matemática trabalhado, uma vez que nos livros do 

fundamental II esses temas estão incluídos, porém nos livros de matemática como 

aparecem apenas nas questões usa esses poucos espaços para fazer algumas 

problematizações. Uma professora de História disse trabalhar os textos que o livro 

oferece, além de acrescentar mais alguns como complemento por não achar 

insatisfatório os do livro didático. Disse ela: “Eu tenho a Cultura afro como a nossa, a 

que herdamos... As vezes começo com situações do dia-a-dia, como o racismo.” Outra 

porém disse: “Eu só abordo quando o tema que a gente ‘tá’ trabalhando tem alguma 

coisa a ver com a cultura afro ‘né’? Ai a gente aprofunda mais um pouquinho.” 

Sobre a obrigatoriedade da Lei 10.639/003, as opiniões foram de elogios à críticas. 
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“Eu acho boa, agora só que nem todo professor coloca em prática ‘né’? 
Porque não tem experiência de como trabalhar aquela cultura afro-
brasileira em sala de aula... eu sou um dos casos, eu não tive 
oportunidade de fazer ‘esses curso’... Eu sei que existe a lei, que é 

obrigatório dar, eu ‘dô’ um, em cada bimestre eu ‘dô’ um tema 
relacionado a cultura afro, e quando vem eu contento aprofundar, mas 
eu acho que deveria ‘vim’ mais nos livros didáticos, porque vem muito 
pouco.” 

 

A respeito dos impedimentos em se aplicar os conteúdos sobre a Cultura Afro-

brasileira a Africana, foi dito que um dos principais problemas é a falta de 

conhecimento. 

 

“Nem todo mundo tem o conhecimento profundo sobre a Cultura afro 

‘pra’ está falando sobre ela. Eu acho que ‘pra’ falar de alguma coisa 

tem que ter conhecimento ‘né’? Então, se todos os professores ‘tivesse’ 
feito esse curso, que já teve mais de uma vez aqui... foi mais de uma, 
não sei se ‘foi’ duas ou ‘foi’ três ‘curso’ que teve aqui. Se tivesse feito 
ai aplicava. A gente faz, pouco, mas não do jeito que era pra fazer, 
porque a gente não tem conhecimento, nem tem curso em cima da 
cultura afro.” 
 

 

 Foi dito também que pouco sabia por ter tido o primeiro contato com esses 

temas naquela escola: “Eu comecei a trabalhar depois de ter contato com os 

professores daqui, eles trabalham bem essa questão.” Além disso, outro alertou a 

respeito do que impede o trabalho com os Conteúdos de Cultura e História Afro-

brasileira e Africana: “Nada impede. O necessário nós temos. O que importa é o 

professor colocar em prática. 

 Referindo-se a participação do gestor escolar nesse processo de inclusão dos 

conteúdos propostos pela Lei 10.639/003, responderam que: 

 

“Ele sempre cobra que se trabalhe, nem que seja uma vez, mas que se 
fale na sala, que registre na caderneta.” Outro: “Sempre que 
conversamos ele oferece o que tem. Ele nos ajuda.” Outro ainda: “Eu 
não sei nem te dizer... porque a gente não tem aplicado isso ai. Então, 
eu não sei nem como te dizer como ele ajuda... porque não tem 
aplicação desse tema aqui na escola. ...Eu, pelo menos, nunca precisei 
nenhuma vez dele pra alguma coisa referente a cultura afro, mas no 
momento que eu precisar ele vai me ajudar.”   



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

840 

 

 

No planejamento pedagógico da escola, um professor disse após os Encontros 

Pedagógicos não incluir os conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira por a sua 

área de ensino, a matemática, não permitir. Outra, porém disse: “Sim procuro incluir 

conteúdos de acordo com a idade deles, não só para o aprendizado, mas para levarem 

pra vida”. Outra respondeu diretamente: “É um conteúdo para cada bimestre”. 

Quando questionados a respeito de quais metodologias e materiais didáticos 

utilizam para trabalhar com tais conteúdos, uma respondeu: “Pesquiso na internet, e 

alguns livros que eu consigo com quem fez (fez o curso de formação) né?” Foi dito que 

esta recorre a uma professora de português, também entrevistada, e não utiliza de 

exemplares da biblioteca. Um professor disse recorrer aos livros didáticos, mas 

principalmente a internet. Foi citado por outro, o curta-metragem O xadrez das cores, 

“Os alunos gostaram demais, foi muito bom esse filme”. 

Os professores deram respostas distintas com relação a frequência com que 

apresentam esses conteúdos aos seus alunos, se apenas no 13 de maio e no 20 de 

novembro. Um deles disse: “Não. Trabalho sempre que surgem os assuntos na sala de 

aula”. Outro disse: “Mais nas datas comemorativas. Não sei dizer por quê... Talvez 

porque a escola já trabalhe.” Um dos depoimentos dizia: “Além do conteúdo dado uma 

vez em cada bimestre, na data comemorativa também.” 

Sobre a existência do Projeto Político Pedagógico da escola e dos conteúdos 

propostos pela lei 10.639/003, estarem contidos nesse PPP, um deles respondeu: 

“Tem. Não sei se comtempla os conteúdos.”, outro: “Sim, possui. Mas deve estar 

contido nele.”, outro afirmou: “Existe o projeto. Agora eu não ‘tô’ lembrada, mas eu 

acho que... não sei, eu não te dizer com certeza, mas você pode pegar ‘pra’ conferir 

porque eu não estou lembrada. Mas que tem, tem o projeto.” 

Sobre projetos desenvolvidos na escola pelos professores, que tratem da 

temática afro, foi respondido: “Eu não ‘tô’ bem lembrada, mas eu acho que teve um 

professor que fez, nesse negócio de décimo quarto, décimo salário do estado. Eu não 

‘tô’ bem lembrada quem foi, mas eu ‘tenho pra mim’ que teve já aqui esse projeto 

sobre cultura afro. Eu só não ‘vô’ lhe afirmar, mas eu acho que sim.” Os demais 
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professores entrevistados, ao responderem a essa pergunta se referiram ao projeto 

desenvolvido de uma das professoras de história entrevistadas. “Tem o projeto da 

professora...” O referido projeto foi orientado pelo atual gestor da escola, que na 

época compunha o quadro docente. Tem por objetivo motivas debates e reflexões a 

partir de oficinas, exibição de vídeos com a temática afro, rodas de conversa, leitura 

de poesias e degustação de comidas típicas a fim de melhor demonstrar as 

contribuições dos indivíduos afro-brasileiros e africanos. 

Quando perguntados se as suas atividades, voltadas para os conteúdos de 

História e Cultura Afro-brasileira e africana, tem surtido efeito, disse um professor: 

“Não. Está piorando. Mas não é porque a gente não ajuda, é da família, eles (os pais 

dos alunos) querem que a gente seja os pais dos filhos deles.”, outro, porém, disse: 

“Melhorou... Sim. Eu vivenciei que, após a aplicação desse meu projeto, alunas 

passaram a relatar que eram tratadas diferentes. Pessoas que só tratavam elas por 

negras. Foram várias revelações.” Outro ainda afirmou: 

 

“É um conteúdo diferente ‘né’? É uma cultura diferente, é um 
conteúdo diferente do que ele ‘tá’ acostumado ‘né’? Porque tem 
história do Brasil, história medieval, contemporânea, mas nada 
aprofundando em cima da cultura afro. Porque quando tem um 
conteúdo aprofundando a cultura afro em si, ai eles se interessam. 

Agora tem uns... ai vem a discriminação da religião, porque tem 

aquelas religiões ‘né’? Que quem é muito católico, ai eles... tem uns 
que não quer nem assistir, ‘num’ quer nem... conversar sobre isso. 
Existe as vezes um impasse, mas eles não querem e ninguém vai 
obrigar a pessoa escutar o que não deseja.” 

 

As abordagens desses professores em suas aulas, são pautadas na leitura dos 

textos do livro didático, discussão na tentativa de propor interação. Uma professora 

disse: 

 

“Os conteúdos que eu utilizo? A vinda da cultura para o Brasil, ou seja, 
a cultura afro-brasileira no Brasil, religião, que é a polêmica ‘né’? As 
comidas típicas... é mais assim, é mais um básico ‘né’? Não aprofundo 
não, é só o básico mesmo. É a história da cultura afro no brasil, a 
religião, as danças só as coisas mais básicas, a gente não se aprofunda 
de mais na cultura afro não.” 
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O professor de matemática disse: “Utilizo gráficos, às vezes MMC e MDC, 

tabelas e períodos históricos, principalmente tabelas. Você também pode trabalhar 

nas quatro operações.” 

A respeito de proporcionar o contato dos alunos com a cultura das 

comunidades remanescentes quilombolas, de Caiana dos Crioulos e Zumbi e também 

da musicalidade de Jackson do Pandeiro, foi respondido que: “Sim, os alunos já foram 

no Museu de Jackson e também teve apresentação sobre Jackson no auditório aqui (na 

escola).” Outro docente respondeu: “Sempre. Quando há eventos como o Caminhos do 

Frio a gente leva eles para ver as cirandas.” 

É possível perceber que a Escola Estadual de Demonstração apresenta algumas 

ações que proporcionam o diálogo com a História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

Há professores envolvidos com a temática e que a trabalham por um longo período e 

até procuram patrocínio por meio de editais, porém tais práticas ainda não são uma 

constante na vivência da escola, não são atividades prioritárias como sugere a lei. 

10.639/003, são concentradas nas datas comemorativas ou por ocasião do surgimento 

de um edital do governo do estado, que em troca de um projeto oferece uma 

gratificação em dinheiro. Os resultados analisados na escola,  mostram que as 

opiniões e posturas do (a) gestor (a) são de fundamental importância para que as 

ações com os conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, aconteçam 

mais ordenadamente, os projetos com o apoio da direção escolar tomam mais 

visibilidade e principalmente colaboram para o rompimento de estereótipos e  

comportamentos precipitados a respeito da diversidade étnico-racial, fazendo assim 

daquele espaço um pouco mais democrático a medida que passa  a  reconhecer a 

inclusão dos conteúdos propostos pela lei 10.639/003 como um direitos de  todo 

brasileiro. 
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FLORESTAS CULTURAIS: MEMÓRIA E CULTURA NOS PROCESSOS DE 
EMERGÊNCIA ÉTNICA NA AMAZÔNIA, RIO ANDIRÁ, QUILOMBO 

MATUPIRI, BARREINHA-AM 
 

João Marinho da Rocha13 

 

RESUMO 
Entender os processos e formas de conhecimentos criadas e acionados pelos sujeitos 
sociais do rio Andirá, quilombo Matupiri, Barreirinha-AM para a constituição da sua 
recente Identificação Étnica como quilombolas” é foco deste texto. Dialogamos com as 

“Questões de Identidade e Hibridismo Cultural” sugeridas a partir das leituras (HALL, 

2003), (BURKE,2003) e estudos como (FUNES,1995), (GOMES,1997), 
(SAMPAIO,2011), quem indicam o fim do silêncio para a presença negra na 
configuração histórica e social da Amazônia, onde inúmeras emergências Étnicas por 
toda região nos últimos vinte anos. Identificar, descrever e refletir tais emergências é 
um dos objetivos deste texto que é um fragmento inicial da proposta de Tese junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia PPGSCA/UFAM. 
Boa Fé, Ituquara, São Pedro, Santa Tereza do Matupiri e Trindade constituem o 
Matupiri que, após dez anos de lutas locais e regionais articulados aos demais 
contextos e “agentes externos”, foi reconhecido como remanescente de quilombolas 
pela Fundação Cultural Palmares (Portaria Nº 176, de 24 de outubro de 2013). Nos 
ocupamos da compreensão desse processos de Identificação Étnica como 
remanescente no Rio Andirá, tradicionalmente associado como território do povo 
indígena Sateré-Mawé. Os sujeitos sociais do Matupiri acionaram inúmeros 

mecanismos para compor seu processo de constituição Identitária como remanescente 
quilombolas. As festas populares aparecem como espaços simbólicos de 
pertencimento, onde são atualizadas as memórias do cativeiro e dos mundos vividos 
naquela fricção Étnica do rio Andirá que apontam para as “florestas culturais” 
existentes nas Amazônias. Enquanto “sujeito de direito” (MATTOS,2006), os negros 
do rio Andirá passaram a acionar uma memória do cativeiro que deu sustentação para 
sua luta por reconhecimento como comunidades remanescentes quilombolas. A 
memória passou então a desempenhar importante papel na construção de caminhos 
que os levassem ao “dizer-se e ser” (BRANDÃO,eti all,2010) quilombola no Andirá. As 
primeiras estratégias foram marcadas pelo levantamento das reminiscências dos 
idosos, que passaram a ser os guardiões da memória, implicando-lhes novos valores 
às histórias contadas por seus pais e avós, (MATTOS,2006). Tais valores foram 

revestidos com a força da tradição oral os ligou a um passado da escravidão negra na 
Amazônia, legitimando sua luta pela titulação de suas “terras tradicionalmente 
ocupadas” (ALMEIDA,2008). A memória serviu no Matupiri como suporte para 
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organizar as manifestações folclóricas que passam a ser “ritualizadas” nas 
comunidades em datas específicas e com isso constituem os “processos de vivências 
de uma memória coletiva” (ORTIZ,2006) sobre aquele grupo que se liga a experiência 
da escravidão do século XIX, e que, a partir de sua realidade social deste contexto do 
início do século XXI, busca acessar seus direitos coletivos enquanto grupo Étnico 
diferenciado no rio Andirá. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Memória; Cultura; Emergência Étnica; Amazônia 

 

Introdução 

Com a indagação de como os pressupostos trazidos por alguns autores dos 

chamados estudos culturais podem auxiliar no entendimentos das culturas humanas é 

que intencionamos aqui estabelecer um diálogo entre os processos e formas de 

conhecimentos acionados pelos sujeitos sociais do rio Andirá, quilombo Matupiri para 

a constituição da sua “Nova Identidade quilombola” na Amazônia e as “Questões de 

Identidade e Hibridismo Cultural” sugeridas a parir das leituras (HALL, 2003), 

(BURKE, 2003). 

As comunidades do rio Andirá, quilombo Matupiri, Barreirinha-AM, lutaram 

por cerca de dez anos por titulação, receberam o título como remanescentes em 2013 

(Portaria Nº 176, de 24 de outubro de 2013 registrou no Livro de Cadastro Geral nº 

16). No entanto, ainda buscam legitimarem-se cada vez mais como grupo Étnico. Daí, 

as festas tornam-se espaços privilegiados de afirmações identitárias na medida em 

que buscam elementos que os liguem ao passado comum que é a experiência da 

escravidão na Amazônia experimentada por seus antepassados. 

Este texto se apresenta como um esforço inicial do processo de compreensão de 

como que os sujeitos do quilombo Matupiri, vem se mostrando enquanto novo grupo 

Étnico no rio Andirá, ou seja, como constroem sua Identidade e acionam a busca por 

direitos perante os órgãos constituídos?. Ou seja, entender iluminar sobre como à luz 

de contextos nacionais de emergência das “novas Identidades quilombolas” (MATTOS, 

2006), os sujeitos sociais do Matupiri acionaram inúmeros mecanismos como os 

elementos da cultura, por meio da reorganização de algumas festas populares, para 

compor seu processo de constituição Identitária como remanescente.  
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Estamos atentos nesse percurso reflexivo para os papeis desempenhados pela 

memória oral nos processos de constituição da Identidade Étnico-racial quilombola no 

rio Andirá, quilombo Matupiri. A partir de um despertar para sua condição enquanto 

“sujeito de direito” (MATTOS, 2006), os negros do Andirá passaram a acionar uma 

memória do cativeiro que deu sustentação para sua luta por reconhecimento como 

comunidades remanescentes quilombolas.  

A memória passou então a desempenhar importante papel na construção de 

caminhos que os levassem ao “dizer-se e ser” (BRANDÃO, eti all, 2010) quilombola no 

Andirá. As primeiras estratégias foram marcadas pelo levantamento das 

reminiscências dos velhos e velhas das cinco comunidades (São Pedro, Trindade, Boa 

Fé, Ituquara e Santa Tereza) que passaram a ser os guardiões da memória, 

implicando-lhes novos valores às histórias contadas por seus pais e avós, (MATTOS, 

2006).  

Tais valores foram revestidos com a força da tradição oral os ligou a um 

passado da escravidão negra na Amazônia, legitimando sua luta titulação de suas 

“terras tradicionalmente ocupadas” (ALMEIDA, 2008).  

Essa memória do cativeiro passou então a servir de base para (re)constituição 

de modos de ser e viver naquele território, mas especialmente, auxiliou no processo 

de (re)organização da vida cultural das comunidades que passaram a legitimar a 

feitura de festas populares com a presença de inúmeras danças como gambá e onça te 

pega, pássaros como jaçanã e garcinha, dar outros sentidos as festas de santo da 

comunidade, assim como na reestruturação da festa de boi-bumbá que passou a se 

relacionar cada vez mais com outros espaços culturas da região. 

Ao que tudo indica, a memória serviu no Matupiri como suporte para organizar 

as manifestações folclóricas que passam a ser “ritualizadas” nas comunidades em 

datas específicas e com isso constituem os “processos de vivências de uma memória 

coletiva” (ORTIZ, 2006) sobre aquele grupo que se liga a experiência da escravidão do 

século XIX, e que, a partir de sua realidade social deste contexto do início do século 

XXI, busca acessar seus direitos coletivos enquanto grupo étnico diferenciado no rio 

Andirá. 
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Os registros e as análises das narrativas orais dos sujeitos do quilombo, 

pautadas na metodologia da História Oral (MEIHY, 2005), (MEIHY e HOLANDA, 

2011), indicam que, ao lado de outros processos e formas de conhecimentos, as 

inúmeras festas populares, realizadas são pensadas como espaços de sociabilidades, 

que auxiliam na pertença a determinados espaços físicos, sociais e culturais e, 

portanto, indicam elementos que compõe a nova Identidade Étnico-racial no Andirá, 

quilombo Matupiri. 

 

Cenários de direitos, lutas por reconhecimento e emergências de novas 

identidade étnico-raciais no Brasil 

Nas duas últimas décadas do século XX como fruto das pressões dos grupos 

sociais e demais órgãos e instituições forjadas no bojo da transição do regime civil-

militar para o democrático, o Brasil assistiu, a um cenário que possibilitou a criação 

de dispositivos legais materializados na constituição de 1988, por meio de seu artigo 

68. Isto fez com que populações as chamadas tradicionais como os remanescentes de 

quilombos pudessem articular vários mecanismos para o reconhecimento de suas 

identidades coletivas e territórios. Brandão et all, (2010, p.77), destacam que  

 

as discussões públicas e as ações políticas ancoradas em perspectivas 

tipicamente multiculturais têm invadido a cena pública brasileira nas 
últimas décadas. Neste campo as questões relacionadas ás relações 
raciais e os problemas advindos das desigualdades entre os grupos de 

cor e raça se destacam.  Exemplos disto: a) na Carta Constitucional de 
1988, que reconheceu a propriedade da terra às comunidade 

quilombolas, b)na adoção de cotas raciais por inúmeras universidades 
públicas brasileiras a partir de 2004 (...), c) na promulgação da lei 
nº10.639/2003 que estabelece o ensino de história e cultura afro-
brasileira na educação fundamental, e, d) na políticas públicas 
voltadas especificamente para os quilombolas, tal como as que se 

encontram em execução no programa Brasil Quilombola (iniciado em 

2004). 

 

Nesse contexto, onde muitas comunidades negras rurais da Amazônia, como é 

o caso do município de Oriximiná - PA, onde, 
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As comunidades remanescentes de quilombos têm realizado, por meio 
da Associação dos Remanescentes de Quilombo do Município de 
Oriximiná-ARQUIMO, a titulação coletiva das áreas que ocupam que 
segue a prática do uso comum do território para atividades extrativas 
e produção familiar de subsistência (O’DWEYER, 2005, p. 8). 
 

Para essa autora a categoria quilombola foi encorajada pela situação social 

presente de conflitos com as mineradoras que como a mineração rio do norte que 

associada interesses nacionais, regionais e locais, avança para seus territórios 

tradicionalmente ocupados. Essa situação de conflito, para O’Dwyer possibilitou os 

Negros de Boa Vista a emergirem enquanto “Identidade étnica”. 

Em seu texto “Reinventando a história dos quilombos: rasurando e 

confabulando”, Price,(1999) ao realizar um levantamento dessas emergências da 

comunidade remanescente no Brasil num paralelo com as comunidade de outros 

países da América do Sul e Central, aponta também o pioneirismo das comunidades 

negras rurais do Baixo Amazonas nesse processo de Etnogênese, onde, 

 

Em 1989,(...) se organizaram como Associação das Comundade 
Remanescentes de Quilombo do Município de Oriximiná e, com a 
ajuda de antropólogos e outros peritos designados, começaram a 

militar pela posse da terra. Em novembro de 1995, a comunidade de 
Boa Vista se tornou a primeira em todo o Brasil a receber o título de 

posse coletiva da terra, com base no Art.68 da constituição. (...). Em 
novembro de 1996, duas comunidades vizinhas, Àgua Fria e Pacoval 
(...), se tornaram a segunda e a terceira no país a receber suas terras, 

de acordo com o Art. 68”. Price, (1999, p.18). 
 

Nessa luta por reconhecimentos como comunidades de remanescentes de 

quilombo, tais comunidades de todo Brasil, se articulam para acessar seus direitos, 

indicados no âmbito da ressignificação do termo quilombo, do artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC) da constituição federal de 1988. Tal 

artigo confere direitos territoriais aos remanescentes de quilombo que estejam 

ocupando suas terras, sendo-lhes garantida a titulação definitiva pelo Estado 

brasileiro (O’DWEYER, 2005). “Ali se nomeava e se atribuía direitos a um 

heterogêneo conjunto de comunidades de predominância negra que, salvo raras 
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exceções, não se pensavam em qualquer medida como ‘remanescentes das 

comunidades de quilombos’ (BRANDÃO et all,2010, p.78)”. Sua aprovação 

proporcionou uma “revisão histórica e mobilização política, que conjugava a 

afirmação de uma identidade negra no Brasil à difusão de uma memória da luta dos 

escravos contra a escravidão” (MATTOS, 2005).  

É também nesse contexto que o termo quilombo deixa suas limitações 

históricas, a partir do modelo de palmares, forjado no contexto da colonização, onde o 

conselho ultramarino definiu quilombo como “toda habitação de negros fugidos, que 

passassem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenha ranchos levantados e 

nem se achem pilões nele”. Esta definição influenciou toda uma pesquisa histórica da 

temática quilombola até a década de 1970 (SCHIMITT, et all,2002). 

Dentro desse cenário de possibilidades e dispositivos legais, é que serão 

encampadas lutas por todo país por reconhecimento das terras de remanescentes de 

quilombo. Somam-se a isso, outras questões, pois, “além da referência Étnica e da 

posse coletiva da terra, também os conflitos fundiários vivenciados no tempo presente 

aproximavam o conjunto das ‘terras de preto’, habilitando-as a reivindicar enquadrar-

se no novo dispositivo legal” (MATTOS, 2005, p.106).  

Ao se referir a esses novos grupos étnicos, que tradicionalmente ocuparam 

suas terras, Almeida, (1998, p.17), afirma que   

 

A situações históricas peculiares em que grupos sociais e povos 

percebem que há condições de possibilidade para encaminhar suas 
reivindicações básicas, para reconhecer suas identidades coletivas e 
mobilizar forças em torno delas e ainda para tornar seus saberes 

práticos um vigoroso instrumento jurídico-formal.  
 

Esse contexto reivindicado socialmente abriu, portanto, possibilidades para a 

busca dos direitos diferenciados de grupos étnicos-raciais que foram criados na forja 

da história colonial, marginalizandos e esquecidos na construção da nação e 

ressurgidos no contexto multiculturalista do final do século 20. Apresentando-se 

enorme desafio para historiadores, Antropólogos e Cientistas Sociais engajados 

entorno da questão. (MONTEIRO, In: ARRUTI, 2006). 
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Nesse cenário de possibilidades de busca por acessar direitos e (re) afirmação 

Identitária no Brasil, vale ressaltar a atuação dos movimentos sociais, com destaque 

para os movimentos negros que  

 

buscam formas concretas de expressões culturais para interpretrá-las 
dentro de uma perpesctiva mais ampla. (...). Ao integrar em um todo 
coerente as peças fragmentadas da história da africa (negra) – 
camdoblé, quilombos, capoeira- os intelectuais constroem uma 
identidade negra que unifica os atores que se encontravam 
anteriormente separados. A identidade é neste sentido elemento de 

unificação das partes, assim como fundamento para uma ação política 
(...) (ORTIZ, 2006, P 141) 
 

Esse contexto proporciona uma transição de uma homogeneidade cultural para 

o reconhecimento de Identidade Etnico-raciais. Sobre essa questão, Costa afirma 

lembra que 

 

A identidade Nacional foi sustentada em três pontos fundamentais: a 
democracia racial, a brasilidade e a homogeneidade cultural. Pontos 

ainda presentes e fortemente marcados no imaginário social. (...) 
historicamente a identidade nacional passou a ser representada a 
partir de novos processos de reetinização das identidades políticas. 

Contemporaneamente, essas vêm contapondo-se à mestiçagem 
enquanto ideologia do Estado, fazendo com que a Pluralidade Cultural 
seja vista como afirmação das diversas identidades que formam a 
nação brasileira. Essas ideias remetem a mudanças, no que se refere à 
constituição de uma identidade nacional, a qual, agora, está longe de 

ser aquela que tinha um caráter uniformizador onde as diversas 
culturas eram sufocadas em favor de uma identidade 

homogeneizadora. (CONSTA, 2011, p.52) 

 

Sobre esse contexto de reconhecimento das Identidades, construído 

socialmente nas duas últimas décadas do século XX no país, Almeida enumera alguns 

sociais que se mobilizavam entorno da causa do reconhecimento de seu território, 

 

No início da década de 90 foram às chamadas “quebradeiras de coco 
babaçu”e os “quilombolas” que se colocaram na cena política 
constituída, consolidaram seus movimentos e articularam estratégias 
de defesa de seus territórios, juntamente com outros povos e 
comunidades tradicionais, tais como os “castanheiros” e os 
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“ribeirinhos” (...). Além destes começaram a se consolidar no último 
lustro, as denominadas “comunidades de fundos de pasto” e dos 
“faxinais”. Estes movimentos, tomados em seu conjunto, reivindicam 
o reconhecimento jurídico-formal de suas formas tradicionais de 
ocupação e uso dos recursos naturais. (ALMEIDA,1998, p.19). 
 

As comunidades passam a se articular entorno de elementos que os unisse na 

busca de acessar seus direitos. Para isso acionam os mais variados elementos e 

entidades externas. Essa questão legal se consolidou quando o decreto 4.887, de 

20/11/2003 regulamentou que a caracterização dos remanescentes das comunidades 

dos quilombos será atestada mediante auto-identificação da própria comunidade”.  

Tais comunidade, por sua vez, passam a ser compreendidas também como 

“grupos étnicos-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”.  

Nos primeiros anos de década passada, as comunidades negras rurais do Matupiri, 

em diálogo intenso com as experiências das outras partes do país, especialmente do Oeste 

Paraense dão início ao seu processo de luta por reconhecimento enquanto remanescentes 

que possuem territorialidades específicas no rio Andirá. 

 

Memória e cultura nos processos de emergência étnica no rio Andirá, Quilombo 

Matupiri 

As festas populares realizadas no quilombo Matupiri, especialmente a parir do 

contexto de luta por reconhecimento como remanescentes quilombolas, (re)aparecem 

baseadas nas narrativas orais dos mais velhos daquelas comunidade. Essas festas 

indicam inúmeras possibilidades de construção de uma memória que acusa processos 

identidade ou melhor, dos “processos de identificação” (HALL,2003).  

Nossas pesquisas realizadas no Matupiri a partir de 2013, têm apontado para 

uma crescente participação dessas manifestações da cultura popular no processo de 

constituição da Identidade Étnica. Essa memória entorno das origens tem recebido 

relevo a cada ano.  
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Tal fato fica evidente por exemplo nos processos de sistematização dessas 

festas ao longo do ano, na preocupação em sua preparação, na atenção em envolver o 

maior e variado número possível de sujeitos das comunidades que compõem o 

quilombo e das comunidades próximas. 

 Chamamos especial atenção para o enfoque dado a participação crescente de 

Crianças nessas festas. Destacamos isso principalmente na festa do boi-bumbá “trinca 

terra”, onde a cada ano surgem novas “tribos infantis” como itens desse festival, nas 

quais as crianças são pintadas com motivos afros, mas também representam algo 

relacionado ao ambiente e culturas locais do Andirá. 

Destacamos ainda nesse processo de utilização da cultura no percurso de 

constituição da Identidade Étnico-racial no Andirá, quilombo matupiri, os diálogos 

intensos entre as culturas regionais e o ser quilombola. Um forte indicativo disso foi 

separação a festa do boi-bumbá das demais danças tidas por eles, como tradicionais, a 

exemplo da “onça te pega” e “gamba”, dos pássaros “jaçanã” e “garcinha” 

devidamente exploradas na sequencia desta reflexão. 

Tal escolha de separação parece não se dá num acaso, mas insere-se num 

contexto onde a “cultura dos festivais folclóricos” vem crescendo no Estado do 

Amazonas nas últimas duas décadas, sendo na maioria dos casos o “carro-chefe” nas 

políticas culturais oficiais do governo, principalmente quando se trata do interior do 

Estado, (NOGUEIRA, 2000).  

No Estado do Amazonas nas principais cidades que formam as sub-regiões, 

onde não tenha um “festival folclórico” em que se exalte as culturas locais ou 

processos de vida e trabalho “dos homens e mulheres da floresta”.  

A manifestação de destaque nesses festivais é o boi-bumbá em primeiro plano, 

havendo eventuais aberturas para outras manifestações como pássaros, cordões de 

danças típicas locais associados a algum elemento da fauna (onça branca e pintada - 

Tabatinga-AM; cardinal e cará disco em Barcelos-AM) da flora ou representação do 

trabalho das comunidades. 

Então, o que se vê são as redes de relações dessa “cultura de festivais” adotada 

pelo governo para o interior do Estado e as maneiras como os povos e comunidades 
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tradicionais, a exemplo dos remanescentes de quilombo do Matupiri, também se 

apropriam desse contexto para dar mais sentido e visibilidade regional e até nacional 

para sua luta por reconhecimento Étnico. Nesse movimento, as danças acabam 

trazendo para si lugares e espaços de pertencimento que dizem sobre as culturas 

locais e afirmam em certa medida processos de identificação de muitos grupos 

humanos vivem/sobrevivem e que são a Amazônia. Uma região se que efetiva numa 

relação constante, desigual e histórica entre o local, o regional e o global. 

Essa relações se visualizam nos processos de emergências étnicas locais. É 

marcada a presença de agentes externos nos movimentos de construção da Identidade 

local. Nas festas isso se visualiza quando as comunidades quilombolas do Matupiri 

constroem múltiplas redes de relações com outros espaços, o que possibilita acesso 

aquela lógica dos festivais tão massificada no estado. A relação se materialização por 

exemplo nas ajudas externas para o processo de construção do seu festival folclórico 

de boi bumba.  

São evidentes as influências do festival folclórico de Parintins (bois garantido e 

caprichoso), que passou ser o centro irradiador dessa política dos festivais folclóricos 

no Amazonas, também verifica-se a influência do festival folclórico de Barreirinha 

(touros branco e touro negro) que cedem muito dos seus adereços e fantasias. 

Também se percebe essas trocas sobretudo das estruturas de pessoal para auxiliar os 

“artistas do quilombo”, que na realidade são os próprios professores, pescadores, 

agricultores e demais grupos locais que se articulam entorno da festa do boi “trinca 

terra” e com ela se integram de certo modo a cultura dos festivais tão propagada 

como identidade cultural no Estado. 

Ao fazer essa movimentação para compor seu processo de emergência étnica 

neste início do século XXI, Matupiri também está movimentando, talvez sem perceber, 

uma memória que remete ao século XIX. Estamos nos referindo a cultura do bumba- 

meu-boi que chega à Amazônia junto homens e mulheres nordestinos que 

trabalharam nos seringais amazônicos e aqui se transforma em boi-bumbá. Após 

desfazimento dos negócios da economia do látex tais sujeitos tecem outras relações 

que aos poucos comporão as florestas culturais existentes hoje na Amazônia. A cultura 
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festiva do boi-bumbá que firmou-se num diálogos com as culturas locais índias e a 

cultura cristãs católicas fortemente presente na configuração dos espaços simbólicos 

dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, faz parte da memória histórica 

que as comunidades negras rurais passam a (re) construir e acessar neste contexto de 

construção de sua emergência Étnica enquanto sujeitos de direitos. 

No Matupiri, o momento das festas, com destaque para o festival folclórico que 

hora trazemos, aparece desse modo como um espaço de possibilidades para se 

mostrar tanto às comunidades próximas que participam intensamente, mas sobretudo 

para o poder público municipal que materializa, ao menos para aquele momento, sua 

presença naquele distrito por meio de seus secretários e autoridades constituídas. 

Os espaços vivências da memória coletiva quilombola, via manifestações da 

cultura popular parecem ser utilizados no Matupiri, dentre outras coisas, para 

construir, mobilizar e atualizar a memória do cativeiro criada por eles para indicar 

identidade Étnica do grupo e promoção de diálogos com demais espaços para afirmar 

e endossar a busca de diretos coletivos para além da titulação e posse de suas terras 

tradicionalmente ocupadas, mas para a manutenção e sobrevivência de suas culturas, 

através das inúmeras práticas sociais e modos de vida. Enfim, para a Emergencia de 

um povo que historicamente marginalizado e que agora emerge no rio Andirá 

utilizando-se dentre outros processos e formas de conhecimentos os processos 

culturais. 

Nesse cenário da constituição da Identidade no Andirá, dialogamos com as 

questões trazidas por Hall, (2003), no que tange às suas considerações sobre os 

processos de mudanças descritos atualmente como “globalização” e suas influencias 

nos processos de pensar os sujeitos e suas Identidades. 

Hall (2003) indica em seu texto que há uma crise das identidades culturais na 

pós-modernidade, muito da qual provocada pelos processos das mudanças 

(aceleradas, contínuas e permanentes) trazidas pelo fenômeno da globalização. Isto 

provoca segundo Hall inúmeros “descontinuidades”, “fragmentação”, “rupturas” e 

“deslocamento ou descentração”, interior das Identidades culturais nacionais e isto 

focaliza para a importância das Identidades locais e regionais, marcadas pelo 
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hibridismo, o que significaria dizer dentre outras coisas que as Identidades culturais 

são movidas por mudanças, encontros e desencontros. Esse raciocínio leva o autor a 

afirmar ao invés de Identidade, seria mais sensato dizer que temos uma Identificação, 

dada a mudança e pela transformação a que está sujeita, ou seja, toda Identidade é 

móvel e redireciona-se, portando definida em processos históricos e não 

biologicamente. 

Tal fenômeno parece ocorrer como dezenas de comunidades negras rurais da 

Amazônia, que a partir das duas últimas décadas do século passado, passaram a 

acionar Novas Identidades Étnicas, agora afirmando-se quilombolas e tornando-se 

sujeitos de direito. A Identificação como quilombola na região saiu do campo do 

silenciamento e “tornou-se politizada” (HALL,2003). 

Nesse contexto de entendimentos acerca da Identidade a categoria quilombola 

no Brasil pode também ser inserida como um exemplo do que discute Hall, na medida 

em que passou por um processo de ressignificação, distanciando do conceito histórico 

pautado no modelo palmarino da fuga, quantidade numérica, isolamento social e 

cultural. 

Especialmente na Amazônia, tais comunidade formadas a parir do século XIX 

são marcadas pela hibridização, configurando-se em comunidades Inter Étnicas 

compostas de negros fugidos e libertos, indígenas, e demais sujeitos sociais que se 

conjugavam e articulavam suas vidas para além dos interesses do Estado. Construindo 

nas cabiceiras dos muitos rios, a exemplo do Andirá espaços de liberdades e 

identidades que lhes permitiram alcançar o século XXI e agora auto afirmar-se para 

acessar os direitos de continuarem a viver em suas terras e a garantir manutenção de 

suas culturas. 

Para entender a Identidade, ou melhor, os processos de identificação desse 

“novo grupo étnico” no Andirá é que se faz necessário a percepção dos inúmeros 

processos identitários que vem construindo nos últimos anos para afirmar-se 

quilombolas.  

(Guerreiro & Rocha, 2014) identificaram e descreveram algumas festas 

populares do quilombo Matupiri, segundo os sujeitos locais. Tal estudo sistematizou 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

857 

 

as festas em três modalidades básicas, a saber: as danças, com destaque para o 

lundum, a onça te pega e a do gambá; os pássaros, com destaque para a garcinha e o 

Jaçanã; as festas de santos católicos, caracterizadas por São Sebastião, Divino Espirito 

Santo e Santa Tereza e, por fim, a festa de boi-bumbá, a partir do boi-bumbá “trinca 

terra”.  

Dada as limitações, neste texto destacamos uma das danças assumida no 

Matupiri como tradicional que é o gambá, por ser uma festa presente em quase todo 

Baixo Amazonas, especialmente ali no rio Andirá, sendo também realizado pelo povo 

indígena Sateré-Maué, como demais comunidade e grupos folclóricos como na cidade 

de Maués-AM. Portanto, o gambá pode ser olhado como um representante daquilo que 

Burke, (2003) chama a “circularidade cultural”.  

É importante perceber como que essa festa congrega não apenas entorno do 

lazer comunitário, mas no Matupiri, associa-se ao mundo do trabalho e das relações 

trocas de solidariedades entre as populações negras e demais sujeitos daquele rio a 

exemplo do povo indígena Sateré-Maué, junto dos quais construíram sociabilidades, 

Identidades e territórialidades para além do “tenebroso” rio Andirá, nas cabeceiras do 

Matupiri.  

Nesse sentido, a cultura popular, por meio das festas, materializa a afirmação 

de uma memória do cativeiro e consequente influencia no processo de constituição da 

Identidade Étnica dos novos quilombolas do Matupiri, onde “existe diversas danças, 

nós temos boi, festa de santos e temos a nossa tradição de dança: gambá, onça te pega, 

temos lundum, a garcinha, jaçanã. Todas essas danças é da comunidade remanescente, 

temos a capoeira”. (Maria Amélia dos Santos Castro, 53anos). 

Na Amazônia, a memória do cativeiro está mais viva entre os velhos, netos e 

bisnetos de mocambeiros, guardiões das histórias que seus antepassados lhes 

contavam. (FURNES, In: REIS e GOMES, (1996). Esses sujeitos são depositários de 

uma memória que, mesmo narrada de forma individual, expressa lembranças 

coletivas, pois, 
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Se fizesse um puxirum, um roçado grande. Assim faziam, tanto se a 
gente fosse convidado como não, era muito animando, era muita 
gente. Quando davam umas 9h, 10h terminavam de plantação, quando 
terminavam o puxirum era festa. Pegavam o Gambá e pegavam de 
dançá o dia intero. Eu me lembro até hoje, era dia inteiro de dança!”. 
(Rafael Cidade de Castro, 54 anos morador da comunidade). 
 

A dança do gambá, efetivada, a partir do batuque de um tambor de mesmo 

nome, e que está inserida num contexto de realidade vivida na comunidade, a 

exemplo para celebrar o fim de um trabalho coletivo, conhecido como puxirum, o 

mutirão amazônico, caracterizado pelas relações de solidariedade e ajuda mútua nas 

atividades de lavro da terra, em especial no cultivo agrícola.  

Quando se realiza o puxirum hoje, se está buscando alguma relação com um 

passado comum, haja vista que essa prática passa por processos drásticos de 

transformações, chegando mesmo a desaparecer em muitas partes da região 

Amazônica. Uma realidade que se aplica ao Matupiri, onde as fazendas dos arredores 

inserem relações de trabalho baseada no pagamento de diárias. “A memória coletiva é 

da origem, da vivência, (...), e se manifesta, portanto ritualmente. (...) é encarnada 

pelo grupo. (...). (ORTIZ, 2006, p.p 35-36). Assim, (re) organizar a dança do gamba 

parece também significar remeter-se comunitariamente à reorganização de práticas 

sociais e relações de trabalhos que marcaram o passado dos pais e avós. 

 

As festas que eles faziam aqui na comunidade sempre é festa 
tradicional mesmo, regional né..., davam alimentação pro pessoal, era 

café, tinha dança do gambá, que era uma dança da cultura deles...essa 
é uma dança que eles sempre festejavam aqui na comunidade...até 

agora nós estamos tentando resgatar isso aí na comunidade.  (Sidnei 
Trindade de Castro, 45 anos). 
 

As festas e danças possibilitam a inclusão e elementos culturais de seus 

ancestrais. Ao narrarem suas lembranças, os remanescentes evocam o passado, como 

se quisessem transportá-lo para o presente. E neste presente acabam dando outros 

sentidos e significados às narrativas de seus pais e avós e com isso, as transformam 

naquilo que Mattos, (2006) chama de “capital cultural simbólico” que serve no 

processo de constituição da nova Identidade Étnica quilombola. 
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Como guardiões, esses são os semeadores da cultura local e grande 

responsáveis pela reconstrução da identidade étnica dos remanescentes. Assim, a 

memória dos velhos pode ser trabalhada como um mediador entre a nossa geração e 

as testemunhas do passado. Ela é o intermediário informal da cultura, visto que 

existem mediadores formalizados constituídos pelas instituições e que existe a 

transmissão de valores de conteúdos, de atitudes enfim, os constituintes da cultura. 

Bosi (2003, p.15).  

Tais memórias apontam para o desejo de se eternizar e vem essa possibilidade 

nas festas. Estas, a cada ano envolvem os mais novos nas danças como que apontando 

para a necessária perpetuação da ancestralidade que liga o matupiri a escravidão 

negra e pertencimento requerido como remanescentes quilombolas no Matupiri. Tais 

intenções fazem sentido na medida em que adquirem novos significados que passam a 

compor, via manifestações da cultura popular, a Identidade Étnica quilombola, pois, 

 

“À memória coletiva deve necessariamente estar vinculada a um 
grupo social determinado. É o grupo que celebra sua vinculação, e o 
mecanismo de conservação do grupo está estritamente associado à 
preservação da memória. (...). A dispersão dos atores tem 

consequências drásticas e culmina no esquecimento das expressões 
culturais. Por outro lado, a memória coletiva só pode se manifestar no 
cotidiano das pessoas. (...) as representações só adquirem significado 
quando encarnadas no cotidiano dos atores sociais. (ORTIZ, 2006, 
p.133) 
 

Além das festas como espaços de vivencias e atualização da memória, há outras 

práticas também associadas a essas festas e ao mundo do trabalho, das relações de 

solidariedade, que requerem a ancestralidade no Matupiri. Pontuadas na memória 

coletiva da escravidão negra na Amazônia, elegem práticas cotidianas que os ligam 

aos seus antepassados que para certas ocasiões “faziam biscoito, o pessoal que 

vinham e eles faziam aquela mesada de comida era café com biscoito. Faziam aquela 

mesa grande, chamavam aquele povo pra comer, só pra comer mesmo, davam e não 

cobravam nada, me lembro até hoje”. (Rafael Cidade de Castro, 54 anos). Tais 

práticas continuam no Matupiri 
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A gente ainda usa essas moda dos antigos né, a gente não deixa de 

usar por que eles deixaram de lembranças pra gente, as festas que a 
gente fazia, que a gente faz ainda. Agora em outubro nós festejamos é 
a padroeira daqui desse novo distrito.  Então nós temos acostumado 
ainda compra os bois pra dá povo né, nós faz o café que a gente ainda 
do povo. (...) Esse foi o costume dos velhos que eles faziam né, a gente 
usa aquele gambá que era festa de antigamente. 

O gambá é um tambor(...), gambá é um pau grosso assim (gestos) que 
tem um buraco por dentro, põem o coro de uma caça (...). Eles tiram o 
coro da caça, eles espicham na cara daquele pau, aquilo ele bati assim 
(gestos).  
Fica tipo um tambor, só que é comprido, uma braça assim no chão, 

eles sentam em cima, bate com a mão.  
É um pedaço de pau que tem buraco por dentro, chamo gambá pra ele, 
apelido dele, que o nosso avô deixaram pra nós gambá, né o pessoal 
ainda usa, é esse tipo de dança é...as brincadeira que usam aqui. Quem 

participava do gambá é os velharada (...) a maioria dos velhos já 

morreram. Estão tem pouca gente desse antigos, e tinha um da 
caixinha, outro do gambá, os retos cantava, tipo uma banda, eles 
cantavam as cantigas, primeiro um depois outros faz a segunda.  
Tinha umas flautinha de bambu assim eles tocavam, eles tocavam 
também. Agora essa daqui por que já mudou é mais com a turma da 
banda de Parintins, de Barreirinha pra fazer essas feitas né, tirando 
essa dali é mais com gambá que ele chama, então eles se reuni dessa 
turma pega até o chapeleiro (comunidades vizinha ao quilombo), 
então esses mais velhos ainda se lembram dessas cantigas, eles 

venham se reuni aqui os mais velhos da turma né, ainda cantam ai.  
E agora quem participa é o jovem já tem vários jovens já de idade que 
participa dessa brincadeira, das outras diversão também tinham o boi, 

a onça te pega e a aquela... tem uma brincadeira que se chama jaçanã 
pra ele, e a outra é garcinha também é outra brincadeira que tem. 

(Antônio Belém da Silva, 61 anos). 
 
 (...) eles botavam o gambá na ...lá no barracão né e batiam o gambá e 

dançavam como eles dançam pra lá pro...lá pro lados índios é assim 
também né, dançando o gambá (...). Quem era de menor não 

dançavam, só dançava gente grauda mesmo, então só pra comer e 
dormir naqueles tempos e hoje não, ainda amanhece criança por ali 
dançando né, naqueles tempo não (Maria Benedita Ribeiro de Castro, 

68 anos). 

 

Essas e outras narrativas auxiliam na compreensão das dinâmicas das festas 

populares no Matupiri, suas relações com outros elementos culturais das demais 

composições étnicas daquele rio, mas especialmente, apontam para Memórias 
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coletivas servem para os processos de constituição identidades coletivas como 

remanescentes de quilombo. Isto se considerarmos que 

 

 Enquanto representação social, a identidade é uma construção 

simbólica de sentido, que organiza um sistema compreensivo a partir 
da ideia de pertencimento. A identidade é uma construção imaginária 
que produz a coesão social, permitindo a identificação da parte com o 
todo, do indivíduo frente a uma coletividade, e estabelece a diferença. 
A identidade é relacional, pois ela se constitui a partir da identificação 
de uma alteridade. (PESSAVENTO, 2014, p.p.89 -90). 

 

A memória popular ou as memórias populares tendem, portanto, a se 

transformar em vivências, pois somente desta forma fica assegurada a sua 

permanência através daquilo que Ortiz, (2006) chama de das representações teatrais 

que se politizam em função dos interesses atuais dos sujeitos do quilombo. Para estes 

sujeitos a identidade se apresenta “como um capital simbólico de valoração positiva, 

que deve atrair a adesão, ir ao encontro das necessidades mais intrínsecas do ser 

humano de adaptar-se e ser reconhecido socialmente” (PESSAVENTO, 2014, p.91) 

 

Considerações finais  

Há uma intencionalidade na (re) construção e utilização de variados 

mecanismos e espaços a exemplo das festas, das formas associativas e dos modos de 

vida, pensados para indicar processos indenitários e consequente territorialidade 

quilombola. Também há conflitos de memórias no processo de construção da 

identidade e isto reflete nos modos de territórialização e apropriações diversas.  

Percebe-se o quanto o quilombo Matupiri apresenta diálogos com outros 

contextos (globais, nacionais e regionais), assim como com agentes “externos” que 

auxiliam na politização da sua Identidade. Um dos elementos iniciais dos processos de 

constituição da Identificação quilombola encontra-se na construção de uma “memória 

do cativeiro. Memória essa materializada nas inúmeras festas ali realizadas cada vez 

mais de modo sistemático. 
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Compreender como o Matupiri se disse e se auto identifica quilombola passa 

antes de tudo por identificar e compreender os inúmeros processos e formas de 

conhecimentos por eles acionados e utilizados.  
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HOJE A AULA É SOBRE CANDOMBLÉ E UMBANDA: 
DESCONSTRUINDO PRECONCEITOS SOBRE AS RELIGIÕES DE 

MATRIZES AFRICANAS NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

Cláudio Robélio da Trindade14 
Roberta dos Santos Araújo15 

  
RESUMO 
A lei 10639/03, que vem determinar o ensino da História da África e Cultura Afro-
brasileira nas escolas do país, sejam elas públicas ou particulares, propõe que 
conteúdos referente as religiões de matrizes africanas sejam trabalhadas em sala de 

aula como parte de um conjunto de práticas e valores importante para o 
desenvolvimento da população negra no Brasil. Diante disso, o presente trabalho 
objetiva desconstruir estigmas que permeiam práticas culturais na intenção de 
historicizar preconceitos e sua possível superação em torno das religiões Afro-
brasileiras, no intuito de problematizar a recepção dessas religiões no Brasil (por 
parte dos colonizadores e nativos) com os alunos de uma escola pública na cidade de 
Campina Grande – PB. O projeto temático foi metodologicamente realizado em várias 
etapas, onde a princípio ocorreu a aplicação de um questionário que buscou 
interrogar sobre possíveis preconceitos e estigmas que estão relacionados às religiões 
Afro. A partir daí, oficinas temáticas foram ministradas, onde, historicizou-se sobre as 

religiões Afro-brasileiras, especificamente o Candomblé e a Umbanda, abordando o 
sincretismo em consonância com elementos católicos evidenciando assim, o 
multiculturalismo presente na religiosidade brasileira na intenção de desmistificar 

alguns pontos que se referem às práticas religiosas africanas, expondo atos 
intolerantes cometidos a estas religiões. Utilizamos alguns conceitos de religiosidade, 
como a sincrética de Laura de Melo, de currículo de Alfredo Veiga Neto e de 
hibridação cultural (CANCLINI, 1997, HALL, 2000), vistos como resultado de um 
multiculturalismo já presente na sociedade brasileira, questionando os termos 
pejorativos e preconceituosos que foram construídos com relação à religiosidade de 
matriz africana.  Diante disso, alguns resultados foram percebidos, a começar pela 
constatação de que boa parte dos alunos declarou nos questionários visões 
estereotipadas e estigmatizadas no tocante as religiões Afro, associando-as a cultos 
demoníacos e também a magia “negra”, mesmo afirmando que já estudaram a 
temática. Além disso, apesar de alguns alunos afirmarem não considerar de grande 
importância a inserção desse conteúdo no currículo escolar, a maioria se mostrou 

receptiva às exposições, denotando surpresa e entusiasmo com a possibilidades de ter 
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acesso a outras visões e a possibilidade de respeito as diferenças de crenças. Após a 
realização das oficinas, outros questionários foram aplicados e percebeu-se uma nova 
visão por parte dos alunos a respeito das religiões de matrizes africanas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Religiosidade, étnico-racial e hibridismo  
 
ABSTRACT: Summary the law 10639/03, which determine the teaching of history of 
Africa and Afro-Brazilian Culture in schools of the country, be they private or public, 
proposes that content for religions of African arrays are worked in the classroom as 
part of a set of practices and values important for the development of the black 
population in Brazil. Given this, the present work aims to deconstruct stigmata that 
permeate cultural practices in order to historicize prejudices and their possible 

overshoot around the Afro-Brazilian religions, in order to discuss the reception of 
these religions in Brazil (on the part of the colonists and natives) with the pupils of a 
public school in the city of Campina Grande-PB. The project was methodologically 
accomplished in several stages, where the principle the application of a questionnaire 
that sought to question him about possible prejudices and stigmas that are related to 
African religions. From there, thematic workshops were held, where, historicizou on 
Afro-Brazilian religions, specifically the Candomble and Umbanda, addressing the 
syncretism in line with Catholic elements showing so multiculturalism present in 
Brazilian religiosity in order to demystify some points that refer to African religious 
practices, exposing intolerant acts committed to these religions. We use some 
concepts of religiosity, as Laura de Melo syncretic, Alfredo Valsa curriculum and 
cultural hybridization (CANCLINI, 1997, HALL, 2000), seen as a result of a 
multiculturalism already present in Brazilian society, challenging the derogatory 

terms and prejudiced that were built with relation to the religiosity of African array.  
Given this, some results were perceived, starting with the observation that most of 
the students stated in stereotyped and stigmatized visions questionnaires regarding 

African religions by associating them to evil cults as well as black magic, even stating 
that I've studied the subject. In addition, although some students claiming not to 
consider of great importance the insertion of that content in the school curriculum, 
most proved receptive to exhibitions, denoting surprise and excitement with the 
possibilities to have access to other views and the ability to respect differences in 
beliefs. After the workshops, other questionnaires were applied and realized a new 

vision on the part of the students regarding the religions of African arrays. 
 
KEYWORDS: Religiosity, racial-ethnic and hybridism 
 

Introdução 

 Trabalhar conteúdos relacionados à história e cultura da África e dos africanos 

no ambiente escolar, ainda é um tanto complexo, tendo em vista que existem certas 

dificuldades que os discentes enfrentam, sejam no que diz respeito ao não domínio de 
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tais conteúdos relacionados à temática, pois na academia pouco se aprende, a falta de 

material didático, que vai ser relacionado a pouca produção acadêmica e também a 

falta de incentivo por parte dos governantes que deveria inserir com mais intensidade 

os materiais desenvolvidos, nas escolas, e, também os obstáculos existentes no que 

tange à abertura por parte dos alunos para receber e trabalhar temas relacionados a 

estes povos. 

 Diante disso, é preciso aceitar que a história e cultura destes que foram 

cruelmente escravizados e até hoje sofrem preconceitos, são elementos de suma 

importância para a formação histórico-social do Brasil, pois até a década de 1960, não 

se tinha muito conhecimento dessa influência. No entanto, é sabido que desde muito 

tempo atrás, existem prejulgamentos e intolerâncias que persistem até nos dias 

atuais, com isso, não podemos afirmar se em maior ou menor proporção, mas, na 

atualidade existem meios “eficazes” para coibir tais atos, ou seja, leis foram criadas 

no intuito de amenizar ou sanar estes problemas. 

 Uma das leis que precisamos destacar é a Lei 10639/03, vista como resultante 

de lutas dos movimentos negros no Brasil, que vem com a finalidade de requerer a 

inserção dos conteúdos voltados à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em 

todos os estabelecimentos escolares, tanto públicos como particulares da educação 

básica, daí, vão surgir uma revisão no tocante aos materiais didáticos que são 

utilizados pelos docentes, voltados para a temática abordada.  

 Daí, verificamos que há um longo período de tempo, a história e cultura da 

África e dos africanos, sofreram e sofrem perseguições e até mesmo repressões, 

principalmente quando se trata das suas religiões, que é o ponto principal deste 

artigo, com isso, é notório que isso partiu e parte de determinadas instituições e 

grupos sociais, como a igreja, grande perseguidora desse movimento, também vem o 

estado e as classes dominantes, que expôs contrariedade às práticas religiosas 

africanas, relacionando-as com seitas demoníacas, magia negra e feitiçaria, 

principalmente por volta do século XIX onde verificamos com mais intensidade e sem 

controle. Notadamente, se tem um estado de expansão dessas religiões, onde, a 

sociedade brasileira em meio à organização de uma identidade, não demonstrava a 
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existência de elementos que foram trazidos pelos afro-brasileiros escravizados, classe 

vista como inferior. 

 Dessa forma, ensinar a história das religiões de matrizes africanas no ambiente 

escolar, além de ser um tabu, é uma possibilidade de descontruir antigos conceitos 

que foram estereotipados, estigmatizados e que se tornam preconceituosos ao ponto 

de surgir atos intolerantes. Por isso, é preciso a atuação de forma eficaz do (a) 

professor (a) junto com a escola, para que seja repassado e instigado o respeito e 

tolerância a diversidade tão frequente em nosso país. Conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997), um dos objetivos mais significativos 

quando se trata do ensino de História está relacionado à questão de identidade. É de 

grande relevância que os estudos voltados à História estejam permanentemente 

elencados na estruturação da noção de identidade, ao longo da instauração de 

relações entre identidades individuais e sociais. Esse ensino deve também permitir 

que os alunos se compreendam partindo de suas próprias representações, do tempo 

em que vivem introduzidos em um grupo e ao mesmo tempo retomem a diversidade e 

executem uma análise crítica de uma memória que é perpassada. 

 Assim, é preciso discutir e direcionar cominhos que demonstrem o quão é 

necessário falar sobre este assunto em sala, como também é essencial, realizar uma 

análise do conhecimento dos alunos no tocante as religiões de matrizes africanas. 

Para isso, utilizamos alguns autores e estudiosos que trabalham com essa temática, na 

intenção de obtermos um aporte teórico-metodológico no desenvolvimento do 

trabalho, voltados para a História e Cultura da África, como também direcionados ao 

estudo das religiões de matrizes africanas. 

 

O professor como peça fundamental no desenvolvimento e introdução da 

temática em sala de aula 

 Falar sobre religiões de matrizes africanas ainda é um tabu, principalmente 

quando o tema é trabalhado em sala de aula com alunos do ensino fundamental e 

médio, pois estes já têm em mente um pré-julgamento ou mesmo um pré-conceito que 

fora transferido por outrem, sem ao menos terem conhecimento ou estudo, sendo 
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assim, estes adolescentes por não terem tanta maturidade, seguem o que ouvem de 

pessoas da mesma idade ou até mesmo mais velhas, como familiares, amigos, 

vizinhos, colegas de escola, entre outros.  

Diante disso, devemos destacar o quanto é importante o papel do docente na 

formação social dos discentes, pois, sabemos que a condução e incorporação de 

mudanças ao currículo escolar por parte do docente, não é tarefa fácil, pois lecionar 

requer entendimento de propósitos e metas, as quais se tem interesse em alcançar 

através do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a interferência em casos 

discriminatórios, racismo, preconceito ou outras formas de separação social é 

extremamente importante para que não se perdure práticas em oposição à 

humanidade em nome de uma superioridade de “raça” em desvantagem a outra.  

 Veiga-Neto discorre em torno da dificuldade em realizar mudanças no 

currículo, em qual situação o mesmo se encontra e a preocupação caso este venha a 

ter um fim. 

 

O currículo parece condenado ao desaparecimento. Para nós, 
educadores, essa frase funciona como uma provocação. Ela é estranha 

e nos perturba. Afinal, se o currículo desaparecer, como se darão as 

práticas escolares? Como serão selecionados e organizados os 
conteúdos? Como serão executados os processos de ensinar e como 
poderá se efetivar a aprendizagem? Quais serão os novos mecanismos 
para o controle e a avaliação daquilo que é ensinado e 

(eventualmente...) aprendido? Ou será que até mesmo essas perguntas 
perderão a importância e o sentido que têm hoje? Afinal, pode-se 
pensar a educação escolar sem os nossos conhecidos processos 

curriculares de planejamento dos objetivos, seleção de conteúdos, 
modos de colocar tais conteúdos em ação na escola e avaliação? 

(VEIGA-NETO, 2008. p. 1) 

 

 Para isso, é necessário que o professor tenha um conhecimento aprofundado a 

respeito do tema que vai ser abordado, no entanto, existem dificuldades para que isso 

ocorra onde tanto a escola quanto os cursos de licenciatura, não oferecem uma 

formação adequada, fazendo com que essa temática se torne precária ao ser posta em 

prática na sala de aula. No entanto, ensinar, discutir, abordar, reconhecer, enfim, os 

negros como parte importante da nossa formação histórico-social, relativizando o 
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valor da sua história e cultura, é algo recente, mesmo assim, muitos dos movimentos 

negros vêm lutando para conseguir alguns direitos que lhe foram retirados no 

passado e muitas transformações ocorreram principalmente a partir da lei 10639/03 

na educação brasileira, pois, vem com uma série de revisões dos conteúdos e 

colocações a respeito da história do negro e sua cultura, vigentes nos livros didáticos, 

fazendo com que estratégias pedagógicas fossem construídas no intuito de trabalhar 

com a participação das equipes pedagógicas das escolas. Tais mudanças dizem 

respeito também ao modo de enxergar e trabalhar as questões étnico-raciais na 

escola, fornecendo consciência a respeito da presença africana na nossa história. 

Assim, 

 

Sabe-se que do ponto de vista da psicogênese há um entendimento 
que toda criança vai produzindo seu conhecimento ao longo de sua 

formação. Esse conhecimento é construído não só na escola, mas 
também fora dela, através das relações que a criança estabelece com o 
mundo que a cerca. (HORN & GERMINARI, 2010. p. 89) 

 

 No entanto, temos a educação como papel primordial na formação do caráter e 

também do desenvolvimento do aluno, pois isso vai interferir de certo modo, na 

sociedade. O ambiente escolar é desafiador para trabalhar as questões étnico-raciais, 

principalmente quando se trata de temas que não são abordadas com tanta 

frequência, a exemplo, as religiões de matrizes africanas, é um local de conflitos, 

conversas, discussões e ratificação de preconceitos e estigmas, por isso, é preciso se 

trabalhar profundamente em sala de aula com o auxílio do professor, as relações 

étnicas, não só como mera parte de um currículo, mas principalmente, como um meio 

de estimular os alunos a enxergar e valorizar os legados culturais e sociais que se 

fixaram em nosso meio através dos povos afro-brasileiros.  

 

Levando as religiões de matrizes africanas para a sala de aula através de oficinas 

temáticas 

 As religiões afro-brasileiras, ainda carregam consigo sofrimento, perseguições 

e preconceitos, daí, podemos inquirir que tudo isso parte da falta de conhecimento ou 
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de um estereotipo negativo que foi inserido no nosso imaginário, por isso, é preciso 

que a escola atue na intensão de desmistificar toda essa visão que foi criada para 

atender a uma pluralidade religiosa encontrada no nosso meio, tendo em vista que o 

Brasil é um país laico e com isso, deve-se ter um respeito para com todas a religiões, 

principalmente com aquelas menos favorecida e vista como inferior. 

 Pensando nisso, desenvolvemos um trabalho voltado para os alunos do ensino 

médio em uma escola da rede Estadual de Ensino na cidade de Campina Grande – PB, 

com a pretensão de desconstruir estigmas que rodeiam as práticas culturais, de modo 

a historicizar preconceitos e sua possível superação no tocante as religiões de 

matrizes africanas, problematizando a recepção que estas tiveram no Brasil, seja por 

parte dos colonizadores e nativos. 

 O projeto foi metodologicamente dividido em algumas etapas, para facilitar no 

seu desenvolvimento e prática. A princípio, foi aplicado um questionário para 

identificar quais conhecimentos, dúvidas e possíveis “preconceitos” que os alunos 

tinham em relação as religiões afro. Os questionários continham perguntas sobre as 

religiões que os alunos seguiam; quais religiões de matrizes africanas conheciam; o 

que cultuavam; qual a significância destas religiões; dentre outras questões que a 

partir das respostas, fizeram com que as oficinas fossem construídas. Pois, 

observamos que na maioria das respostas, preconceitos e estigmas permeavam a 

mente dos alunos, principalmente ao correlacionar as religiões de matrizes africanas 

a cultos demoníacos e no que diz respeito a cura de doenças praticadas em terreiros, 

relacionaram-nas, a feitiçaria e magia negra. Com isso, encontramos uma deficiência 

relacionada a falta de conhecimento por parte dos alunos sobre o tema, isso leva a 

entender, que não está sendo posta em prática o que determina a lei 10639/03, onde 

vai existir assim, uma falta de discussão por parte dos docentes. 

 A partir daí, as oficinas foram postas em práticas, onde, historicizamos as 

religiões afro, mostrando quais tipos existem e se tem conhecimento, dando ênfase ao 

Candomblé e a Umbanda, que foram as mais descritas nos questionários. Abordamos 

de maneira prática e de fácil entendimento o sincretismo, através da exibição de 

imagens de santos católicos e orixás, pois, temos conhecimento de que ao chegaram 
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no Brasil, os africanos escravizados, se depararam com o catolicismo no seu auge, 

com imposições que fizeram com estes mascarassem as suas origens, ao ponto de 

cultuarem os seus orixás, de forma discreta temendo a punição por parte dos 

portugueses na colônia. 

 

Uma colônia escravista estava pois fadada ao sincretismo religioso. 

Outorgado, talvez, num primeiro momento, pela camada dominante, o 
sincretismo afro-católico dos escravos foi uma realidade que se fundiu 
com a preservação dos próprios ritos e mitos das primitivas religiões 
africanas. Cultuava-se São Sebastião, mas cultuava-se também Ogum, 
e batiam-se atabaques nos calundus da colônia: nas estruturas sociais 
que lhes foram impostas, os negros, através da religião, procuraram 
“nichos” em que pudessem desenvolver integradamente suas 
manifestações religiosas. (SOUZA, 1986. p. 93-94). 

 

 No decorrer das oficinas, mostrou-se o quanto o multiculturalismo está 

presente na religiosidade brasileira, devido a hibridação cultural16, daí, iniciamos a 

desmistificação de alguns pontos que se relacionam as práticas religiosas africanas, 

chegando até um dos pontos principais do trabalho, que é a intolerância muito 

frequente para com estas religiões. A exposição de deu através de reportagens 

retiradas da internet, onde mostravam terreiros de Candomblé e Umbanda que foram 

danificados, apedrejados e queimados, inclusive em cidades de Estado da Paraíba e 

em Campina Grande, cidade onde os alunos residem, pessoas adeptas as religiões que 

foram agredidas, perseguidas ao ponto de chegarem ao óbito. 

 O nosso principal objetivo ao por em prática as oficinas temáticas, foi tentar 

mostrar que as religiões fazem parte da memória cultural e principalmente do 

desenvolvimento das sociedades. O que se ensina sobre as religiões, não deve em 

hipótese alguma, ser feita para defesa de uma em detrimento de outras, mas sim, 

visando uma discussão centralizando os princípios, valores e diferenças de cada uma, 

                                                        
16

 Canclini é pioneiro ao pensar o conceito de hibridismo cultural sob um viés político que se estabelece 

por meio de interações entre as culturas de elite e indígena. Para o autor, o processo de hibridação 

garantiria a sobrevivência da cultura indígena e levaria a um processo de modernização da cultura de 

elite. O hibridismo cultural, para o autor, traz consigo a ruptura da ideia de pureza. É uma prática 

multicultural, possibilitada pelo encontro de diferentes culturas. Processo analisado pelo autor, nos 

movimentos artísticos verificados na América Latina. In: 

http://www.insite.pro.br/2013/janeiro/processo_hibridacao_cultural.pdf Acesso: 01/12/2015. 

http://www.insite.pro.br/2013/janeiro/processo_hibridacao_cultural.pdf
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tendo em vista, sempre a compreensão do outro. Por isso é preciso sempre verificar a 

posição da escola, pois, como um espaço democrático e diverso, não deve ter 

preferência por uma religião ou outra e as abordagens sobre as religiões afro-

brasileiras, devem seguir a direção do esclarecimento sobre sua importância na 

cultura brasileira, bem como na intenção de combater preconceitos e racismos contra 

a população e cultura afro-brasileira. 

 

Considerações finais 

 Buscamos neste trabalho verificar o conhecimento que os alunos tinham a 

respeito das religiões de matrizes africanas, bem como demonstrar o quanto é 

importante abordar e discutir essa temática em sala de aula, para que se tenha 

compreensão da diversidade religiosa presente em nosso país, ao ponto de se 

respeitar no meio educacional.  

 Diante disso, percebemos alguns resultados, a princípio, foi constatada que boa 

parte dos discentes, declarou nos questionários e nas discussões visões estereotipadas 

e estigmatizadas ao se falar sobre as religiões afro e a todo o momento estavam 

sempre associando-as a cultos demoníacos e que os seus rituais eram todos voltados 

para a magia negra, isso, estes afirmando já terem estudado a respeito. Outro ponto 

que foi observado nos resultados iniciais e que nos preocupou bastante, foi o fato da 

maioria dos alunos afirmarem que não é de grande importância a inserção desse 

conteúdo no currículo escolar, alegando que outras religiões deveria sim, fazer parte 

de forma obrigatória do currículo escolar. Mesmo assim, a maioria demonstrou 

interesse em conhecer mais sobre o assunto e foram receptivos com às exposições, 

vendo que existia uma possibilidade de ir além, de ter acesso a outras visões, de 

conhecer outras culturas e com isso, ter respeito as diferenças de crenças. 

 Após o término das oficinas, outro questionário foi aplicado para chegar a um 

resultado final, e este, foi satisfatório, pois percebemos uma nova visão porte dos 

alunos, ao se repostarem as religiões de matrizes africanas. Muitos perceberam que é 

importante trabalhar em sala essa nova cultura e mais ainda, quando é relacionada às 

outras, que se aproximam muito a eles, pois, no decorrer das oficinas, comparações 
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eram feitas entre as religiões de matrizes africanas, a religião católica e protestante, 

que são predominantes no Brasil e os exemplos citados, eram do cotidiano, para 

facilitar na fixação do que estava sendo repassado, onde, ao conhecermos o lugar que 

estamos e o lugar que os outros estão relacionando a fé e as crenças, passamos a 

produzir um sentindo de proporção no meio religioso, onde todos têm vez e voz com 

total respeito. 

Em suma, é preciso uma fiscalização e efetivação, principalmente por parte dos 

docentes que devem se engajar e acrescentar nos planos de aula conteúdos 

relacionados a temática abordada neste trabalho, que diz respeito a obrigatoriedade 

do ensino de história da África e cultura afrodescendente no nível fundamental e 

médio nas escolas públicas ou particulares do território brasileiro. Mesmo que a lei 

tenha sido aprovada no ano de 2003, não existe ainda o reconhecimento e valorização 

das especificidades culturais afro-brasileiras, algo que vem se tornando desafiador 

para as escolas e para os docentes. É importante uma boa formação do docente para 

que se obtenha um bom desempenho da educação, não apenas ao que diz respeito às 

temáticas presentes na grade curricular, mas também, ao que possa surgir no 

decorrer das aulas. Assim, referindo-se as questões étnico-raciais, é preciso 

considerar como um objeto de estudo e de ensino que necessita de bastante 

aprofundamento e cautela, pois caso o professor não se encontre preparado para lidar 

com estas questões, pode chegar a dar vazão a posturas de cunho racistas e 

preconceituosas. 
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A ESCOLA APOLLÔNIO ZENAYDE E A PERSPECTIVA 
MULTICULTURAL: O ENCONTRO COM A EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
 

Cilene de Sousa Agostinho17  
Prof. Dr. Waldeci Ferreira Chagas18 

 

RESUMO 
Os estudos para as relações étnico-raciais ganharam maiores referências e ampliações 
após a sanção da Lei 10.639/2003 que regulariza a obrigatoriedade do ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas de ensino básico perpassando 

por todo o currículo dessas instituições. Dessa maneira, foi realizada uma pesquisa na 
Escola Estadual Apollônio Zenayde situada no município de Alagoa Grande/PB, 
visando essas questões de ensino ligadas às práticas docentes dessa instituição, a 
documentação que a fundamenta e ao espaço físico em si com suas representações 
e/ou iconografias. Para o aporte teórico da pesquisa foram realizadas análises de 
trabalhos de pesquisadores como Ferreira (2000), Macedo (2000), Leonelli (2000) 
Carvalho (2000) Fonseca (2014) e Chagas (2014) e assim foram sendo constituídas as 
ligações entre os pontos do questionário aplicado, as atitudes encontradas durante as 
entrevistas e as demais observações que também foram levadas em consideração, 
entre essas, o livro didático e o ambiente escolar como um todo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Relações étnico-raciais. Práticas docentes. Ambiente escolar. 
 

ABSTRACT 
Studies for the ethnic-racial relations have gained greater references and expansions 
after the enactment of Law 10.639/2003 which regulates the mandatory teaching of 
History and Afro-Brazilian and African in primary schools permeating throughout the 
curriculum of these institutions. This way, a survey in the State School Apollonio 
Zenayde in the municipality of Alagoa Grande/PB targeting these educational issues 
related to teaching practices of this institution was carried out, the documentation 
underlying it and the physical space itself with their representations and / or 
iconography. For theoretical research contribution analyzes were performed by 
researchers work as Ferreira (2000), Macedo (2000), Leonelli (2000) Carvalho 
(2000) Fonseca (2014) and Chagas (2014; 2015) and so were being established links 
between points of the questionnaire, attitudes found during interviews and other 
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observations were also taken into consideration, among these, the textbook and the 
school environment as a whole. 
 
KEYWORDS: ethnic-racial relations. Teaching practices. School environment. 
 

 

Introdução 

A obrigatoriedade da Lei 10.639/003 admite que os conteúdos de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana sejam evidenciados não apenas nas áreas de 

História, artes e literatura, mas que sejam abordados por todo o currículo e 

disciplinas que a instituição escolar contemple em seu espaço, conceitos e diálogos, 

visto que, a Escola é tida e vista como um espaço aberto à democracia onde se 

inserem e convivem indivíduos pertinentes à diversificações sejam elas culturais, 

políticas, históricas, sociais, religiosas, linguísticas, regionais, dentre outras e é nesse 

contexto em que a educação para as relações étnico-raciais aparece, com intuito de 

diminuir as diferenciações tidas como estereotipadas/distorcidas pelas visões de 

muitos sujeitos amenizando assim uma certa carga negativa que as “diferenças” 

trazem para que se construa ou se amplie uma abertura para o conhecimento e 

valorização daquelas abordagens que somam para a construção da sociedade em que 

vivemos e que muitas vezes são ocultas e não visibilizadas pela maioria ou que até 

mesmo são inibidas por preferência de quem pratica para que se passe desapercebido 

devido ao medo de uma exposição e consequentemente uma crítica ou até mesmo por 

casos de perseguições morais. 

Dessa maneira, se vê a importância da valorização da História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana e de seu (re)conhecimento, pois, se analisado de maneira ampla, 

poucos irão assumir que participam ou que são ligados a essa temática de alguma 

maneira, mas caso se estude de maneira mais específica veremos que é algo presente 

em nosso cotidiano e em parte de nossas atividades, apenas não se é tão significativo 

por ser algo natural e que se passaram por gerações sem maiores discussões onde 

algumas vezes o sujeito desconhece essas origens afro. Assim, se tivermos o 

aluno/educando como ponto de partida ou referência encontraremos neste, diversos 
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detalhes que nos remetem a essa História e Cultura e que podemos trabalha-la em 

sala de aula, se utilizando assim de suas (nossa) realidade e facilitando a cognição 

deste sujeito quanto a esse (próprio) conhecimento-aprendizagem. 

Assim, foi desenvolvido um projeto de Iniciação Científica19 com o intuito de 

mapear a efetivação dessa lei e desses conteúdos na Escola Estadual Apollônio 

Zenayde, localizada no município de Alagoa Grande/PB, escola essa que é de ensino 

fundamental I, levando em consideração uma formação continuada que ocorreu no 

município nos anos de 2010, 2011 e 2012 realizada pela Universidade Estadual da 

Paraíba juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, visto que esta foi uma 

formação aberta aos que se interessassem e que há também a rotatividade de 

profissionais docentes, sendo que os funcionários do setor municipal que 

participaram da formação na época poderiam agora encontrar-se nessas instituições 

estaduais. Outro motivo da elaboração do projeto foi baseado em uma pesquisa 

realizada por GOMES & JESUS (2013) em âmbito nacional que também nos 

complementou teoricamente e utilizamos parte da metodologia dessa pesquisa para ir 

à campo de estudo. 

 

As práticas docentes da Escola Apollônio Zenayde e a perspectiva multicultural: 

da metodologia aos resultados 

O presente trabalho foi realizado a partir de um levantamento bibliográfico de 

obras de autores como Ferreira (2000), Macedo (2000), Leonelli (2000) Carvalho 

(2000) Fonseca (2014), Chagas (2014), Bonin & Bergamaschi (2012) e Canen & 

Oliveira (2002) que trabalham a temática em questão de acordo com realidades 

vivenciadas e postas em experiências condizentes à práticas de estudo e ampliação 

para esses conhecimentos, a partir disso foram realizadas reuniões com o orientador 

do projeto para esse aprofundamento. 

A pesquisa de campo que consistiu em visitas a escola e a observação do 

ambiente e espaço físico da instituição, o reconhecimento do material didático e 

                                                        
19

 Programa Institucional de Bolsa para Iniciação Científica (PIBIC): Cota 2014/2015 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

878 

 

paradidático e por fim, entrevistas semiestruturadas com os professores da escola, 

visando esclarecer se as práticas educacionais estão de com a referida Lei através de 

um questionário contendo 15 perguntas abertas para que escolhessem os métodos que 

melhor lhes coubesse para responder, sendo assim, todos discorreram com 

entrevistas orais e depoimentos gravados. 

No contato para as entrevistas, 8 dos 10 professores da escola foram 

encontrados, porém apenas 5 destes aceitaram responder ao questionário20 onde 

apenas um destes não participou da formação, mas disse que ainda sim trabalha a 

temática e os 3 restantes optaram por não responder alegando falta de tempo, não 

trabalhar os conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, não conhecer 

a Lei 10.639/003, não ter participado da formação continuada e mesmo afirmações de 

impedimentos por conta de religião. 

Sobre a religião aqui praticada pelo professor, onde ele afirmou ser um dos 

impedimentos, Fonseca (2014) ressalta a diferença entre religião e religiosidade e que 

é preciso se fazer essa distinção e muitas vezes, por isso não acontecer, ainda se 

reproduzem receios de aceitação social quando se trata de religiões de matrizes 

africanas e no espaço escolar muitas vezes isso aparece indiretamente, mesmo 

havendo a legitimação por lei, ainda é preciso se alcançar a aceitação plena.  

Antes de iniciar as entrevistas com os professores e as demais análises que 

constituem a instituição foram realizadas algumas entrevistas com o diretor da escola 

para que se obtivesse um primeiro contato com o ambiente e também para que se 

esclarecessem questões gerais sobre a instituição, onde ele relatou de reuniões 

mensais com os professores para o planejamento de atividades, sobre como foi 

realizada a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) e a participação de 

professores e pais para essa realização e também com relação a possíveis atividades 

realizadas na escola que contemplassem a temática bem como sobre o corpo escolar e 

possíveis práticas relacionadas e a concessão da documentação que monta a escola 

para que pudesse ser analisada para o projeto em questão. 

                                                        
20

 Os(as) professores(as) entrevistados(as) possuem entre 5 e 32 anos de prática docente e foram 

identificados(as) no decorrer da pesquisa em suas entrevistas como “Professores(as) A, B, C, D ou E”. 
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Com relação aos resultados encontrados no ambiente físico, não foram 

encontradas figuras representativas relacionadas a conteúdos afro-brasileiros e 

africanos, foi percebido a presença de um cartum evangélico decorando as paredes 

com mensagens de boas-vindas e incentivos à aprendizagem e uma escultura de uma 

Santa na sala de entrada remontando a presença do catolicismo no ambiente escolar. 

Fonseca (2014) mais uma vez aborda essa questão apontando a moral “universal” das 

religiões judaico-cristãs e como estas se encontram frequentes de diversas maneiras e 

isso acaba por se tornar uma violência mesmo que simbólica para com os praticantes 

de religiões de matrizes afro-brasileiras e africanas e é preciso um ensino, uma 

“reeducação” para esse convívio com a diversidade sociocultural e é por pontuações 

como essa que a Lei 10.639/003 deve ser efetivada. 

Entretanto, foram encontrados conteúdos ligados à temática de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana nos materiais didáticos de História e Geografia (que 

são voltados aos conteúdos da Paraíba) com sugestões de atividades ligadas à música, 

histórias de príncipes negros, indicações de leituras, brincadeiras, costumes e 

tradições, desmistificação da passividade escrava, abertura para direitos e deveres, 

aportes até mesmo sobre a cultura local desses alunos (municipal/Caiana dos 

Crioulos), demonstrações da miscigenação brasileira, etc., e também foram 

encontrados livros paradidáticos a exemplo de “Morte na Mesopotâmia seguido de O 

caso dos dez negrinhos”, “O menino que comia lagartos”, “Valentina”, “A vida em 

sociedade: olhar a África e ver o Brasil”, entre outros. 

Sobretudo, na documentação que caracteriza a escola não foi encontrada essa 

temática, ao menos o direcionamento à mesma não está presente no PPP, que foi 

atualizado no ano de vigência da pesquisa em reunião com professores a presença de 

parte dos pais dos alunos, nem no regimento escolar, porém, não encontrar a 

temática na documentação escolar não significa dizer que não se trabalhe os 

conteúdos nas práticas pedagógicas da instituição, da mesma forma que, nem porque 

é encontrado nos conceitos que devem reger a escola quer dizer que se utilize esse 

fazer. 
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Isso pôde ser percebido no diálogo com os professores que aceitaram realizar 

as entrevistas. Em suas falas eles expuseram seus fazeres, metodologias, conceitos e 

interpretações sobre o que pensam com relação aos conteúdos de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana e paralelamente sobre a Lei 10.639/003. 

Nos seus discursos sobre suas práticas foram identificados pontos parecidos a 

exemplo de suas maneiras de trabalhar os conteúdos em sala de aula e foi relatado 

por ambos os professores que se trabalham textos, cartazes montados pelos alunos, 

recortes e colagens, conversas informais, pesquisas, exposições no livro didático, 

comparações com as realidades cotidianas dos alunos, utilizam a sala de vídeo, etc. 

Relataram também que o diretor os deixa livres para trabalharem o que quiserem em 

sala de aula, mesmo o Fluxo Escolar tendo que ser cumprido, já que eles tem que 

realizar as culminâncias ao final de cada bimestre, mas afirmam que com o que 

trabalham em sala de aula voltado à temática já se percebe uma diferença no 

comportamento dos alunos, dizem não saber como fica após os avanços de séries com 

outros professores, mas segundo eles, veem sim mudanças. 

 

“Na realidade a gente é livre ‘né’, nessa parte de ministrar nossas 

aulas, de questão de religião, somos livres na nossa sala de aula.” “A 
gente percebe que houve uma mudança, até porque a gente trabalhou 
aquilo e eu acho até que eles ficam mais tocados.” “Porque assim, até 

no momento em que a gente fica aqui na sala, mostrando as nossas 
comparações, aí muitos se tocam, mudam, às vezes reclamo com o 

colega que ‘tá’ apelidando, eles já tomam isso, mas sempre surge.” 
(Entrevistas concedidas pelos PROFESSORES C, D e E). 
 

Todavia, as mudanças relatadas pelos professores não se voltaram a questões 

de mudanças em vestimentas, acessórios, penteados ou algo mais cultural e sim por 

questões de comportamento quanto a preconceitos e discriminações, ponto que foi 

muito ressaltado ao se falar de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e as 

práticas desses profissionais, visto que esses conteúdos não se limitam apenas a essas 

questões mas a toda uma apreciação de valores das matrizes africanas e 

afrodescendentes e o (re)conhecimento desses para a afirmação da 
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identidade/pertenças afro e suas vertentes presentes nas raízes que envolvem a 

miscigenação brasileira. 

 

“Por isso, ao ensinar os conteúdos de história e cultura afro-brasileira 

e africana, os/as professores/as devem ficar atentos à abordagem a 
ser trabalhada e optar por uma perspectiva que ultrapasse a 
compreensão da África e dos africanos como coadjuvantes da história 
da humanidade. Devem, sobretudo, ensinar que a África nunca foi 
terra de escravos e desmistificar a história de que, para o Brasil, 
vieram pessoas rudes e que não dominavam qualquer forma de 

conhecimento.” (CHAGAS, 2015. p.133). 
 

Os professores relataram também que fazem as ligações dos conteúdos com a 

realidade dos alunos, mas dizem também não saber de nenhum projeto voltado a essa 

temática que tenha sido desenvolvido na escola, apenas uma oficina de percussão pelo 

Projeto Mais Educação implantado pelo Governo Federal21 e uma de capoeira também 

pelo mesmo projeto que foi apenas citada pelo diretor, visitas que foram feitas ao 

Memorial de Jackson do Pandeiro e para a Comunidade Quilombola de Caiana dos 

Crioulos (cultura local) ainda não foram realizadas visitas, apenas o conhecimento 

por aulas expositivas já que foi relatado pelos professores dificuldades para se 

conseguir o transporte pela secretaria municipal e fora isso nenhum outro registro ou 

depoimento com relação a projetos pertinentes ao conteúdo.  

Com relação a práticas culturais educativas organizadas em projetos é possível 

considerar em Macedo (2000) que a ação cultural evidencia em sua prática a via 

antropológica, a relação das identidades em nossa sociedade e o saber e o fazer de 

distintos grupos sociais, trabalhando assim uma estratégia sociológico-pedagógica de 

inclusão social, ou seja, visão positiva das origens e da diversidade que forma a teia 

social em que vivemos para que se possa superar a “naturalidade” que exclui o ser 

negro, a diferença negativa com discriminação. 

                                                        
21

 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto 7.083/10, como estratégia do Ministério da Educação institui a educação integral nas redes 

estaduais e municipais de ensino. Esporte e lazer e Direitos Humanos em Educação são algumas das 

atividades que o programa abrange. Ver: http://portal.mec.gov.br/programa-mais-

educacao/apresentacao?id=16689 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689
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Sobre a importância da Lei 10.639/003 disseram ser importante por legitimar 

conteúdos que até então eram vistos preconceituosamente por muitos e mais ainda se 

fossem levados à sala de aula quanto a questões de debates e ensino sobre a religião, 

etc., e até mesmo por ser algo que favorece a lida com o ensino para uma educação 

voltada à igualdade e valorização da pluralidade cultural. 

 

“Eu acho interessante, tudo o que é bom para a aprendizagem, tudo o 

que é bom para o ser humano crescer culturalmente e ter um 
conhecimento, é muito importante fazer parte da grade curricular.” 
“Quer queira, quer não, a Lei veio só a somar que é um negócio que 
deveria ser trabalhado e não trabalhavam, até porque, imagina, se não 
fosse por essa Lei ‘né’, antigamente, se o professor fosse falar no 
candomblé dentro de sala de aula, chegaria na porta um bocado de 
pais aí, ‘pra’ fuzilar o professor porque ‘tava’ falando em macumba em 

sala de aula e que não fosse a religião própria deles. É muito 
importante, tem que aprender separar religião de religiosidade.” 
(Entrevistas concedidas pelos PROFESSORES D e E) 
 

Entretanto, está na concepção e na vivência desses professores também a 

resistência que ainda há, tanto por parte de alunos como de professores: 

 

“A gente vê a resistência das pessoas que são protestantes, em sala de 
aula, eu vejo na hora da oração, que a oração que eu faço não é o Pai 

Nosso, é uma oração em agradecimento, mas a gente vê que tem aluno 
que resiste, eu também eu respeito, para poder orar e fazer qualquer 

oração se quiser. Quando fala essa parte da religião, Candomblé, que 
acha que é macumba aí é que... rsrs. É uma cultura forte aí, essa 
resistência.” “A obrigatoriedade da Lei é importante porque antes não 
se fazia isso, não é que com a lei, com a obrigatoriedade, todo 
professor vai fazer isso, eu conheço muitos amigos professores que 

não trabalham que acham que isso não é importante, eu conheço 
pessoalmente, de perto, eu dou o material, eles agradecem mas eles 
não praticam, não trabalham com o material, acham que não tem 
preconceito na sala de aula.” (Entrevistas concedidas pelos 
PROFESSORES A e C). 
 

Apesar de os discursos dos professores serem parecidos em certos pontos, em 

outros nem tanto e isso foi possível ser percebido nas conversas com o Professor A, 

onde seus discursos se destacaram desde o seu reconhecimento como sujeito negro na 

sociedade até a sua importância como profissional docente negro e a sua 
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responsabilidade de repassar aos seus educandos a contribuição do conhecimento 

desses valores para as vidas desses sujeitos como um todo. Informou que desde muito 

tempo antes da formação continuada já participava dos Movimentos Negros e de 

associações/instituições, sempre investe em materiais e isso tudo o ajudou para 

trabalhar melhor esses conteúdos em sala de aula e inclusive no auxílio também para 

outros colegas professores e sobre sua prática em sala esclarece: 

 

“Além da questão dos valores da cultura negra, dos resgates da 

formação da cultura, a valorização da cor, a partir do momento em 

que existia preconceito na sala de aula eu partia disso aí para poder 
trabalhar no tema, as datas comemorativas do ano todo, da 

consciência negra eu nem sempre deixei passar em branco 
trabalhando com oficinas e penteados, trabalhando com materiais que 
pudessem fomentar isso aí, trabalhando as comidas típicas sempre 
tentando melhorar a questão da valorização da cor, da raça,  dos 
valores culturais.” “(...) eu sempre peço ‘pro’ aluno a questão do 
respeito, a personalidade está muito além da cor e formas e conceitos 
sociais sempre vão existir, e que tal pessoa, tal grupo social tem mais 
valor de que o outro, mas a partir que as pessoas tomem 
conhecimento do seu poder que têm e através das suas ações para 
começar a valorizar mais, defender, poder se identificar mais com a 

cultura, respeitar e estudar mais porque um negro inteligente ele sabe 
se defender, ele sabe tomar posse do que é seu, ele não vai ter medo, 
não vai ficar intimidado com o preconceito, ele vai poder se defender 
e poder procurar os direitos que ele tem, é isso que eu passo ‘pros’ 
meus alunos.” (Entrevista concedida pelo PROFESSOR A). 

 

É possível perceber essa prática e conceituação na leitura de Ferreira (2000) 

onde, o educador conduz o aluno/educando à percepção da sua realidade para que ele 

use o que for identificado de negativo e converta em concepções positivas e se busque 

o preenchimento desse “atraso” e o desenvolvimento de conhecimentos que o 

beneficiem. 

Mas também assim como os demais professores, o Professor A por vezes se 

prendeu ao discurso de que preconceito e discriminação racial devem ser combatidos 

com o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana e que ocorrem em sala de 

aula, esse também é um ponto que evidencia o estudo da temática e deve contemplar 

essa aprendizagem, porém isso deve se dar ao educando através do conhecimento 
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desses valores/raízes e não apenas tratando direta e unicamente do assunto naquele 

momento. No entanto, o Professor A deixa claro em sua fala o seu compromisso 

pessoal e profissional que tem com essa educação e os valores a ela referentes os 

quais almeja repassar também aos seus educandos: 

 

“Felizmente a Lei, o direito, a igualdade pra todos é o meu papel, a 

casa própria, é igual a outras leis que foram feitas e que na verdade na 
prática não acontecem, mas pra mim já aconteceu porque além do 
meu resgate, da minha cultura, da minha valorização, eu tive toda 
uma formação pessoal mesmo pra poder valorizar mais e fazer com 
que essa lei realmente aconteça, eu faço, na minha sala de aula, na 
minha escola, onde eu tiver, na minha comunidade o meu papel como 
negro e como ser humano de valorizar o negro, então independente de 
lei eu já fazia essa parte, a lei, antes da lei vir eu já fazia minha parte 

como professora que é uma coisa que é necessário, agora, infelizmente 
muitos professores não fazem, independente da lei acontecer, como 

não só a pluralidade cultural mas as ciências naturais também e 
muitas outras coisas que são obrigatórias, a questão da sexualidade, 
os valores, a questão da homossexualidade e existe um preconceito 

muito forte, a questão de gênero que deveria ser trabalhado na escola, 
mas muitas pessoas se omitem e preferem não trabalhar.” (Entrevista 
concedida pelo PROFESSOR A). 
 

O conhecimento em si e a afirmação da identidade são aspectos fundamentais 

na valorização do educando e para o próprio desempenho do mesmo, tanto no 

aprendizado como na vida, aborda Macedo (2000) e Leonelli (2000) aponta que em 

tal posicionamento do profissional docente está se estimulando assim duas vertentes 

principais sendo o Direito e a ética, visando bens de reconhecimento, solidários e 

sociais adquirindo os devidos valores sem exclusão e também as vias jurídicas justas 

que repercutem na realidade desses sujeitos e seus interesses como cidadãos. 

Foi identificado também em uma das entrevistas a falta de identidade do 

professor enquanto sujeito negro e pertencente ao rol miscigenado da sociedade, onde 

ele explicitou que, caso ele trabalhe essa temática é em direcionamento aos seus 

alunos negros, em nenhum momento da entrevista foi possível perceber o seu 

(auto)reconhecimento e identificação como sujeito negro, fator que deve ser levado 

em consideração, visto que é partir dessa identificação do professor que suas práticas 
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e conceitos pedagógicos irão se formular e se reproduzir e o educando irá passar a se 

espelhar.  

Se o professor não se identifica ou não se posiciona como tal, ele não se 

enxergará próximo a realidade de seus educandos pelo distanciamento dos seus 

conceitos e visões, dificultando assim o interesse desses para com a lida da temática 

por haver uma “quebra” de grupo e identidades. Mesmo não tendo participado da 

formação e com respostas curtas ele afirmou aplicar os conteúdos de história e 

cultura afro-brasileira e africana, todavia a sua identidade e como ele se reconhece na 

sociedade é algo independente de questões “conteudistas” e que podem sim 

influenciar na sua prática docente além da temática de história e cultura afro-

brasileira e africana que seja tratada, a educação para as relações étnico-raciais é que 

está envolta nessa totalidade. Com relação a sua opinião sobre a obrigatoriedade da 

Lei 10.639/003, o modo como ele relaciona os conteúdos com a realidade dos alunos e 

a não inclusão dos conteúdos no PPP, respondeu: 

 

“Eu acho essencial, muito bom, porque só assim acaba com esse 
preconceito ‘né’? Eu gostei. (...) Trago, inclusive eu tenho alunos que 

são bem negros ‘né’, que são morenos, a gente trabalha muito para 

saber a diferenciação, de diferenciar. (...). Acho que um grande erro 
deles, ‘né’?” (Entrevista concedida pelo PROFESSOR B). 
 

Mais uma vez pôde ser percebido a ligação da temática em visão do(s) 

professor(es) com relação ao preconceito e, nesse caso, é citada a diferenciação, mas 

porque diferenciação se a Lei busca a igualdade? E porque o erro foi dos demais de 

não ter incluído a temática no PPP quando ele mesmo também não interferiu para que 

a temática fosse incluída? Não seria uma falha/erro “nosso”? Foi possível perceber 

também o receio de dizer palavras assumindo o outro como negro, a palavra 

“moreno” parece atenuar esse direcionamento/tratamento como se fosse encobrir a 

realidade e uma possível não aceitação do outro como sujeito negro. 

Diante a esses pontos, Ferreira (2000) discute a educação para além da sala de 

aula e do currículo, visto que esta é uma produção do homem e pode intervir em 

processos como a desigualdade social e pode sim influenciar em questões pessoais 
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como considerações decisivas de vida, construção de sonhos e projetos apontando que 

é a constituição dos conceitos do sujeito cidadão que está em evidência. 

Sobre a evidência da identidade e o reconhecimento para com a mesma bem 

como a educação para além da sala de aula, o aluno em si já traz uma carga de valores 

visto que ele é um sujeito ativo na sociedade e tem as suas pertenças, deve-se 

ressaltar que o saber, o conhecimento e a aprendizagem não se atrelam unicamente à 

academia, mas eles também estão no dia a dia dos educandos, nas suas práticas, nos 

seus fazeres, costumes, gostos, cabelos, roupas, acessórios, etc., a realidade/cotidiano 

pode influenciar de maneira significativa na cognição do ensino-aprendizagem, posto 

que a aproximação entre conteúdo e vivências dá consistência e sentido no processo 

como um todo e muitos desses fatores estão ligados aos conteúdos de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, cabe ao professor fazer essa ponte para que o 

aluno passe a (se) identificar e reconhecer tais questões. 

 

Considerações finais 

Ao final da pesquisa pôde ser concluído que os conteúdos de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana são trabalhados pontual e parcialmente por parte dos 

professores que foram entrevistados, não são todos os professores que trabalham e os 

que trabalham não buscam fazer um projeto para a abrangência da instituição e isso 

acaba se tornando uma prática individualista, o coletivo da escola não se encontra 

nesse fazer.  

Pontos positivos e negativos puderam ser encontrados, desde professores que 

não incluem a temática em suas práticas, passando por professores que o fazem nas 

culminâncias anuais até professores que já unem o seu lado pessoal com o 

profissional, de um lado positivo, pela formação buscada para a (auto)afirmação da 

identidade reconhecida há tempos e, de outro lado negativo, por conceitos 

preconceituosos e alienados que “dizem” não permitir a prática pedagógica docente 

desconsiderando o compromisso com o aluno/educando cidadão que está ali, na 

escola, aquele que se diz um ambiente democrático, para construir os seus conceitos 

éticos e morais e ampliar sua consciência de direitos e deveres enquanto cidadãos. 
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É preciso que haja uma harmonia entre teoria e prática, ou seja, presente na 

documentação e uma prática preferencialmente coletiva, pois assim é possível se 

conhecer experiências diversas, unindo o espaço escolar e os membros que dela 

participam onde, os sujeitos possam explanar aquilo que os acomete abrindo 

conveniência para a troca de conhecimentos, conceitos e visões, tornando a escola um 

espaço em que a comunidade se faz presente, os sujeitos são agentes e a 

diversidade/multiculturalidade esteja em questão por meio de atividades e 

posicionamentos de alunos e professores. 

Dessa maneira, a efetivação desse fazer não deve se prender unicamente a 

participação ou não de alguma formação, é recomendável sim que se tenha, pois o 

saber e seu posicionamento é algo de reponsabilidade, mas também há o 

compromisso com o educando e ao menos se não se tem uma formação docente uma 

formação pessoal também é importante. 

Vale ressaltar que essa efetivação não é para transformar o currículo em uma 

“universalização afro” mas para que as abordagens da valorização e de conhecimentos 

sobre a miscigenação brasileira faça parte da vida dos alunos/educandos e apenas se 

descentralize os conceitos e visões eurocêntricas empregadas no ensino que veem se 

reproduzindo desde muito tempo. 

Todavia, apesar das dificuldades, o tanto que já vem se trabalhando e 

discutindo esses conteúdos, de maneira geral, já deve ser considerando um grande 

avanço para o ensino em sinal das conquistas voltadas a pluriculturalidade e 

perspectivas político-sociológicas. 
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EXCLUSÃO EDUCACIONAL? O ALUNADO NEGRO EM ESCOLAS22 
PRIVADAS EM CAICÓ 

 

Maria Auxiliadora Oliveira da Silva23 

 
RESUMO 
O propósito deste trabalho é de fazer um estudo sobre a presença do alunado negro 
em escolas privadas na cidade de Caicó, aqui, utilizando como fonte de estudo o 
Educandário Santa Teresinha. O objetivo de trabalhar o alunado negro na escola 
privada dá-se por perceber como é insignificante o número de pessoas negras em 
escolas privadas. Pesquisas mostram que as escolas privadas recebem um número 

reduzido de alunos negros, estando estes, em sua maioria, em escolas públicas. Assim, 
em um espaço majoritário de alunos brancos, em muitos casos, o aluno negro 
enfrenta dificuldades de relacionamento com seus colegas. Desta forma, para que a 
escola juntamente com seus professores tenha êxito, é preciso à utilização pedagógica 
de políticas eficazes ao combate ao racismo e a discriminação em sala de aula, pois 
sabemos que o preconceito circula livremente na escola, e este não parte apenas dos 
alunos, mas também de todo o corpo escolar, expressos nas atitudes, falas e ações, 
seja em relação à cor ou a classe social. Portanto, só assim teremos uma educação 
mais inclusiva com espaços mais democrático e igualitário. E, ainda, superaremos a 
discrepância que existe entre a escola publica e privada do alunado negro.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação privada; alunado negro, exclusão educacional e Caicó.  

 

ABSTRACT 
The purpose of this work is to do a study on the presence of the black student body in 
private schools in the city of Caico, here, using as a source of study the Educandário 
Santa Teresinha. The goal of working the black student body at the private school 
occurs by notice as the number of black people in private schools is negligible. 
Research shows that private schools receive a small number of black students, and 
these are mostly in public schools. So in a space majority of white students in many 
cases, the black student facing relationship difficulties with his colleagues. Thus, to 
the school along with their teachers to succeed, it needs the educational use of 
effective policies to combat racism and discrimination in the classroom, because we 
know that prejudice flows freely in school, and this not only part of students, but also 
of the entire school body, expressed in attitudes, words and actions, both in terms of 

color or class. So just so we have a more inclusive education more democratic and 
egalitarian spaces. And yet overcome the discrepancy that exists between the public 
and private school of black students. 
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A pesquisa tem como propósito proceder a um estudo sobre a presença do 

negro em escolas privadas na cidade de Caicó, tendo como fonte de estudo o 

Educandário Santa Teresinha, sendo este pioneiro na educação privada, não só em 

Caicó, mas na região do Seridó. Considerado como espaço da classe média caicoense, 

embora receba alunos da classe baixa com a concessão de bolsas integrais e parciais, 

sendo ainda, um dos maiores da rede de ensino privado.  

O Educandário Santa Teresinha foi fundado em 1926 na cidade de Caicó de 

inicio com a designação de colégio. A princípio destinado a um público feminino, hoje 

atendendo ao público masculino e feminino. Sua fundação se deu por iniciativa do 

Bispo da Diocese de Natal Dom José Pereira Alves juntamente com outros religiosos, 

sendo o primeiro estabelecimento católico em Caicó.  

Pesquisas mostram que as escolas privadas recebem um número reduzido de 

alunos negros, estando estes, em sua maioria, em escolas públicas. Assim, quais os 

indicadores ou motivos que levaria esses alunos a não frequentarem os espaços 

educacionais privados? Seriam por questões socioeconômicas das famílias negras ou 

por causa do preconceito e discriminação da cor da pele ou classe social? Ou ainda, 

por termos um sistema educacional excludente, intolerante ao multiculturalismo e a 

diversidade étnico-racial. Portanto, a pesquisa busca dá resposta a essas indagações. 

 

Os negro na sociedade após abolição da escravidão 

Quando ocorreu a libertação dos escravos no Brasil em 1888, estes foram 

jogados a sua própria sorte. O fato de ter uma lei que dava lhe “liberdade” da 

condição de escravo, não significaria que estes seriam iguais ou aceitos na sociedade 

como os brancos. Não sendo instruídos ou preparados para se inseri-los na sociedade, 

foram descriminados e marginalizados pela população branca. Assim, qual seria o 

destino dessa população que durante séculos foram escravizados? 
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Muitos migraram para as cidades em busca de algum meio de sobrevivência, 

deparando com o subemprego ou atividades informais, crescendo, com isso, o número 

de ambulantes nas ruas, as mulheres domesticas, lavandeiras, sendo ainda vistas 

como prostitutas nas ruas, indo viver em áreas periféricas, formando os cortiços, 

barracões e favelas, quando não ficavam perambulando pelas ruas. Outros 

permaneceram nas propriedades vendendo sua força de trabalho, assim como outros 

que foram para a zona rural no interior desenvolver agricultura e também trabalhar 

com a pecuária.  

Diante de toda essa situação imposta ao negro após a libertação, tornou-se 

visível a desigualdade social entre negros e brancos, em que a pobreza atinge mais os 

negros do que os brancos, o que decorre da forma como foram tratados ao serem 

trazidos de seus países de origem e utilizados como mão de obra escrava, ainda o 

preconceito, a discriminação e a falta de oportunidade na sociedade, o que iria refletir 

em todos os aspectos. Assim, conforme Fernandes (2008, p.164 -165):  

 

A questão de como “ganhar a vida” surgia como um grave dilema para 
o negro e o mulato. Malgrado o afastamento do regime servil, nada 

alterara o estado de coisa que produzia o inevitável desajustamento 

estrutural do antigo agente do trabalho escravo no regime 
competitivo. As posições mais cobiçadas se mantinham “fechadas” e 
inacessíveis; as posições “abertas” eram seletivas segundo critérios 
que só episodicamente podiam favorecer pequeno número de 

“elementos de cor”. O negro e o mulato, que ficaram à margem da 
eclosão da ordem social competitiva, continuavam na mesma situação 
em seus desdobramentos históricos posteriores.  

 

Agora “libertos” e desamparados, os negros tinham muitas dificuldades para se 

inserir no mercado de trabalho, pois o preconceito em relação à mão de obra 

brasileira era alarmante, por termos, naquele período, uma sociedade mestiça de 

recém-libertos, composta por negros, mulatos e ainda analfabeta, daí, a preferência 

pelos imigrantes.  

Numa sociedade de classes, a discrepância entre bancos e negros era gritante. 

Desta forma, somaram-se à população pobre da sociedade, a pobreza atingia 
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principalmente a população vista como “de cor”, que eram as classes menos 

favorecidas.  

 

2 – O alunado negro no sistema educacional 

No âmbito educacional o acesso à educação era limitado à classe mais 

abastarda, enquanto negros e mestiços eram excluído do sistema educacional.  Foi 

através de muita luta que a população negra se inseriu no processo educacional, mas 

sempre em condições de desvantagens em relação à população branca e com um 

número reduzido de alunos nas escolas. 

   

No Brasil, as iniciativas para estabelecer uma educação plural e 
inclusiva perpassam todo o século XX. Entre os vários exemplos, 
destaca-se, nos anos de 1930, a Frente Negra Brasileira, que elegeu 
como um de seus compromissos a luta por uma educação que 
contemplasse a História da África e dos povos negros e combatesse 
práticas discriminatórias sofridas pelas crianças no ambiente escolar. 
Na década de 1940, o Teatro Experimental do Negro (TEM), liderado 
por Abdias do Nascimento, discutiu a formação global das pessoas 

negras, indicando políticas públicas que já se constituíam como as 
primeiras propostas de ação afirmativa no Brasil24. 

 

Assim, diversos movimentos, mobilizações foram realizadas para terem acesso 

à educação escolar, devido sofrerem as mais cruéis formas de preconceito e 

discriminação. Ainda desenvolveram ações de combate à discriminação racial e 

formularam diversas propostas de inclusão social da população afrodescendente. Com 

isso houve um aumento dessa população nos bancos escolares, o que não significa 

inclusão educacional, como diz Tânia Portella, da Ação Educativa, “o fato de haver 

mais de 50% de alunos negros na rede pública não significa inclusão. "Incluir na 

educação não é apenas matricular, mas também ofertar garantias de permanência, 

                                                        
24
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qualidade de ensino e possibilidade de prosseguir a vida acadêmica25”. Portanto, é 

visível a evasão de alunos negros, mesmo nas escolas públicas.  

Segundo Lopes (2006, p. 22): 

 

O preconceito racial se manifesta se manifesta na escola não apenas 
pelas expressões racistas entre alunos ou entre professores e alunos, 
mas também pela omissão e pelo silêncio quando essas situações 
ocorrem, ou, ainda, pelo mesmo silêncio quando essas situações 
ocorrem ou, ainda, pelo mesmo silêncio e ocultação da imagem do 
negro como imagem positiva e, na contra partida pela super 

representação da imagem do branco.  

 

O ambiente escolar é um espaço responsável em desenvolver ações que 

contribua na eliminação de qualquer forma de preconceito, racismo ou descriminação 

racial. Para isso, é preciso que, desde cedo, as crianças compreendam e valorize a 

importância dos diferentes grupos étnico-raciais, contribuindo assim, na promoção 

dos princípios de igualdade racial. Assim, é primordial o trabalho do professor em 

sala de aula com os alunos, através de atividades que promova a inclusão social das 

crianças afrodescendentes, já que a evasão em sala de aula tem se dado 

principalmente por crianças negras. 

 

As desigualdades percebidas nas trajetórias educacionais das 
crianças e dos jovens negros nas diferentes etapas e modalidades 

de ensino, bem como as práticas institucionais discriminatórias e 

preconceituosas determinam percursos educacionais muito 
distintos entre negros e brancos.26 
 

 

                                                        
25
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Diante das mais diversas situações que possa vir a surgir em sala de aula, o 

professor deve está preparado para lidar. Ignorar, fazer de conta que não viu ou 

ouviu, já não é mais solução.  

Portanto, partindo do pressuposto de que o papel da escola é fundamental para 

a construção de uma  sociedade mais democrática, onde todos tenham os mesmos 

direitos, independente de sua classe social ou cor da pele, a pesquisa busca fazer um 

estudo sobre a presença do alunado negro em escolas privadas, mostrando o quanto é 

reduzido o numero de alunos e as causas que contribuem para isso.  

Perante a difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil, recorremos aos critérios 

adotados pelo IBGE para classificar quem é negro no Brasil. O Estatuto da Igualdade 

Racial classifica como negro o conjunto de pessoas que auto se declaram negras ou 

pardas, conforme critérios do IBGE.  

 

O alunado negro em escolas privadas em Caicó 

 Como já foi mencionado, há uma redução de alunos negros em escolas 

privadas, estando em sua maioria em escolas públicas. Assim como em outras escolas 

privadas em Caicó, percebe-se o quanto é irrelevante o numero de alunos negros em sala 

de aula no Educandário Santa Teresinha. O Educandário é um dos maiores colégios de 

Caicó, considerado como espaço da classe média caicoense, embora conceda bolsas para 

alunos de classe menos abastarda. 

 Para a realização da pesquisa foi aplicado um questionário para que os alunos 

auto se declararem em relação à cor. O questionário foi aplicado no ensino fundamental 

do 6º ao 9º ano. No universo de 186 alunos, responderam 170, obtendo o seguinte 

resultado quando perguntado “como você auto se declara”: 

 

 Negros (10); 

 Pardo ( 62); 

  branco ( 76); 

  indígena (23); 

  amarela (24). 
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Podemos perceber que o numero de alunos que se declara negro ainda é bem 

reduzido, de 186 alunos apenas 10 se declara como negro, o que é superado pelo 

número de brancos como sendo 76. Outro ponto observado que nos surpreendeu foi o 

número de pardos no total de 62, porque as pessoas mesmo da elite, já não se 

identificam como brancas. Assim, levando em consideração o que é classificado pelo 

IBGE, somando o número de negros (10) e pardos (62) teríamos um total de 72 

negros, ao passo que teríamos 76 de brancos. Desta forma, poderíamos dizer que 

houve um aumento do alunado negro em escolas privadas e que já não há mais tanta 

discrepância entre negros e brancos em escolas privadas, embora, majoritariamente 

são os brancos que estão no ensino privado.  

Ao mesmo tempo, essa é uma situação complexa, pois muitos que se declaram 

pardos, conforme seus depoimentos optaram por não ter a opção no questionário à 

cor morena ou foram para a opção indígena ou amarela, mas não se declararam 

negros.  

As atribuições que são feitas a pessoa negras, através de piadas, brincadeiras e 

xingamentos que desqualifica o indivíduo por causa da cor da pele, contribui para sua 

negação. Segundo Oracy Nogueira (1985), devido como é vivido o preconceito racial 

no Brasil, há uma série de termos que disfarçam a condição de origem étnico-racial da 

população negra, tais como escurinho, moreno, não se dirigindo a pessoa como negra, 

na tentativa de amenizar a condição de ser negro. Por outro lado, segundo Silva 

(1999, apud LOPES, 2006, p. 20),  

 

aponta também a relação entre cor e classe social que se manifesta no 
fenômeno do branqueamento como medida de identificação. 
Agregando os conceitos da condição socioeconômica e as 

características “raciais”, o conceito indica que a sociedade brasileira 
faz com que preto e pobre sejam sinônimos. Isso graças à mobilidade 
que o preconceito de marca possibilita e as profundas desigualdades 
econômicas e sociais em que se encontra a maioria da população 
negra em nosso país. Dessa forma, quanto melhor socialmente está o 
indivíduo, mais branco ele se considera, e é considerado, em 
contrapartida, mais preto, quanto mais pobre se encontra 
socialmente. 
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Assim percebemos que há uma negociação de lugares e posições na sociedade 

de acordo com a condição socioeconômica, que influencia na identificação da cor. 

Mesmo assim, como há um grupo pequeno da classe média negra na sociedade 

brasileira, daí também, uma redução de crianças e jovens negros no sistema 

educacional, embora não seja fator decisivo dessa redução. 

Diversos fatores são responsáveis na ausência de alunos negros no sistema 

educacional privado, como já mencionado. O perfil socioeconômico das famílias 

negras é um dos indicadores que impossibilita o acesso ao ensino privado, embora 

não seja o principal motivo. Há situações em que alunos negros se sentem 

constrangidos por serem minorias.  Assim, em um espaço majoritário de alunos 

brancos, em muitos casos, o aluno negro enfrenta dificuldades de relacionamento com 

seus colegas. Portanto, embora, 

 

 combater ao racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e 
racial, empreender reeducação das relações étnico-raciais,  não seja 

tarefa exclusiva da escola, [...] mas a escola tem o papel 
preponderante para a eliminação das discriminações e para 
emancipação dos grupos discriminados27 [...]. 

 

Desta forma, para que a escola juntamente com seus professores tenha êxito, é 

preciso à utilização pedagógica de políticas eficazes ao combate ao racismo e a 

discriminação em sala de aula, pois sabemos que o preconceito circula livremente na 

escola, e este não parte apenas dos alunos, mas também de todo o corpo escolar, 

expressos nas atitudes, falas e ações, seja em relação à cor ou a classe social. Portanto, só 

assim teremos uma educação mais inclusiva com espaços mais democrático e igualitário. 

E, ainda, superaremos a discrepância que existe entre a escola publica e privada do 

alunado negro. 

 

 

 

                                                        
27
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junho de 2014. 
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EMERGÊNCIA INDÍGENA NO RIO GRANDE DO NORTE:  
IDENTIDADE E TRADIÇÃO DOS POTIGUARA DO CATU 

(GOIANINHA/CANGUARETAMA – RN) 
 

Gildy-Cler Ferreira da Silva28 

 

RESUMO 
No início do século XXI, no Rio Grande do Norte, várias comunidades têm se 
autodeclarado indígenas e passaram a cobrar a garantia de seus direitos enquanto 
cidadãos perante o Estado brasileiro. Segundo os dados do IBGE/RN, o número de 

pessoas indígenas no estado totaliza 2.597. As comunidades indígenas emergentes no 
estado são os Eleotérios do Catu (Goianinha e Canguaretama – RN), os Mendonça do 
Amarelão (João Câmara – RN), os Tapará (Macaíba – RN), a comunidade 
Sagi/Trabanda (Baía Formosa), os Caboclos do Açu e a comunidade Bangue (Assú – 
RN). Todavia, nosso artigo se ocupará em analisar o processo de reelaboração da 
identidade étnica dos Eleotérios do Catu (Goianinha/Canguaretama – RN). 
 
PALAVRAS-CHAVES: Emergência indígena, Rio Grande do Norte, Catu dos 
Eleotérios.  
 
ABSTRACT 
In the beginning of the 21st century, in Rio Grande do Norte, many communities have 
declared themselves as indigenous and started to charge the warranty of their rights 

as citizens towards Brazilian State. According to IBGE/RN, the number of indigenous 
people in the State is equal 2.597. Emerging indigenous communities in the state are 
the Eleotérios the Catu (Goianinha and Canguaretama - RN), the Mendonça's 

Amarelão (John Hall - RN), the Calabash (Macaíba - RN), the Sagi community / 
Trabanda (Baía Formosa), the Caboclos Açu and Bang community (Assú - RN). 
However, our article is concerned with analyzing the reworking process of ethnic 
identity of the Eleotérios Catu (Goianinha / Canguaretama - RN). 
 
KEY WORDS: indigenous emergency, Rio Grande do Norte’s, Catu of Eleotérios.  
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“Eu sou índio de verdade! 

Quase ninguém acreditou. 

Me entrosei pela cidade,  

Mas voltei para o interior,  

Quase na terceira idade,  

Mas deus tupã me ajudou” 

(Poema de Manoel Serafim Soares Filho. Catu 

(Goianinha/Canguaretama - RN), 19/04/2014). 

 

No ano de 2005, três comunidades do Rio Grande do Norte -  os Eleotérios do 

Catu (Goianinha/Canguaretama), os Mendonça do Amarelão (João Câmara), e os 

Caboclos do Açu (Assú) - entraram em um processo denominado por muitos 

pesquisadores de etnogênese. Podemos traduzir esse conceito como a emergência 

étnica de um grupo que historicamente era considerado extinto ou de grupos étnicos 

que eram desconhecidos para o campo da etnologia, como é o caso dos povos 

indígenas do Rio Grande do Norte. Segundo os dados do censo de 2010 do IBGE/RN o 

número de pessoas autodeclaradas indígenas no estado totaliza 2.597.  Atualmente, as 

comunidades indígenas emergentes no estado são os Eleotérios do Catu (Goianinha e 

Canguaretama – RN), os Mendonça do Amarelão (João Câmara – RN), os Tapará 

(Macaíba – RN), a comunidade Sagi/Trabanda (Baía Formosa), os Caboclos do Açu e a 

comunidade Bangue (Assú – RN). Todavia, nosso trabalho se ocupará a examinar o 

processo de reelaboração da identidade étnica e das tradições dos Eleotérios do Catu 

(Goianinha/Canguaretama – RN), vislumbrando as estratégias de organização do 

grupo em busca do reconhecimento étnico e da garantia de direitos, que não se 

resume apenas à posse da terra, perante o Estado brasileiro. Para realizar essa tarefa 

de examinar a reelaboração da identidade étnica e das tradições do grupo utilizamos, 

mediante o trabalho de história oral, o que chamamos no artigo de “relatos de 

memórias”.  

O grupo aqui examinado habita uma faixa de terra que transita entre os 

municípios de Goianinha e Canguaretama, há 79 Km da capital do estado. Este espaço 

também recebe a denominação de Catu dos Eleotérios ou Catu do Lotero 

provavelmente fazendo referência aos moradores mais antigos do lugar – a família 

Eleotério. Mas, também podemos inferir que tal referência possa estar ligada à 
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Antônio Eleotério Soares, o antepassado que se deslocou da cidade de Rio Tinto na 

Paraíba para as terras do atual Catu29.  

 

Reelaboração da Identidade Étnica: de Eleotério à Potiguara 

Sou Potiguara, 

nessa terra de Tupã, 

Tenho arara, caraúna e xexeu,   

Todos os pássaros do céu, 

Quem me deu foi tupã, foi tupã, 

Sou Potiguara [...] (Toré do Catu, 

Goianinha/Canguaretama - RN).  

 

 Os Eleotérios através do que chamamos de “relatos de memórias” fornecem 

uma versão acerca da sua origem étnica e da ocupação das terras onde residem. 

Estamos denominando “relatos de memórias” as construções discursivas dos 

Eleotérios que tem como base as memórias construídas pelos mais velhos da 

comunidade Catu (Goianinha/Canguaretama – RN) acerca da trajetória de vida do 

grupo. Aqui estamos considerando não apenas os relatos dos sujeitos que se fazem 

presente na comunidade, mas também as construções discursivas, que segundo o 

próprio grupo, foram repassados pelos seus antepassados.  De acordo com a pesquisa 

realizada pela antropóloga Claudia Maria Moreira da Silva30 os Eleotérios a partir da 

memória dos anciãos da comunidade fornecem uma versão acerca da ocupação 

histórica das terras do Catu. Segundo esta memória foi através de um deslocamento 

individual da cidade de Rio Tinto, na Paraíba, que seu antepassado Antônio Eleotério 

Soares31 chegou ao Catu, provavelmente em meados do século XIX. A memória 

construída em torno do antepassado, o Antônio Eleotérios Soares, pode ser 
                                                        
29

 SILVA, Claudia Maria Moreira da. “Em Busca da Realidade”: A Experiência da Etnicidade dos 

Eleotérios (Catu/RN). Natal, 2007. 271f. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007, p. 58-64.  
30

 Idem., p. 58-64.  
31

 É interessante elucidar em nosso trabalho uma questão que se configurou durante o que alguns 

pesquisadores denominaram de situação de contato, ou seja, quando duas culturas radicalmente 

distintas passam a interagir mediante uma nova situação histórica criada. Podemos citar o caso da 

América portuguesa: colonos e populações indígenas bastante heterogêneas em contato interétinico. 

Podemos inferir que tal contato propiciou a construção de narrativas históricas, e não menos míticas, 

sobre a realidade vivenciada por estes sujeitos. Para saber mais ler: SAHLINS, Marshall David. 

Metáforas históricas e realidades míticas: estrutura nos primórdios da história do reino das ilhas 

Sandwich. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  
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interpretada a partir das reflexões desenvolvidas pelo historiador Sebastião Leal 

Ferreira Vargas Netto sobre as fronteiras entre mito e história32. Para ele, o mito 

constitui, 

 

[...] uma forma de memória coletiva, uma certa modalidade de 
registro do passado na qual se plasma um evento real ou imaginário, 
mas também heróis (também real ou não) e divindades que marcam o 
início de uma identidade espiritual, seja de uma comunidade ou grupo 
social específico, seja de um povo ou nação como um todo. 

 

Não se sabe com exatidão, através de um documento, exemplo atestado de 

batismo ou certidão de nascimento, se o antepassado existiu de fato. Não faz parte do 

nosso objetivo de trabalho realizar tal verificação.  Mas, podemos acionar as reflexões 

desse historiador, objetivando pensar o papel que este sujeito desempenha neste 

processo de afirmação e reelaboração da identidade dos Eleotérios. O que podemos 

dizer com clareza, é que através da memória construída em torno desse antepassado, 

estes sujeitos buscam dar sentido ao grupo, a sua indianidade e constroem suas 

histórias de vida que é partilhada e aceita pelo grupo. Entretanto, durante uma 

entrevista, em uma das visitas realizadas à comunidade, com Valda Maria Arcanjo da 

Silva33 uma outra versão foi contada. Segunda ela, o grupo sempre esteve lá e que 

seus antepassados fugindo, se escondendo, acabaram nas terras onde hoje é a atual 

comunidade Catu. Nossa interlocutora ainda justificou o porquê de terem 

permanecidos naquele espaço, pois se tratava de um lugar de mata fechada e de difícil 

acesso, com abundância de água e de caça. Essa segunda versão contada pela Valda, 

como é conhecida na comunidade, caminha na direção de uma hipótese de análise 

levantada pela antropóloga Jussara Galhardo Aguirres Guerra34 em sua obra 

Identidade Indígena no Rio Grande do Norte: caminhos e descaminhos dos Mendonça 

                                                        
32

 VARGAS NETTO, Sebastião Leal Ferreira. A Mística da Resistência: culturas, histórias e imaginários 

rebeldes nos movimentos sociais latino-americanos. 2007. 390 f. Tese (Doutorado em História Social) – 

Universidade de São Paulo (USP), São Paulo: 2007, p. 162-163.  
33

 A nossa informante, Valda Maria Arcanjo da Silva, é apontada como uma das lideranças políticas da 

comunidade ao lado do cacique José Luiz Soares, conhecido na comunidade como cacique Luiz. A 

conversa realizada com a Valda Maria Arcanjo da Silva ocorreu no dia 14/01/2015.  
34

 GUERRA, Jussara Galhardo Aguirres. Identidade Indígena no Rio Grande do Norte: caminhos e 

descaminhos dos Mendonça do Amarelão. 1. Ed. Fortaleza: Editora IMEPH, 2011. p. 26.  
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do Amarelão. A suposição levantada pela antropóloga está relacionada ao processo 

histórico de expansão territorial do qual as populações indígenas destituídas de suas 

terras e fugindo de imposições passaram a procurar e ocupar o que ela conceituou de 

“lugares-refúgios”. Retornando à fala da Valda Maria Arcanjo da Silva, os lugares de 

mata fechada, de difícil acesso, mas abundante de água e de caça constituem 

exemplos de “lugares-refúgios” como conceituado pela antropóloga.  

É interessante observar a existência de várias versões acerca da ocupação 

histórica das terras do Catu pelos Eleotérios. Essa ocorrência, antes de pôr em dúvida 

a origem étnica do grupo35, desperta o pesquisador para perceber o processo 

constante de reelaboração do que podemos chamar de “narrativas de memórias” e das 

tradições culturais. Assim, buscando entender o papel desempenhado pelo 

antepassado comum dos Eleotérios, temos a construção de uma dimensão histórica e 

de uma realidade mítica. A dimensão histórica constitui a maneira desses sujeitos 

construírem uma narrativa que visa dar conta dos processos históricos vivenciados 

por eles. Já a dimensão mítica constitui uma realidade que não é questionada pelo 

grupo e que também faz parte da sua narrativa. Desta maneira, quando os Eleotérios 

do Catu (Goianinha/Canguaretama – RN) apresentam suas narrativas sobre as 

situações históricas vivenciadas pelo grupo, eles também constroem uma linha tênue 

entre história e o que chamamos de realidades míticas. Mas, podemos dizer com 

clareza que o esforço destes sujeitos constitui uma maneira de dar sentido aos 

caminhos percorridos pelo grupo e, igualmente, justificar sua luta por direitos 

essenciais a sobrevivência em sociedade.  

Ao analisar a dissertação da antropóloga Claudia Maria Moreira da Silva36 

percebemos que o repertório da “mistura” se faz presente nas narrativas construídas 

pelos Eleotérios. Segundo um informante da antropóloga, o senhor Vandregercílio 

                                                        
35

 Partilhamos da compreensão que não faz parte das atribuições dos estudos desenvolvidos afirmar ou 

deslegitimar a identidade étnica dos grupos estudados. Por outro lado, torna-se estimulante pensar 

como que determinados grupos tradicionais, sejam indígenas ou quilombolas, acionam uma identidade 

étnica como forma de garantir a posse coletiva das terras que habitam.  
36

 Durante nossa escrita estaremos discutindo determinadas questões fazendo referências a pesquisa 

realizada pela antropóloga Claudia Maria Moreira da Silva, durante o mestrado defendido em 2007 no 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
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Arcanjo da Silva também conhecido no Catu como Vando, “a união entre um ‘Lotero’ e 

uma ‘tapuia’ havia dado sentido e teria fundamentado sua origem étnica”37. A 

construção que o senhor Vandregercílio Arcanjo da Silva referência constitui o relato 

de que um dos membros da família Eleotérios, fazendo referência ao seu “tronco”, 

termo recorrente na narrativa do grupo, casou-se com uma índia. Em uma conversa 

com o Vando38 a referência a seus antepassados constituiu a parte privilegiada da 

narrativa. Segundo esta narrativa, seu antepassado Antônio Eleotério casou-se com 

uma “tapuia” e teve três filhos: Francisco Eleotério, Manoel Eleotério e Serafim 

Eleotério, sendo este último o “tronco” do qual o Vandregercílio Arcanjo da Silva 

descende.  

Essa narrativa é bastante recorrente entre os membros da família Eleotério. 

Durante um trabalho de campo39 realizado na comunidade conseguimos captar esse 

mesmo relato de memória presente na fala do Manoel Serafim Soares Filho,  

 

[...] meu pai falou para mim que a gente era de raça de índio, no 
linguajar dele, né! Através de uma caboca que foi capturada e 
domesticada aqui na floresta. Então, ele repassou para mim que a 
nossa gente era de raça de índio, em 1959 (Palestra. Manoel Serafim 

Soares Filho. Catu (Goianinha/Canguaretama – RN), 19/04/2014). 

 

 Todavia, é de suma importância transportarmos nosso leitor para o contexto 

onde foi realizado o trabalho de campo. A fala do seu Nascimento foi gravada durante 

uma palestra em comemoração do Dia do Índio, 19/04/2014. Ele dirigia sua fala para 

uma plateia composta por visitantes, interessados na questão indígena, para 

pesquisadores e para os jovens e adultos da comunidade. Estavam vestidos com 

saiotes de palhas e tinham parte do rosto e do corpo pintados com urucum. O 

encontro foi organizado em um espaço aberto, parecido com o que nas áreas do 

interior do Rio Grande do Norte chama-se de terreiro. Neste espaço, os Eleotérios 

                                                        
37

 SILVA, op. Cit., 2007, 174.  
38

 Essa conversa ocorreu no dia 14/01/2015. O senhor Vandregercílio Arcanjo da Silva, com 54 anos, 

buscava me informar sobre os seus “troncos velhos”, sendo ele onde tudo teve início.  
39

 Trabalho de campo realizado em 19/04/2014, Dia do Índio na comunidade Catu 

(Goianinha/Canguaretama – RN).  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

904 

 

construíram uma “oca”, nome dado ao tipo de habitação, construída de palhas de 

coqueiro e madeira, que era comum na comunidade até meados da década de 1970 do 

século XX. Estamos diante de um processo de reelaboração cultural, das tradições e da 

identidade étnica do grupo. A cerimônia descrita, mesmo que rapidamente, nos 

fornecem um terreno fértil para análise. A comemoração do dia 19 de abril é marcada 

por um teor político, de mobilizar e unir a comunidade em torno de discussões das 

mais variadas. Ao rememorar e contar suas experiências individuais seu Manoel 

Serafim Soares Filho acaba por transmitir a seus pares sua versão da história,  

 

Então, em 1959 eu tinha treze anos, eu estava assim como um 
curumim, curumim açu, quem é que tem treze anos aqui? Desses 
curumim açu? Rian. Na idade de Rian, desse curumim, meu pai falou 
para mim que a gente era de raça de índio, no linguajar dele, né, 
através de uma caboca que foi capturada e domesticada aqui na 

floresta. Então, ele repassou para mim que nós era de raça de índio, 
em 1959, entenda, eu tinha treze anos. Isso eu joguei na minha mente, 
só meu pai que teve essa ideia?! Eu não via mais pai de ninguém 
dizendo que era de raça de índio. Um era tapuio, outro era caboco, e 
quase que ninguém sabia quase o que era, porque só índio era eu no 
ideal do meu pai (Palestra. Manoel Serafim Soares Filho. Catu 
(Goianinha/Canguaretama – RN), 19/04/2014). 

 

Através da narrativa destacada acima percebemos que esse relato se faz 

presente no imaginário de alguns sujeitos da comunidade e que vem sendo repassado 

através de várias gerações. É interessante perceber que através dessa memória os 

Eleotérios [re]constroem uma narrativa de vida, como forma de se entender e 

justificar o caminho percorrido por eles para que o Estado brasileiro reconheça a 

identidade étnica do grupo e garanta os direitos que são previstos na legislação. No 

fragmento analisado a “mistura” entre índios e não-índios constitui um dos elementos 

articulados na construção do discurso identitário dos Eleotérios, é a forma investida 

por eles para explicar a indianidade do grupo. Os termos “índio”, “tapuio” e “caboco” 

operam como elemento de identificação, mesmo que da forma como esboçou o seu 

Nascimento onde estes são empregados de forma espontânea, e ao mesmo tempo com 

uma certa equivalência. Todavia, percebemos que tais categorias, “índio”, “tapuio” ou 
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“caboclo”, podem estar associadas a ideia de um progressivo silêncio que se operou 

historicamente acerca da identidade étnica do grupo.  

Partindo da suposição formulada, anteriormente, e mediados pela discussão 

proposta pela historiadora Maria Regina Celestino de Almeida, em um ensaio 

intitulado Cultura política indígena e política indigenista: reflexões sobre etnicidade e 

classificações étnicas de índios e mestiços (Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX)40 

pensaremos a utilização das categorias étnicas “caboclo”, “mestiços”, “tapuio” como 

estratégias desenvolvidas pelos próprios indígenas diante de contextos históricos 

específicos. Se, dialogando com o pensamento da historiadora, para os indígenas a 

estratégia de acionar uma identidade mestiça lhes garantia algum direito41, a negação, 

momentânea, também pode ser indicadora de tal situação. Nossa reflexão caminha na 

direção de pensar por quê os Eleotérios passaram um longo período encobrindo sua 

identidade étnica? Esse problema levantado não será facilmente verificado, mas 

buscaremos pensar algumas questões a partir da seguinte fala de Vandregercílio 

Arcanjo da Silva, 

 

[...] eu tenho muitas memórias da minha avó. Ela me contava tudo. 

Minha avó, eu sentia que ela tinha medo de dizer que era indígena. 
Minha avó e meu avó falavam que o pai do meu bisavô foi 
contemporâneo dos morticínios de Cunhaú. Então, depois disso, 

Canguaretama foi o berço dos engenhos. Então, os senhores de 
engenho gostavam de escravizar os índios, mas o índio não queria 

viver assim. Então, para o cara viver livre tinha que dizer que era 
caboclo, para não viver perseguido com medo, tinha que dizer que era 
caboclo. Agente dizia assim: “chegue minha cabocla!”. Agente se 
cumprimentava assim: “ou minha cabocla!”. Era para tirar essa 
memória de dizer que era índio, com medo de ser escravizado ou de 

mandarem todo mundo embora da terra. Se dissesse que era índio, 
eles tomavam tudo. E aqui, quase que ninguém comprou terra. Era 
tudo dos índios que eles tomaram [referindo-se aos fazendeiros da 
região].  Mas, eu estudei e seu como tudo isso aconteceu. Minha avó 
tinha medo de dizer que era índia. Seguraram até as últimas. Todo 
mundo dizia que era caboclo, mas caboclo surgiu de um índio, um 

                                                        
40

 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. “Cultura política indígena e política indigenista: reflexões 

sobre etnicidade e classificações étnicas de índios e mestiços (Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX)”. In: 

AZEVEDO, Cecília; (Org.) [et al,.]. Cultura política, memória e historiografia. – Rio de Janeiro: Editora 

UGV, 2009. 544 p.  
41

Idem., p. 224-225.  
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disfarce para não dizer que era índio. Era uma forma de encobri as 
coisas (Entrevista. Vandregercílio Arcanjo da Silva. Catu 
(Goianinha/Canguaretama – RN), 14/01/2015).  

 

De acordo com o que nosso interlocutor trouxe à tona a negação da identidade 

indígena pelos seus parentes pode estar relacionada ao medo, e logo, a uma estratégia 

de sobrevivência. Essas duas possibilidades estão atreladas, uma vez que tanto os 

discursos construídos por uma historiografia local42 quanto a política cultural do 

município de Canguaretama – RN põe em evidencia o episódio histórico que foi 

denominado de “Massacre de Cunhaú”. Ao consultar a historiografia local sobre as 

investidas de Jacob Rabbi e de indígenas que desceram do sertão43, para o povoado de 

Cunhaú, durante a guerra de expulsão dos holandeses do território do Rio Grande no 

século XVII, as narrativas registram “os requintes de crueldade44” por parte dos 

indígenas, pois todos que estavam reunidos na capela do engenho Cunhaú estavam 

desarmados quando foram mortos. No cenário municipal45, desde a cerimônia de 

beatificação dos chamados “mártires” que ocorreu no Vaticano no ano 2000, criou-se 

uma encenação anual que visa rememorar tal acontecimento histórico. De acordo com 

as análises tecidas pela antropóloga Claudia Maria Moreira da Silva, a teatralização é 

realizada por um grupo de jovens em uma cerimônia organizada pela Igreja Católica 

na Fazenda Cunhaú46. Diante de tal memória presente na historiografia local e no 

município de Canguaretama – RN o silenciamento da identidade étnica torna-se uma 

estratégia frente a estas questões que foram esboçadas. Retornando para o fragmento 

em análise, além dessas questões, que já foram abordadas, a escravização de 

                                                        
42

 CASCUDO, Luís da Câmara.  História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Departamento de 

Imprensa Nacional; MEC, [1955]; 1955. MEDEIROS FILHO, Olavo de. Índios do Açu e Seridó. Brasília: 

Centro Gráfico do Senado Federal, 1984. PIRES, Maria Idalina Cruz. Guerra dos Bárbaros: resistência e 

conflito no Nordeste Colonial. Recife: Secretaria de Cultura, 1990.  
43

 AMADO, Janaína. Região, Sertão, Nação. Estudos Históricos, N º 15, Editora FGV, Rio de Janeiro. 

1995. 
44

 SUASSUNA, Luíz Eduardo B.; MARIZ, Marlene da Silva. História do Rio Grande do Norte. – 2º ed. 

Natal, 2005, p. 86-97.  
45

 Nossas considerações sobre a construção da memória acerca do acontecimento histórico que foi 

denominado de “Massacre de Cunhaú” estão mediados pelos trabalhos de campo realizados tanto no 

Catu (Goianinha/Canguaretama – RN) quando no município de Canguaretama. Além das contribuições 

dos trabalhos de campo sugerimos a seguinte leitura:  SILVA, op. Cit., 2007.  
46

 SILVA, op. Cit., 2007, p. 15.  
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indígenas e a tomada de terra por parte dos fazendeiros da região igualmente figuram 

como explicações dos possíveis motivos que levaram o grupo a encobrirem a 

identidade. Assumir a identidade mestiça de caboclo quando diante de outros atores 

constitui uma saída, uma estratégia como evidenciado na argumentação do nosso 

entrevistado.  

Assim, observamos que os modos de identificação, “tapuio”, “índio”, caboclo”, 

tecidos pelos Eleotérios recebem contributos dessas questões que foram analisadas. 

Porém, outros elementos compõe o vocabulário étnico dos Eleotérios como a “avó 

pega na mata” ou ainda a “avó pega a dente de cachorro”. Segundo a antropóloga 

Cláudia Maria Moreira47 essas “vulgatas” como a da “caboca que foi capturada e 

domesticada aqui na floresta”, da “avó pega a dente de cachorro” ou “a casco de 

cavalo” é bastante comum nas oralidades dos povos indígenas do Nordeste 

brasileiro48. De forma a problematizar estes conteúdos observemos que estes abrigam 

a ideia de mistura através de união entre um não índio com um indígena. A “mistura” 

da qual estamos falando é uma das maneiras encontrada por pelo grupo aqui 

examinado para dar sentido a origem familiar. Além desta, constitui, como veremos 

na fala do Vandregercílio Arcanjo da Silva, uma maneira de explicar a 

“descaracterização” sob o ponto de vista fenótipo, 

 

[...] Olha! Repare bem como a comunidade indígena é hospitaleira! 
Tudo que vem de fora eles aceitam. A casa de minha mãe e de minha 
avó toda vida foi cheia de gente. Não queria nem saber da identidade 
do povo, ela nem dizia: “você é filho de quem? É estrangeiro? Veio de 
onde? Nada! Ela dizia: “quer comer? coma por aqui!” Até hoje os 

índios são hospitaleiro porque os costumes de chegar um negro 
perdido e dizer “quem é você?” Os negros tudo desconfiado nas portas 
das ocas. E minha avó dizia que não era para ter medo. Aí, os negros 
casavam com as caboclas, é por isso que tem muito menino assim, ô, 
pretinho e os cabelos encaracolado. Também tem índio assim, ô, 

branquinha igual a você [se referindo a pesquisadora] (Entrevista. 
Vandregercílio Arcanjo da Silva. Catu (Goianinha/Canguaretama – 
RN), 14/01/2015).  

 

                                                        
47

 Idem,. p. 164.  
48

 Idem,. p. 157.  
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A “mistura”, como vimos no fragmento, forneceu não apenas mudanças de 

cunho fenotípico. Ela é evidenciada de forma a apresentar, segundo a interpretação do 

Vando, uma das características dos povos indígenas e logo de sua família que é a 

hospitalidade. Ainda a respeito da “mistura” o antropólogo João Pacheco de Oliveira 

produziu um artigo intitulado Uma etnologia dos “índios misturados”? situação 

colonial, territorialização e fluxos culturais49 para problematizar a condição de 

“mistura” dos povos indígenas do Nordeste. Ao longo do processo histórico as 

populações indígenas do Brasil, sobretudo do Nordeste que sofreram com um longo 

período de contato interétnico. Esse contato prolongado e a descaracterização cultural 

foram interpretadas sob a ótica do conceito de aculturação50.  

As produções historiográficas utilizando-se desse conceito interpretaram as 

trocas culturais operadas, pelos sujeitos envolvidos nos contatos interétnicos, em uma 

única direção. Os indígenas através da ação de várias políticas impostas pelo Estado 

português e posteriormente a política do Império brasileiro, políticas que em vários 

momentos se utilizou de violência física e simbólica, incorporaram os elementos 

culturais trazidos para o Brasil pelo colonizador. Em Religião como Tradução51 a 

pesquisadora Maria Cristina Pompa ao examinar a religião dos povos indígenas 

Tupinambá, a partir das dinâmicas interétnicas, demonstra para seu leitor a fluidez, 

os hibridismos operados que não só transformou os sistemas cosmológicos dos 

indígenas, mas também do europeu que buscava entender e traduzir a cultura do 

outro. As pesquisas publicadas no início do século XXI trazem uma nova abordagem, a 

“mistura” já não é mais interpretada a partir da perspectiva da perda cultural e sim 

                                                        
49

 OLIVEIRA, João Pacheco de. (Org.). A Viagem da Volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no 

Nordeste indígena. Contra Capa, 1999.  
50

 O conceito de aculturação foi amplamente utilizado nos trabalhos antropológicos e historiográfico, 

sobretudo na segunda metade do século XX. Para consultar as obras de história do Rio Grande do Norte 

que se apoiaram nesse conceito para explicar a descaracterização e o “desaparecimento” dos povos 

indígenas do estado ver: MARIZ, Marlene; SUASSUNA, Luís Eduardo B. História do Rio Grande do 

Norte. Natal: Sebo Vermelho, 2002. MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à História do Rio Grande do 

Norte. 2. ed. rev. Natal (RN): Cooperativa Cultural, 2002.  
51

 POMPA, Cristina. Religião como Tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. Bauru, São 

Paulo: EDUSC, 2003.  
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da criação de algo novo a partir da lógica dos hibridismos culturais52, reinterpretando 

os estigmas que foram historicamente construídos acerca de certos sujeitos. 

Desta forma, a partir da discussão anterior, podemos dizer que os atuais 

trabalhos desenvolvidos sobre grupos indígenas emergentes no Nordeste lidam com o 

que podemos denominar de “índios misturados?” como sugerido por João Pacheco de 

Oliveira? Ou estamos lidando com operações de uma elaboração étnica historicamente 

mais recente? Esses questionamentos levantados não foram postulados na busca de 

respostas, pois não sabemos se estas esboçariam, minimamente, a complexidade que 

envolve a questão. 

  Durante um trabalho de campo realizado no Catu, Vandregercílio Arcanjo da 

Silva nos forneceu informações sobre o início das mobilizações de cunho étnico e, não 

menos, político do grupo, 

 

[...] Olha, tudo começou quando o professor de história Francisco 
Alves me procurou a mando de Alcides Sales, porque ele tinha ficado 

sabendo que Catu era uma comunidade indígena. Então, ele queria 
que procurasse uma pessoa conhecida para se identificar e ir a Baía da 
Traição ter um encontro com os índios de todas as aldeias do Nordeste 

e algumas aldeias do sul do país. Com os Guaranis, os Cariris do 
Ceará. E ele mandou procurar três pessoas mais velhas que morassem 

comunidade para contar a história da comunidade, como o Catu 
surgiu, como se desenvolveu, de onde vieram os primeiros habitantes 
para morar aqui. Ai eu disse: “É Francisco, a gente vai contatar com o 

Alcides Sales através da professora Julie”. Então, um dia eu estava na 
faculdade e recebi a ligação de Alcides Sales para combinarmos a 

visita a Baía da Traição. Quando eu cheguei em casa, eu convidei 
Nascimento, meu tio e o primo da minha mãe. Mas, nenhum quiseram 
ir. Dizendo que não iam para aldeia de índio, chegando lá eu tenho 
medo, os índios vão me pegar, vão me matar e eu não gosto de índio. 
Aí, eu disse: Nascimento vamos? E ele disse vamos! Quando chegamos 

lá fomos entrevistados pelos reportes da TV Ponta Negra, do Rio 
Grande do Norte, outra lá da Paraíba, sabe que nem lembro mais o 
nome! E outros jornalistas de Rádio. Depois daí, começou as visitas. 

Nós visitando a Baía da Traição e a Baía da Traição vindo visitar nós 

                                                        
52

 Para se aprofundar acerca da concepção de hibridismo cultural indicamos dois autores, BHABHA, 

Homi K. O Local da Cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis, Gláucia Renate 
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(Vandregercílio Arcanjo da Silva. Catu (Goianinha/Canguaretama – 
RN). 14/01/2015). 

 

 No primeiro capítulo esboçamos, minimamente, a formação de um campo e de 

debate e atuação em torno das questões étnicas do Rio Grande do Norte. Nesta parte, 

nossa discussão caminhará na direção de buscar entender as contribuições que certas 

relações forneceram, e ainda continua fornecendo, ao processo de emergência étnica 

do Catu (Goianinha/Canguaretama – RN). Nosso interlocutor, Vandregercílio Arcanjo 

da Silva, faz referência ao papel de mediador desempenhado pelo professor de 

história Francisco Alves53. Segundo nossa conversa, foi através desse sujeito que o 

funcionário da Fundação José Augusto Alcides Sales ficou sabendo que o Catu era uma 

comunidade indígena. O funcionário da fundação convidou o Vando e seu Nascimento, 

como são conhecidos na comunidade, para fazerem uma visita a aldeia São Francisco 

na Baía da Traição - PB. Desta visita surgiu o início do relacionamento entre estes 

sujeitos, relação que perdura até o momento desta escrita. Essa visita também foi 

trazida à tona por seu Nascimento durante as comemorações do Dia do Índio no ano 

de 2014 na comunidade Catu, 

 

[...] ano 2000, eu com cinquenta e quatro anos já, tive o direito e o 
merecimento de participar de um evento desse, uma comemoração 

indígena, dia 19 de abril, que nós estamos comemorando nosso dia, na 
aldeia São Francisco na Baía da Traição, Paraíba. Aproveitando o 
momento, eu e Vando fizermos uma entrevista com a FUNAI. Então a 
FUNAI nos ouviu e através disso mandou um antropólogo, um 
sociólogo, um pesquisador por três dias para fiscalizar a área. E 
assim, foi. Ele passou três dias conosco, nos três dias ele falou 

“Achamos a área indígena, um rio vertente Piquiri, um rio vertente 
Catu e um rio vertente Brandão, Goianinha”. Três rio vertente ele 
alegou que a área era indígena. Segundo dia, ele achou as 
características indígenas em alguns, sabemos que não temos em todos 
por causa da mistura que foi feita. No terceiro dia, ele divulgou que 

achou os costumes indígenas em muitos, não em todos, mas que de 
qualquer maneira, ele justificou com o que nós nos identificamos. 

Através disso a FUNAI novamente mandou, um pedido de 

                                                        
53
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cadastramento. Então eu fiz meu reconhecimento, meu 
cadastramento, né, para que hoje eu diga a vocês, vocês que são 
raízes, como eu fui. Eu hoje também sou raízes dos meus troncos 
passados, mas que hoje já me considero tronco e vocês são raízes, 
amanhã vocês é que vão ter que dialogar, que divulgar, citar essas 
palavras para os outros, não é assim ou não é? E se eu plantei essa 
semente, essa semente foi plantada por mim, por Vando e por mais 

algum, plantei a semente e vocês não colherem, essa semente seria 
perdida, destruída, num é assim mesmo? Então, como eu recebi a 
herança de meu pai, vocês devem receber a nossa herança, para 
quando nós não tivermos aqui, vocês estão, levando o barco para 
frente. Protestando, debatendo, indo em busca daquilo que, que é 
nosso (Palestra. Manoel Serafim Soares Filho. Catu 

(Goianinha/Canguaretama – RN), 19/04/2014). 

 

A visita da qual o Vandregercílio Arcanjo e Manoel Serafim fazem referência 

pode ser lida como fazendo parte do início das ações de mobilizações étnicas do Rio 

Grande do Norte. Foi, também, durante a visita dos Eleotérios a aldeia São Francisco 

(Baía da Traição/PB) que o primeiro contato com a agencia indianista oficial, 

Fundação Nacional do Índio, se concretizou. A partir desse momento não se podia 

mais ignorar a existência dos indígenas norte-rio-grandense.  Me apoiando no 

trabalho da antropóloga Cláudia Moreira54 o objetivo da visita realizada no dia 19 de 

abril a aldeia São Francisco, na Baía da Traição, era ir “em busca da realidade”. Essa 

expressão fora utilizada por uma das lideranças da comunidade para se referir 

àqueles relatos transmitidos pelos seus antepassados que eram rastros da origem 

étnica do grupo. Uma reflexão bastante cara que podemos realizar a partir desses 

relatos de memórias é sobre o papel que estas desempenham na construção e no 

fortalecimento da identidade étnica do grupo.  

Na fase inicial das mobilizações políticas e étnicas envolvendo os sujeitos aqui 

examinados as referências ao termo “Eleotério” era recorrente como forma de os ligar 

com um passado em comum. A antropóloga Claudia Maria Moreira observou que tal 

maneira de se nomear do grupo era associado ao termo “os Eleotérios legítimos ou 

autêntico”55 como forma de estabelecer fronteiras de diferenciação étnica e, 

                                                        
54

 SILVA, op. Cit., 2007, p. 128.  
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 Idem., p. 180-181.  
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igualmente, social entre os habitantes do Catu. Outro termo que aparece tanto na 

produção desta antropóloga56, mas também verificado durante as visitas realizadas 

para a elaboração desta, corresponde ao modo de identificação das outras famílias 

utilizado pelos Eleotérios, “os de fora”. Esta maneira de identificação apareceu na fala 

do senhor Vandregercílio Arcanjo da Silva57, 

 

Os Eleotérios de antigamente viviam de forma muito precária, tá aí 

minha mãe que conta. Era de tirar a lenha da mata, de comer batata, 
macaxeira. Essas coisas de hoje, não tinha não! Então, o povo foi 
chegando, chegando, construindo suas casas. Uns casaram com gente 
daqui mesmo. Outros, como minha filha, a mais velha, casou com 
gente de fora [...] (Entrevista. Vandregercílio Arcanjo da Silva. Catu 
(Goianinha/Canguaretama – RN), 19/04/2015).  

 

 Assim, percebemos que o termo “os de fora” estar relacionado tanto aos 

habitantes do Catu que, provavelmente, a data da chegada ao local se deu posterior à 

dos Eleotérios, quanto modos de se referir as pessoas que casaram com membros da 

família, mas que sua origem inicial não está ligada a comunidade. Entendemos que 

estes modos de identificação os “Eleotérios legítimos” e os “de fora” constitui uma 

maneira do grupo organizar e construir suas fronteiras de diferenciação étnica.  Os 

relatos que estamos utilizando para analisar o processo de construção e 

fortalecimento da identidade do grupo é bastante revelador do caráter fluído desta 

mesma identidade.  

Ao longo da nossa escrita nos deparamos com os modos de referência “índio”, 

“tapuio”, “caboclo”, “Eleotério” e “Potiguara”. Mas, como que o pesquisador deve se 

comportar diante de tal fluidez? No fragmento da palestra realizada pelo seu 

Nascimento durante as comemorações do Dia do Índio na comunidade fica clarificado 

que este sujeito se autoidentifica como indígena Potiguara. Desta maneira, 

partilhamos da compreensão que não cabe ao pesquisador colocar em xeque e nem 

afirmar a identidade de grupos com os quais venham realizando seus trabalhos de 

                                                        
56

 Idem., p. 146.  
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pesquisa. Compreendemos, mediados pelo pensamento do sociólogo Stuart Hall58, que 

a “a identidade é uma representação simbólica e discursiva capaz de fornecer sentido 

para os sujeitos”. Partindo deste pensamento, como um olhar “de fora”, 

parafraseando o modo dos Eleotérios de se referir aos sujeitos que suas origens não 

estão ligadas a comunidade, poderia gerar sentimentos de pertencimento e comunhão 

no grupo? A identidade ou modos de identificação, dos quais estamos nos referindo, 

são gerados no cotidiano interno da comunidade Catu, mas também recebe 

contributos das experiências externas vivenciadas por certos sujeitos. Ou seja, não 

estamos buscando criar uma única forma de pensar a questão da identidade étnica 

dos Eleotérios, pois como foi elucidado, anteriormente, estes são indígenas, são 

caboclos, são tapuia, são Eleotérios e Potiguara. É desta forma que trataremos desta 

questão, considerando a fluidez dos discursos identitários já que as identidades são 

plurais, múltiplas e dinâmicas. 

  

Referências 
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. “Cultura política indígena e política indigenista: 
reflexões sobre etnicidade e classificações étnicas de índios e mestiços (Rio de Janeiro, 
séculos XVIII e XIX)”. In: AZEVEDO, Cecília; (Org.) [et al,.]. Cultura política, memória 

e historiografia. – Rio de Janeiro: Editora UGV, 2009. 
 
AMADO, Janaína. Região, Sertão, Nação. Estudos Históricos, N º 15, Editora FGV, Rio 

de Janeiro. 1995. 
 
BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima 
Reis, Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 
 

CASCUDO, Luís da Câmara.  História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: 
Departamento de Imprensa Nacional; MEC, [1955]; 1955. 
 
GUERRA, Jussara Galhardo Aguirres. Identidade Indígena no Rio Grande do Norte: 
caminhos e descaminhos dos Mendonça do Amarelão. 1. Ed. Fortaleza: Editora 

IMEPH, 2011. 
 

                                                        
58

 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 11º ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

914 

 

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e sair da 
Modernidade. Trad. Heloísa Pezza Cintrão, Ana Regina Lessa. 2. ed. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo, 1998.  
 
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 11º ed. – Rio de Janeiro: 
DP&A, 2006. 
 
MEDEIROS FILHO, Olavo de. Índios do Açu e Seridó. Brasília: Centro Gráfico do 
Senado Federal, 1984. 
 
MARIZ, Marlene; SUASSUNA, Luís Eduardo B. História do Rio Grande do Norte. Natal: 
Sebo Vermelho, 2002. 

 
MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à História do Rio Grande do Norte. 2. ed. rev. 
Natal (RN): Cooperativa Cultural, 2002. 
 
OLIVEIRA, João Pacheco de (Org.). A Viagem da Volta: etnicidade, política e 
reelaboração cultural no Nordeste indígena. Contra Capa, 1999.  
 
POMPA, Cristina. Religião como Tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil 
colonial. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2003. 
 
PIRES, Maria Idalina Cruz. Guerra dos Bárbaros: resistência e conflito no Nordeste 
Colonial. Recife: Secretaria de Cultura, 1990. 
 

SUASSUNA, Luíz Eduardo B.; MARIZ, Marlene da Silva. História do Rio Grande do 
Norte. – 2º ed. Natal, 2005. 
 

SILVA, Claudia Maria Moreira da. “Em Busca da Realidade”: A Experiência da 
Etnicidade dos Eleotérios (Catu/RN). Natal, 2007. 271f. Dissertação (Mestrado em 
Antropologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 
 
VARGAS NETTO, Sebastião Leal Ferreira. A Mística da Resistência: culturas, histórias 
e imaginários rebeldes nos movimentos sociais latino-americanos. 2007. 390 f. Tese 

(Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo (USP), São Paulo: 2007.  
 

 

 

 

 

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

915 

 

O PAPEL DA IMPRENSA CATHOLICA NA PARAÍBA REPÚBLICANA 
(1890 – 1930) 
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RESUMO 
Este artigo analisa os diferentes papeis desempenhados pela Imprensa Católica ao 
longo da Primeira Republica na Província da Parahyba do Norte. No ano de 1897 é 
criado na capital da Paraíba do Norte, o Jornal A Imprensa Catholica, era de circulação 
semanal e dirigido pela Igreja. Em 1903 o jornal para de ser produzido devido a 

questões financeiras e volta a circular entre os anos de 1912 a 1943. Com um conteúdo 
variado e voltado para as questões católicas, de ensino religioso, de cartas pastorais e 
com textos que procuravam ditar regras e padrões normativos e comportamentais da 
sociedade paraibana, este jornal buscava ditar os rumos da Igreja e de seus cidadãos, 

assim como realizava criticas ao comportamento social da população e pesados 
ataques a maçonaria, ao protestantismo e ao espiritismo. A criação do Jornal A 
Imprensa Catholica na Paraíba, possivelmente foi um ato de promover a Igreja 
através de seus escritos, assim como disseminar entre seus leitores as bases de uma 
conduta moral, social e religiosa. Foi ainda, uma das estratégias de ação para a 
romanização, além de ser porta-voz dos interesses confessionais católicos. Era um 
jornal a serviço da Igreja e em defesa da “verdade” pautada na religião católica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imprensa – Igreja Católica – Paraíba – República. 

 
ABSTRACT 
This article looks at the different roles played by the Catholic Press over the First 
Republic in North Parahyba Province. In 1897 is created in the capital of North 
Paraiba, the newspaper The Press Catholica, was weekly circulation and directed by 
the Church. In 1903 the newspaper to be produced due to financial issues and re-
circulated between the years 1912 to 1943. With a varied content and focused on 
Catholic issues, religious education, pastoral letters and texts that sought to dictate 
rules and regulatory and behavioral patterns of Paraiba society, this newspaper 
sought to dictate the direction of the Church and its citizens, as well as performed 
criticism of the social behavior of the population and heavy attacks Freemasonry, 
Protestantism and spiritualism. The creation of the newspaper The Press Catholica in 

Paraíba, possibly it was an act to promote the Church through his writings, as well as 
disseminating among its readers the foundations of moral conduct, social and 
religious. It was also one of the strategies of action for the romanization, and is 
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spokesman for the Catholic confessional interests. It was a newspaper to serve the 
Church and in defense of "truth" guided by the Catholic religion. 
 
KEYWORDS: Press - Catholic Church - Paraiba - Republic. 

 
 

Breve relato sobre a história da imprensa 

A imprensa é utilizada como um meio de comunicação em massa, propagando 

assim a informação para um grande número de pessoas, no século XX com a euforia 

tecnológica, os jornais estavam cada vez mais em alta, chegando a pontos 

considerados ainda de difícil acesso. Os jornais investiam cada vez mais em estruturas 

necessárias para sua maior propagação. O conteúdo também passava por 

transformações. A produção da cultura foi acelerada pelo uso do papel e pela 

impressão em larga escala. Para Thompson, “os meios de comunicação são rodas de 

fiar no mundo moderno e, ao usar estes meios, os seres humanos fabricam teias de 

significação para si mesmos” (THOMPSON, 1998, 20).  

 Declinava o folhetim que ia sendo substituído pelo colunismo, o artigo político 

pelas entrevistas, mais informações do que catequese, embora se procurasse a opinião 

desde que parecesse imparcial. O papel da imprensa periódica, na emergência da 

esfera pública, revestiu-se de importância especial. O aparecimento dos jornais no 

final do século XVII e princípios do século XVIII fomentou um novo espaço público 

para o debate. De início, esses jornais eram dedicados a assuntos literários e culturais, 

mas a temática foi se alargando para questões de interesse social e político. Gerou-se 

uma demanda por essas informações, pois o público queria entender e participar do 

processo decisório das instâncias de poder. 

 Nesse novo espaço público, a sociedade começou a obrigar o poder a justificar-

se perante a opinião pública. Segundo Thompson (1998:38), “nosso sentido de 

passado e de como ele nos alcança se torna cada vez mais dependente da expansão 

crescente de um reservatório de formas simbólicas mediadas”. 

 Segundo Dirceu Fernandes Lopes, a imprensa surgia no Brasil em 1706, em 

Pernambuco, sempre suprimida pelo poder da coroa, cujo objetivo era manter a 
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colônia atada a seu domínio, nas trevas e na ignorância. Manter as colônias fechadas à 

cultura era uma característica própria da dominação. 

 No século XIX e no início do século XX, preocupou-se primeiramente, em 

reformar as práticas religiosas da população, que eram tidas como bastante 

externalizadas, costumeiras, cotidianas, pouco sacramentais e de junções condenáveis 

entre elementos sagrados e profanos. E posteriormente, preocupou-se em reforçar o 

prestígio da Igreja com a reforma do clero nacional, em reafirmar o escolasticismo 

por meio de uma série de bulas e encíclicas, e em combater as tendências 

consideradas perigosas à sociedade civil, como a maçonaria, os ideais de modernidade 

e as associações religiosas (GOMES, 2009: 22-23). 

Vale ressaltar que os periódicos, desde os primórdios da instauração dos ideais 

republicanos no país, estavam passando por modificações. A monarquia tornou-se 

obsoleta e extinta, que consequentemente perde seu lugar nas páginas dos periódicos, 

a não ser por um ou outro periódico que publicava alguma charge, mostrando a atual 

situação em que se encontrava a monarquia. O lugar de destaque da monarquia, agora 

é prontamente ocupado pelos ideais republicanos e os anúncios da modernização, e o 

com duplo papel de seduzir e recrutar seu público, como nos afirma MARTINS (1997): 

 

“Isto porque neste momento ensaiava-se a indústria do ‘reclame’, 

veiculado com uma impressão mais sofisticada, com maiores tiragens, 
recurso das modernas maquinas de impressão Alauzet. Através de 
extensas listas de artigos importados, anúncios dos últimos modelos 

de Paris, reprodução de vitrines repletas de novidades das famosas 
Casas de Armarinhos, que anunciavam da casimira inglesa ao 

romance de Eugene Sue – Os Mistérios de Paris -, passando pelas 
notáveis maquinas de costura New Home ou Singer, introduzia-se o 
leitor no ‘Maravilhoso mundo do consumo” (MARTINS, 1997, p. 53). 

 

A imprensa se iniciou no País de forma definitiva, sob a proteção oficial 

somente a partir de 1808.  Iniciava-se a chamada imprensa Régia, com a vida de D. 

João ao Brasil. Editado por Hipólito da Costa, no início do século XIX, surgiu o Correio 

Braziliense, onde criticava o poder régio, o mesmo se tornou o único meio de 

denúncias sobre a administração brasileiras. 
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No decorrer da história, a imprensa brasileira ia se desenvolvendo à medida 

que a política nacional ia tomando o rumo pós-independência. Eram comuns na época 

os chamados pasquins, jornais de caráter satírico e difamatório. Através da 

proclamação da República, a imprensa manteve seu crescimento, com mais prestigio, 

força e combatividade. Até então com a censura da corte, os jornais tinham um 

controle a partir de sua criação,Sodré ressalta que, mesmo ostentando certa 

independência, os jornais brasileirosoptavam por ocupar suas páginas com 

publicidade, a “empregar sua influência naorientação da opinião pública” (SODRÉ, 

1999, 252). 

Entre o século XIX e século XX, houve mudanças significativas no mercado 

jornalístico, no final do século XIX, a luta pela posse de terra, conhecida como Guerra 

de Canudos, transformou-se na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, esta obra foi 

considerada a primeira grande reportagem do jornalismo brasileiro, outro nome 

marcante é João do Rio, com personalidade impondo o jornalismo a partir da 

observação da realidade, somada ao tratamento literário do texto. Outras mudanças 

ocorridas entre os séculos XIX e XX foi os jornais de estruturas simples, operando com 

oficinas tipográficas, para as empresas jornalísticas dotadas de equipamentos gráficos 

mais avançados e mais voltadas para o comércio. 

A imprensa tinha como propósito formar um público leitor, dando-lhes moldes 

para uma formação de opinião pública, ou seja, formar grupos de cidadãos 

conscientes de sua força e capazes de constituir teias sociais representativas. Os 

primeiros jornais engajaram-se nesse pensamento, entendendo que a construção de 

um público leitor era também a construção de um sentimento patriota, e passivo à 

dominação. 

 É relevante lembrar a reconstrução de uma época e de uma sociedade por 

intermédio dos jornais é feita a partir do registro dos acontecimentos, reportagens, 

editoriais, artigos opinativos, anúncios e outras modalidades de matérias jornalísticas 

onde o pesquisador encontra subsídios para a compreensão dos aspectos políticos, 

sociais, econômicos, culturais e ideológicos.(MORAES, 1992). 
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Segundo Aróstegui (2006, p.489) ―fonte para a história pode ser, e de fato é, 

qualquer tipo de documento existente, qualquer realidade que possa aportar um 

testemunho, vestígio ou relíquia, qualquer que seja sua linguagem. 

Os jornais impressos relatavam os acontecimentos diários de uma sociedade, 

ou de determinado grupo social, assim podemos dizer que está dentro do objeto de 

estudo da História Cultural, onde a mesma compreende tanto a cultura intelectual 

quanto material, a erudita e a popular, a cultura cientifica filosófica e artística, mas 

também a cultura cotidiana e, enfim a alta cultura: ciências, filosofias, artes, 

literatura e a cultura cotidiana ou do senso comum. (FALCON, 2002, p.61).  

Portanto, a história cultural, busca estudar/compreender as práticas e 

representações cotidianas culturais de uma sociedade, com finalidade de reconstruí-

las, e a imprensa torna-se uma fonte de recursos riquíssimos nesse processo, como 

explica Magalhães (2004, p.61) 

 

A imprensa e o seu uso na pesquisa têm por meta auxiliar na 
reconstituição histórica, no intuito de apreender mudanças, 
transformações, relações sociais, formas de comportamento, entre 
outros, possibilitando pensar sobre o cotidiano e os seus diferentes 

sujeitos.[...]Os estudos voltados para o cotidiano buscam perceberas 

descontinuidades e fragmentações, as amplas articulações que se 
compõem e se recompõem continuamente. Sendo assim, os jornais 
nos permitem ―garimpar elementos configuradores da complexidade 
do cenário local. Em relação ao uso do jornal, é importante entendê-lo 
― como uma das maneiras, como segmentos localizados e relevantes 
da sociedade produziram, refletiram e representavam percepções e 
valores da época. 

 

A capacidade que os jornais têm a partir do cotidiano de reconstruir segmentos 

e valores de uma determinada sociedade os tornam um dos mais relevantes veículos 

de manutenção e construção da memória.  

Dentro deste contexto mais amplo, destacamos o papel desempenhado pela 

imprensa católica, que nasce para se opor a laicização da sociedade e dos costumes, 

havendo ainda entre nós um fato adicional que merece destaque. O próprio 

desenvolvimento da fé católica no Brasil se havia feito por uma matriz ibérica na qual 

o trono e o altar permaneceram ligados através da instituição do Padroado que se 
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rompe definitivamente com a proclamação da República, fazendo com que a Igreja 

busque apoio da Sé romana para dar continuidade a sua progressiva normatização e 

clericalização impostas pela Santa Sé ao longo do século XIX e que continua nas 

primeiras décadas do século XX fruto do processo de romanização iniciado pelo clero 

para reafirmar-se enquanto instituição frente ao processo republicano e a laicização 

do Estado.  

De acordo com AZZI (1992), os bispos reformadores se viram diante da dupla 

tarefa de combater as ideias liberais e republicanas (ambas anticlericais) e reorientar 

a fé dos brasileiros para o modelo tridentino. Num movimento que, segundo Riolando 

Azzi, atravessa parte do Império e deságua na República, fazendo surgir em todo o 

canto do país, “uma folha oficial ou oficiosa para defender a Igreja” e introjetar em 

seus leitores as convicções do catolicismo ultramontano e romanizado, com seus 

desejados padrões de crenças e significados. 

 

A imprensa na Paraíba 

Segundo Araújo, (1983) a partir de 16 de fevereiro 1826, quando se fundou o 

primeiro jornal do nosso Estado – GAZETA DO GOVERNO DA PARAÍBA DO NORTE – 

registrou-se na Paraíba uma história bonita de periódicos ecléticos e ideológicos, 

quase sempre fundados com garra e idealismo. Impresso na Typographia Nacional da 

Parahyba, administrado pelo súdito inglês Waller S. Boardman. O exemplar Custava 

80 réis e trazia o brasão de armas imperiais de permeio ao título, e teve circulação até 

fevereiro de 1827. 

Na Paraíba, a imprensa cita que durante a monarquia, circularam mais de 50 

periódicos, quase todos na capital, a maioria com orientação política e defendendo 

interesses partidários, havendo uma parte que seguia a linha de ataque ao poder e 

outra em defesa. (ARAÙJO, 1983, p.70). 

Na segunda metade do século XIX, na província da Parahyba do Norte, foi 

marcada por grandes inquietações jornalísticas, onde os periódicos tiveram uma 

função primordial, no papel propagandístico e fiscalizador, tornando-se alvo de 

intensos e calorosos debates ideológicos.  
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Na história da imprensa na Paraíba o jornal A Imprensa ocupa um lugar de 

destaque, não só por ser um dos mais lougenos, criado a 27 de maio de 1897 pelo 

Bispo D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques, cujos conteúdos eram bastante 

variados e com questões diversas, não se limitando aos de natureza religiosa ou 

eclesiástica, embora contasse como subtítulo Órgão Hebdomadário Doutrinário e 

Noticioso. 

Este periódico se propõe fiel ao clero, cujos ensinamentos e matérias se faziam 

mais próximos do povo, na tentativa de formar uma consciência católica em oposição 

à imprensa laica, que nas palavras do Bispo Dom Adauto de Miranda Henriques, 

(1897) “A má Imprensa, que só faz difundir o pecado”. É justamente neste ambiente 

da Primeira República que o jornal A Imprensa Catholica surge e passa a trabalhar 

com a ideia de “Boa Imprensa”.  

Na maioria das vezes, o clero voltava-se para o passado e nas encíclicas papais, 

propondo uma leitura teológica do social e do político, no qual a Igreja ocupa um 

papel central e insubstituível. Sem a Igreja, seus dogmas e sua moral, a família não se 

sustenta, a política se torna impura e pátria caminha para a ruína. Por isso, toda 

inovação é encarada como eminentemente má e perigosa. 

Essas teses defendidas amplamente ao longo das mais de duas décadas pelo 

jornal o levaram a travar verdadeiras “cruzadas” contra o comunismo, contra o 

divórcio, contra o casamento civil, contra o espiritismo, o protestantismo, a 

maçonaria, o teatro, e tudo que estivesse ligado a possibilidade de modernização 

oriundos de projetos ligados a República, e procuravam reelaborar tudo aquilo se 

entendia como moderno. 

O Jornal A Imprensa Catholica, era de circulação semanal e dirigido pela Igreja. 

Em 1903 o jornal para de ser produzido, não sabemos os motivos reais de seu 

fechamento, mais pode ter sido por problemas financeiros e volta a circular entre os 

anos de 1912 a 1943. Com um conteúdo voltado para as questões católicas, de ensino 

religioso, de cartas pastorais que ditava os rumos da igreja e de seus cidadãos, assim 

como grandes criticas ao comportamento social da população paraibana, assim como 

pesados ataques à maçonaria, ao protestantismo e ao espiritismo. 
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A criação do Jornal A Imprensa Catholica na Província da Paraíba, 

possivelmente foi um ato de promover a Igreja através de seus escritos, assim como 

disseminar entre seus leitores as bases de uma conduta moral, social e religiosa. Foi 

ainda, uma das estratégias de ação para a romanização, além de ser porta-voz dos 

interesses confessionais católicos. 

Era um jornal a serviço da Igreja e em defesa da verdade pautada na religião 

católica. Vale salientar, que em muitos momentos de entusiasmo e orientados pelo 

clero, cometeu preconceitos hostis, intolerâncias religiosas e políticas, fazendo duras 

criticas ao espiritismo, ao protestantismo e travou debates acalourados contra a 

maçonaria. Dizia D. Adauto, Á imprensa católica, sobretudo, está confiada a missão de 

salvar a sociedade, de vivificá-la. A ela cabe defender Jesus Cristo e a sua Igreja. 

(LIMA, 2007). Vejamos o que diz o editorial de A Imprensa, datado de 23 de janeiro de 

1898: 

 

Entre as mais elevadas manifestações do espírito humano, capazes de 
guiar todas as gerações ao alto escopo onde luz sublime resplandece o 

bem, a imprensa instruindo as classes dirigentes e formando-lhes o 
coração, como propaganda da ordem nas múltiplas relações da 
sociedade e particularmente em todo meio nacional, tem sempre um 
caráter de superioridade, é a portadora da opinião que nasce da 
crença profunda ou da convicção sincera. (AEPB – Fundo Chancelaria 

– Série – Jornais – A Imprensa, 1898). 

 

Na verdade, o uso do jornal, deve ser analisado como sendo um ato de reação 

da Igreja na luta ideológica contras as correntes de pensamento da época como o 

liberalismo, o positivismo, o anarquismo, o protestantismo, o espiritismo e a 

maçonaria. Mas, não podemos deixar de destacar que a criação de um jornal, também 

marca a adesão da Igreja a modernidade do período, sem deixar de lado seus 

princípios e valores conservadores e do tradicionalismo católico.  

Com a instauração do estado laico, a Igreja vinha perdendo espaço, prestigio e 

influencia na sociedade paraibana da época, daí sua preocupação produzir um 

instrumento de divulgação de suas ideias, ao mesmo tempo, informar aos cidadãos 

paraibanos dos perigos trazidos pela Republica e dos avanços deideias heréticas, 
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demoníacas, perigosas a ordem social e religiosa e conclamava seus cidadãos a lhes 

ajudar e unir forças contra os inimigos de Deus.  

O papel do Jornal A Imprensa era fortalecer e divulgar ensinamentos religiosos 

e as normas de condutas morais, culturais e políticas na primeira República, tornando 

este jornal uma das principais vias e campos de atuação da Igreja Católica. Tomando 

como referencia Pierre Bourdieu (1989), em que o mesmo demonstrando que a 

estrutura dos sistemas de representações e práticas religiosas tende a assumir a 

função de instrumento de imposição e legitimação da dominação, contribuindo para 

assegurar a dominação de uma classe sobre outra.  

Nesse sentindo, podemos dizer que a igreja tornou seu jornal um campo de 

poder atuante junto à sociedade e que passou a ser utilizado também, para combater 

seus inimigos em matéria religiosa, política e social, como a maçonaria, o 

protestantismo e o espiritismo. 

De acordo com Carlos Alberto Cunha Miranda (1998), a criação de uma 

imprensa católica, estava baseada na divulgação de documentos e diretrizes 

pontifícias, além de informar o clero local acerca do movimento da arquidiocese. 

Essas publicações tinham ainda, como objetivo organizar e difundir a doutrina cristã 

no acirrado combate ideológico da época contra os maçons, protestantes, ateus, 

hereges e outros porta-vozes de grupos políticos e religiosos que discordavam das 

posições da Igreja Católica. Ainda sobre o papel da imprensa junto a Igreja, Carlos 

Miranda nos informa: 

 

Com a finalidade de organizar as letras católicas, foi criado em 1910, 
na cidade de Petrópolis, o Centro da Boa Imprensa, que concorreu de 
modo especial para o desenvolvimento da imprensa católica no Brasil. 
Para alcançar esse objetivo, o centro passou a auxiliar os jornais a ele 

coligados, fazendo-lhes periodicamente remessas de artigos oportunos 

– e de conteúdo variado – (grifo nosso); servia de ponte de 
informações e consulta a respeito de questões de épocas; incumbe-se 
de defender a igreja das ofensas lançadas contra ela; promove a 
edição e propaganda de livros; contribui para a manutenção de 
bibliotecas e círculos de leitura, remetendo-lhes exemplares das 
edições de seus trabalhos e de outros editores. (MIRANDA, 1998, p.47) 
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Entre 1870 e 1930, circulavam vários jornais católicos como A Boa Nova 

(Belém do Pará), A Tribuna Católica (Fortaleza – CE), A União (Recife – PE), A 

Crônica Religiosa (Salvador – BA), O Bom Ladrão (Mariana – MG), A Ordem, O 

Tambor e o Mensageiro do Coração de Jesus (São Paulo), A Imprensa e a Voz da 

Mocidade (Paraíba), O Oito de setembro e A Ordem (RN) e tantos outros. Temos 

ainda, os franciscanos que fundaram a Revista Vozes e os Redentoristas que fundaram 

o jornal e o almanaque as Aparecida, isto fez com que tivéssemos uma expansão e 

ampliação da propaganda confessional da doutrina católica em várias partes do Brasil.  

Analisando a quantidade de jornais de cunho religioso que surgiram no Brasil 

entre fins do século XIX e as primeiras décadas do XX, percebemos que existe um 

claro interesse da Igreja em utilizar os jornais como forma de informar e defender os 

princípios que concernentes para o bem da sociedade, em particular da família, desde 

que a mesma estivesse em acordo com os ensinamentos da Igreja. Daí a importância, 

aos olhos da Igreja, da imprensa e na sua divulgação de seus ensinamentos religiosos. 

No editorial do dia 22 de abril de 1900, tem-se uma passagem que reforça a 

importância da boa imprensa. Vejamos; 

 

A boa imprensa é tudo, a má imprensa é o maior inimigo, o veneno 
mais pernicioso e sua ação, longe de ser um fator de progresso, será 
antes um principio de morte e destruição para as classes sociais. Em 
nosso caro Brasil, pululam os jornais, mas não é grande, como era 
para desejar, o numero de periódicos que compreendem a sua missão 

e o seu dever que lhes cabe de pugnar pelo bem comum da sociedade. 
(AEPB – Jornal a Imprensa, 22.04.1900). 

 

Podemos afirmar, porém, que estas ações eram uma demonstração de força e 

poder da Igreja ante o governo republicano, mas, também, com vistas a não perder 

espaço junto aos fiéis católicos. A imprensa católica foi, ainda, um dos principais 

meios de reivindicação da Igreja pelos seus direitos tolhidos pelo Estado, como por 

exemplo, o ensino nas escolas públicas, e contribuiu para reorganizar e coordenar as 

forças católicas, com base nas proposituras traçadas pelo episcopado desde a pastoral 
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de 1890 e reforçados pelas Cartas Pastorais e visitas eclesiásticas por várias cidades 

paraibanas. 
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LIMITES E POSSIBILIDADES NA VALORIZAÇÃO DA PLURALIDADE 
ÉTNICA: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA 

ESCOLA JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO 
 

Antônia Lucivânia da Silva61 

RESUMO 
Este trabalho tem como eixo central abordar as experiências de ensino aprendizagem 
no campo da valorização da pluralidade étnica, vivenciadas na Escola de Ensino 
Fundamental e Médio José Alves de Figueiredo na cidade de Crato-CE. Utiliza como 
fonte os projetos da Semana Afro, que vem sendo vivenciados na escola desde o ano 

de 2011; as atividades desenvolvidas: palestras, danças, oficinas, desfiles, 

brincadeiras, rodas de conversas, dentre outras ações, e entrevistas com os 
professores da instituição em questão acerca da importância da valorização da cultura 
afro e as dificuldades encontradas no trabalhar com esta temática. Este proposta se 
embasa na Lei 10.639/2003, a qual estabelece o estudo da História e Cultura Afro-
Brasileira e busca, a partir do que defende Oriá Fernandes, compreender o ambiente 
escolar como um espaço da diversidade, devendo a instituição educativa, portanto, 
desenvolver suas atividades pedagógicas em prol do reconhecimento e valorização 
dessa pluralidade. Serão elencados os resultados positivos obtidos com a proposta do 
estudo da africanidade e problematizadas as dificuldades encontradas no decorrer do 
processo educativo. Objetiva-se com isso socializar saberes e discutir questões 
relacionadas à diversidade cultural. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pluralidade étnica; formação continuada; limites e 

possibilidades. 
 
ABSTRACT 
This work has as central axis address the teaching and learning experiences in the 
field of valuation of ethnic plurality, lived in Elementary School and Middle Jose Alves 
de Figueiredo in the city of Crato-CE. Use as a source the African Week projects, 
which has been experienced in school since the year 2011; the activities: lectures, 
dances, workshops, shows, games, wheels of conversations, among other actions, and 
interviews with teachers of the institution in question about the importance of 
valuing african culture and the difficulties encountered in working with this theme. 
This proposal was grounded on Law 10.639 / 2003, which establishes the study of 
history and Afro-Brazilian Culture and search from the defending Oriá Fernandes, 

understand the school environment as a space of diversity, with the educational 
institution, therefore, developing their pedagogical activities in favor of recognition 
and appreciation of this plurality. They will be listed the positive results obtained 
with the Africanity study the proposal and problematize the difficulties encountered 

                                                        
61

 Especialista em História - Professora na E.E.F.M. José Alves de Figueiredo. E-mail: 

luciteixeiracrato@hotmail.com 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

929 

 

during the educational process. It is with this objective socialize knowledge and 
discuss issues related to cultural diversity. 
 
KEYWORD: Ethnic plurality; continuing education; limits and possibilities. 
 

 

Introdução: 

 Este artigo discorrerá sobre o trabalho direcionado à valorização da 

pluralidade étnica na Escola de Ensino Fundamental e Médio José Alves de Figueiredo, 

situada na cidade de Crato-Ceará, no recorte temporal de 2011 a 2015.  

 A instituição conta atualmente com uma equipe de 29 professores e 581 alunos 

distribuídos nos três turnos e vem se preocupando em criar uma estrutura pedagógica 

voltada para a cidadania efetiva, se embasando na Constituição Federal de 1988, 

quando a mesma já estabelece a valorização dos principais povos formadores da 

cultura brasileira; na LDB de 1996 e as leis 10.639/2003 e 11.645/2008.  

 Utiliza como fontes para sua construção os aspectos teóricos desde o Plano 

Político Pedagógico e os projetos desenvolvidos pelos professores na perspectiva da 

valorização dos negros e indígenas, quanto a concretização destes projetos no 

decorrer dos anos letivos, e questionários lançados aos docentes da unidade escolar 

com referência a efetivação das duas últimas leis citadas anteriormente.  

 Dentre as diversas pretensões, intenciona-se refletir sobre como a escola José 

Alves vem abordando a pluralidade étnica. Quais os avanços e as dificuldades quanto 

às práxis e socializar saberes no campo da pluralidade a partir das experiências 

vivenciadas com a comunidade escolar no campo da diversidade. 

 Entende-se na ótica de Oriá Fernandes, a escola como um espaço de 

pluralidades que necessitam serem percebidas e devidamente valorizadas, 

transformando a escola num espaço da democracia e da inclusão onde o “diferente” é 

visto como alguém que tem direito às diferenças, mas que é tratado como igual em 

direitos, visando à desconstrução da naturalização da exclusão.  

 Concordando com Joelma Maria Bento de Araújo e Ofélia Maria de Barros, em 

seu artigo: A descolonização do conhecimento e a construção de uma pós-escola: 
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currículo e diversidade; procura-se “romper”, (uma vez que é difícil romper 

totalmente) com a ideia da supervalorização do currículo colonizado por uma visão 

etnocêntrica europeia, caminhando para uma prática pedagógica que traz para a sala 

de aula as histórias que foram silenciadas.  

 Entende-se que somente uma educação que dá voz aos silenciados, estará de 

fato contribuindo para uma educação mais democrática. É preciso olhar para a 

diversidade e valorizar as identidades presentes no espaço escolar não para 

transformá-las no exótico, mas para tratar como práticas tão “naturais” quanto à 

cultura dos que se sobrepuseram perante a História.  

 

Implementação da lei 10.639/2003 na Escola José Alves de Figueiredo 

 Foi apenas no ano de 2011 que a José Alves oficializou a efetivação do trabalho 

com a cultura afro. O que não significa que nunca ninguém tenha dado importância à 

temática, uma vez que havia professores na instituição já um pouco familiarizado com 

a discussão. Todavia, não fazia parte do PPP. Não estava institucionalizada.  

 Como muitas ações dentro da escola; resultou de uma determinação 

hierárquica por parte da Crede- Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 

Educação - em relação à escola. Entretanto foi uma imposição que só teve a 

acrescentar positivamente à cultura desta escola. Não é costume das instituições 

escolares se manifestarem contra as determinações das instâncias superiores. E 

quanto a esta, concordou-se ser relevante abraçar a causa. Não foi por mera 

determinação burocrática.  

 Na semana pedagógica de 2011 o PPP foi atualizado acrescentando a lei 

10.639/2003. Entretanto foi negligenciada a cultura indígena, pois inclusive já estava 

em vigor a lei 11.645/2008, o que mostra o quanto a escola muitas vezes omite parte 

dos seus alunos, pois não consegue perceber determinados grupos sem que antes 

venha uma determinação externa. As escolas nem sempre estão preparadas para uma 

educação para a pluralidade e cidadania. Sobre isso, Fernandes afirma que: 
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Apesar desse fato incontestável de que somos, em virtude de nossa 
formação histórico-social, uma nação multirracial e pluriétnica, de 
notável diversidade cultural, a escola brasileira ainda não aprendeu a 
conviver com essa realidade e, por conseguinte, não sabe trabalhar 
com as crianças e jovens dos estratos sociais mais pobres, 
constituídos, na sua grande maioria, de negros e mestiços. 
(FERNANDES, 2005, p. 2) 

 

 Os educadores, sem querer cair no discurso do jogo dos culpados, por entender 

que esta direção não ajuda a crescer na prática educativa, estão pouco preparados 

para lidar com estas temáticas. Os negros e mestiços ainda são maioria nas taxas de 

evasão e repetência, o que em parte, se deve a não identificação, ao não 

reconhecimento desse público com o que é ensinado nas escolas. O ensino ainda se 

baseia numa visão eurocêntrica. Cai na indecisão entre o atender as demandas dos 

índios, negros e mestiços e demais minorias, ou se preocupar em atingir metas, 

resultados que para serem atingidos jamais sobrará espaço para tratar de outras 

questões significativas que fogem dos conteúdos cobrados pelas avalições externas.  

 Ainda acerca da História da África e dos negros no Brasil, embora tenha sido 

oficializada em 2011 e sendo criada a Semana Afro, nem todos os docentes se viam 

munidos de conhecimentos para desenvolver as atividades da forma mais próxima ao 

ideal.  

 Fugindo ao campo da teoria e partindo para a prática, as atividades acabaram 

se concentrando mais no mês de novembro, o que inclusive foi questionado pelo 

GRUNEC - Grupo de Valorização Negra do Cariri. 

 Nos anos seguintes, houve ações mais positivas. Entretanto, apesar da 

descentralização das atividades e colaboração de outras áreas do conhecimento, houve 

uma certa pontualidade para a mês da consciência negra e silenciamento das 

Histórias dos indígenas.  

 De acordo com Fernandes  

 

Precisamos, pois, propiciar, por meio do ensino em todos os níveis, o 
conhecimento de nossa diversidade cultural e pluralidade étnica, bem 
como a necessária informação sobre os bens culturais de nosso rico e 
multifacetado patrimônio histórico. Só assim estaremos contribuindo 
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para a construção de uma escola plural e cidadã e formando cidadãos 
brasileiros cônscios de seu papel como sujeitos históricos e como 
agentes de transformação social. (FERNANDES, 2005, p.9) 

  

No ano da efetivação da lei, na escola, foram desenvolvidas muitas atividades 

no intuito de possibilitar aos alunos um pouco das diversas história relacionadas aos 

negros, aos africanos. Dentre elas, o trabalho das temáticas em sala de aula, o estudo 

a partir de filmes, músicas, documentários, poemas, conversas com pessoas de 

umbanda, candomblé, desfiles mostrando a beleza dos negros, apesar de ter havido 

uma certa polêmica com relação a quem podia ou não desfilar, quem era ou não 

negro, e da crítica feita por membros do GRUNEC quanto a ideia de desfiles das 

belezas negras.  

Aconteceram apresentações de danças e peças teatrais, tanto realizadas por 

alunos, sob orientação dos docentes, quanto a apresentações de pessoas de fora da 

escola: dança do coco, maneiro pau, roda de samba, capoeira, maculelê, recitais de 

poesias, apresentação do coral, cantando músicas africanas. Todavia, o fato de a 

culminância dos trabalhos ter acontecido em novembro, reforçou a ideia de 

pontualidade. Nos anos seguintes o projeto foi crescendo, ganhando adesão de mais 

alunos e professores, embora para isso tendo que usar de um expediente contraditório 

para atrair os alunos, que foi a concessão de nota em troca da adesão.  

Em 2013 houve ensaios fotográficos com alunos da escola e as atividades já 

citadas. Muito foi desenvolvido, ainda que tenham surgido um ou ouro trabalho sem 

uma fundamentação científica, mas foram questões que não tiraram o mérito do 

projeto. Foram problemas para serem refletidos e superados. Neste mesmo ano houve 

abertura para a participação da comunidade no encerramento das atividades com as 

apresentações artísticas.  

Durante 2014 já se percebeu uma atuação mais forte e os trabalhos produzidos 

pelos alunos foram melhor desenvolvidos. Aconteceram ainda contações de estórias 

africanas, participação de alguns artistas locais, oficinas entre elas, de instrumentos 

musicais de origem africana.  
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Implementação da lei 11.645/2008 na Escola José Alves de Figueiredo 

 Essa mudança foi sugerida por uma docente no momento da semana 

pedagógica em janeiro de 2015 e foi consequência de sua participação no X Encontro 

Estadual de História 2014 da ANPUH-PE, quando nesse evento teve a oportunidade de 

participar de um minicurso com Edson Silva, professor da UFPE, sobre “Os povos 

indígenas e o ensino: a abordagem da temática indígena a partir da lei 11.645/2008.” 

e das aulas que assistiu no curso de especialização em Ensino de História, suas 

metodologias e pesquisas, na Universidade Regional do Cariri.  

A partir dessas vivências pode perceber o quanto estavam sendo negligentes, 

por até o ano de 2014 trabalhando apenas com a lei 10.639/2003. Resolveu abordar 

este assunto na semana pedagógica. Ninguém se manifestou contra a proposta, sendo, 

portanto aceita por unanimidade. Essa aceitação foi bastante positiva. Entretanto, 

reconhece haver pouco conhecimento a respeito dos indígenas pelo corpo docente 

desta escola.  

Acredita-se muito que só será possível fazer um trabalho adequado se houver 

mais estudos, debates, formações sobre tais temáticas. Em parte ainda há visões 

estereotipadas sobre africanos, afrodescendentes e indígenas. Isso não só nesta 

instituição.  

Apenas foi implementada a lei na escola e lembrado aos docentes para elaborar 

os projetos e desenvolvê-los durante o ano. Não foram viabilizadas discussões teóricas 

e metodológicas e formações. Apenas informado que procurassem materiais na 

biblioteca da escola.  

Em decorrência do pouco conhecimento acerca de indígenas, a maioria dos 

trabalhos contemplaram a africanidade. Principalmente nas disciplinas que não se 

encaixam na área de ciências humanas a dificuldade foi maior. A maioria dos 

professores desenvolveram seus trabalhos relacionados à africanidade. Os indígenas 

ainda ficaram bastante esquecidos.  

Os docentes de história procuraram dar relevância aos índios e negros dentro 

dos conteúdos programáticos. Pessoas externas à escola foram convidadas tanto para 

falar sobre aspectos da negritude e africanidade quanto à indígenas, contando com 
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apoio de militantes destas causas e professores da Universidade Regional do Cariri, 

realizando rodas de conversas com os discentes. 

Os quatro anos de trabalho com o projeto afro, possibilitou um 

amadurecimento para ir além da valorização afro.  É visível a preocupação com a 

pluralidade. Entretanto, ainda se sobressai o interesse pelo espetáculo.  

 

Quando se trata de abordar a cultura dessas minorias, ela é vista de 

forma folclorizada e pitoresca, como mero legado deixado por índios e 
negros, mas dando-se ao europeu a condição de portador de uma 
“cultura superior e civilizada”. 
Currículos e manuais didáticos que silenciam e chegam até a omitir a 
condição de sujeitos históricos às populações negras e ameríndias têm 
contribuído para elevar os índices de evasão e repetência de crianças 
provenientes dos estratos sociais mais pobres. A grande maioria 

adentra nos quadros escolares e sai precocemente sem concluir seus 
estudos no ensino fundamental por não se identificarem com uma 
escola moldada ainda nos padrões eurocêntricos, que não valoriza a 

diversidade étnico-cultural de nossa formação. (FERNANDES, 2005, p. 
3-4) 

 

 Esta é uma preocupação séria. Fica-se a seguinte reflexão. É trabalhada a 

cultura afro e indígena, e são feitas muitas apresentações. Mas será que essas danças 

não estão sendo apenas folclorizadas? Será que não seria mais adequado trazer 

apresentações artísticas em outras datas até mesmo em formas de oficinas, para que 

os alunos experimentem outros tipos de músicas e danças que tenham relação com os 

negros e indígenas, de forma que elas se tornem tão comuns quanto outras músicas e 

danças bem aceitas pelo povo, sem ser vista como algo exótico? Será que não está na 

hora de sair da dança pela dança e da música pela música e atrelado a essas 

apresentações artísticas ter um estudo teórico, científico?  

 

Avanços e limites no trabalho com a pluralidade étnica 

 Considera-se um avanço na perspectiva educacional da escola ao buscar 

contemplar as temáticas afro e indígena conforme estabelece a lei 11.645/2008, 

porém há muitos pontos a serem melhorados. A começar pela formação dos 

educadores da instituição. Ainda há muito despreparo por parte dos profissionais para 
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lidar com essas questões. Não se trata de desqualificá-los. Pelo contrário, é notável o 

empenho de muitos, buscando desenvolver trabalhos nessa direção. Está se referindo 

à formação acadêmica.  

Os cursos de licenciaturas não prepararam os futuros educadores para 

trabalhar essas demandas. É claro que os currículos das graduações estão mudando, 

porém ainda existem resistências. Na verdade todos os cursos de licenciaturas 

deveriam se adequar a esta lei. Geralmente é mais visto como uma atribuição das 

licenciaturas da área de ciências humanas, mas a lei especifica que é da competência 

de todas as áreas do conhecimento. Nesse sentido, as graduações devem se 

responsabilizar em discutir estes temas nas universidades.  

Parte dos professores, e isso não só nesta escola, tem dificuldades nestes 

assuntos, devido à formação acadêmica. Entende-se também que os professores 

devem correr atrás de aprender novos conhecimentos, e isso é chamado de formação 

continuada. No entanto, compreende-se que para muitos é difícil, porque não se trata 

de apenas saber informações. É preciso primeiramente um trabalho de sensibilização 

para que todos compreendam a relevância de aprender e trabalhar sobre a 

valorização dos negros e indígenas. É necessária uma formação teórica consistente 

para que todos sejam capazes de desenvolver estratégias de lidar com isso. Por falta 

de formação teórica, ainda existem muitos trabalhos que apesar de serem feitos com 

boa vontade, deixam a desejar. 

A escola José Alves deve buscar aperfeiçoar o projeto afro-indígena. O ideal é 

que se consiga trabalhar com mais frequência. Ainda ficam muitas atividades para o 

quarto bimestre, o que não é muito apropriado. O ideal é acabar com essa 

pontualidade que é tão criticado por estudiosos. Também não significa que a escola 

terá que abolir os outros conteúdos e trabalhar agora só africanidade e indígenas. O 

mais apropriado é que consiga abordar aspectos relacionados aos negros e indígenas 

no decorrer dos conteúdos que compõem o currículo escolar. Isso é um ponto a ser 

modificado. 

O principal desafio é intensificar mais esse projeto, buscando trabalhar durante 

do ano letivo para acabar com esse caráter de pontualidade que é tão criticada 
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inclusive pelo GRUNEC-Grupo de Valorização Negra do Cariri. Não necessariamente 

devem ser feitas apresentações e o tão polêmico desfile da beleza negra no mês de 

novembro. Pode ser em fevereiro, junho, dezembro... E as ações como filmes, 

documentários, danças, palestras...podem acontecer de forma continuada ao longo do 

ano, entendendo que um dos grandes desafios é romper com esta prática de fazer 

quase tudo no mês de novembro e outro maior ainda é investir em formação para os 

professores.  

Sabe-se que é da competência de cada um procurar se qualificar e se formar 

continuamente. Porém reconheço que no Brasil os professores tem uma sobrecarga de 

aulas, restando pouco tempo para formação, mas é interessante que a escola não caia 

no discurso de que o apenas o professor é que deve ir atrás de sua formação. 

Considero mais positivo que a escola através dos PCAs (professores formadores de 

área) e os coordenadores gerais da escola estejam intermediando essas discussões, 

incentivando leituras e debates nos planejamentos semanais e convidando pessoas de 

outras instituições para contribuir com estas formações. A própria universidade 

poderá ser convidada para ministrar formações, uma vez que é papel da universidade 

este tipo de trabalho.  

Foi sugerido aos coordenadores que na semana pedagógica de 2016 já se 

reserve um momento para discutir essas questões. A escola não deve esperar que 

sozinhos, os professores corram atrás de formação. É preciso que ela parta de dentro 

da escola para que depois cada um esteja sensibilizado a buscar outras alternativas.  

Outro desafio é que a escola José Alves tem que aprender a sistematizar seus 

trabalhos. Há muitas ações soltas, desconectadas. Muitas vezes os professores fazem 

seus projetos, mas falta um registro mais sério. Ainda que a escola fotografe, filme, 

depois tudo se perde. São deletados ou ficam armazenados em arquivos que nunca são 

encontrados na íntegra quando sentimos necessidade de encontrá-los para alguma 

análise.  

Tem que aprender a ter mais consistência nesse projeto e saber dizer não a 

algumas demandas da secretaria de educação. São muitas exigências externas que 

acabam emperrando os projetos idealizados pela instituição. É muito forte essa 
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cultura do medo e de transformação das pessoas em incapazes. A comunidade escolar 

tem condições de criar seu próprio projeto de educação. Para isso é necessário 

unidade persistência.  

A CREDE 18 Coordenadoria Regional de Desenvolvimento de Educação deveria 

oferecer formações para todos os docentes, pois nesse segundo semestre de 2015 

aconteceu uma formação, porém, foram convidados somente representantes das 

disciplinas de ciências humanas, o que foi uma falha, porque deveria ter sido para os 

professores de todas as disciplinas.  

É necessário dar um caráter mais científico aos trabalhos. Esse problema já 

vem sendo visto pela escola, mas ainda persiste. Muitos trabalhos são feitos de forma 

muito superficial. Parte deles são desenvolvidos muito próximo ao evento, Semana 

Afro até 2014, o que compromete a cientificidade. Sem contar que na atual conjuntura 

há uma política muito forte de vitimização dos alunos. Estes (não todos) correm com 

medo das leituras, fator crucial para um trabalho de cunho científico, o que acaba 

levando os trabalhos a serem rasos de conhecimento científico, feitos mais somente 

para cumprir obrigações e obter notas. O sistema deveria exigir mais leitura e escrita 

dos alunos e incentivar mais a produção científica dos professores.  

Acredita-se que a referida instituição está à frente de muitas outras. No 

entanto, há muito que ser aperfeiçoado, não sendo possível avançar sem leituras e 

debates. A preocupante persistência de várias falhas como a escassez de leituras e 

discussões mais fortes sobre esses e outros temas, sendo pouco provável  transformar 

os projetos sem uma formação teórica, principalmente para aqueles que não são da 

área de humanas, por formação acadêmica menos intensa nesse aspecto.  

Lembrando a fala do professor Itamar de Freitas que na especialização de 

Ensino de História, no corrente ano de 2015, na Universidade Regional do Cariri,  

falando sobre indígenas sobre indígenas, afirmou que trabalharia não especificamente 

informações sobre tais povos, pois são facilmente encontradas em diversas fontes. 

Dedicar-se-ia a discutir conceitos e desconstruir estereótipos para que em sala de aula 

os professores não trabalhassem de forma equivocada na educação básica, achando 

que estaria contribuindo para a valorização seja do negro ou do índio, quando na 
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realidade, por falta de visão crítica estivessem fortalecendo estereótipos. Para 

transformar é preciso estudar e estar sempre revendo as práticas e ouvir também as 

demandas dos alunos. 

Segundo Oriá Fernandes: 

 

Pesquisas já realizadas pela Fundação Carlos Chagas (1987) têm 

demonstrado o quanto nossa escola ainda não aprendeu a conviver 
com a diversidade cultural e a lidar com crianças e adolescentes dos 
setores subalternos da sociedade. Os dados revelam que a criança 
negra apresenta índices de evasão e repetência maiores do que os 
apresentados pelas brancas. A razão disso tudo, segundo a pesquisa, 
era devido aos seguintes fatores: conteúdo eurocêntrico do currículo 
escolar e dos livros didáticos e programas educativos, aliados ao 
comportamento diferenciado do corpo docente das escolas diante de 

crianças negras e brancas. (FERNANDES, 2005, p.4) 

 

É notado cotidianamente, isso não somente nesta unidade de ensino, as 

dificuldades em atender a tão intensa demanda. Preconceitos e autoritarismos ainda 

são entraves ao trabalho com a diversidade. As contraditoriedades das instâncias de 

gestões são fortes empecilhos ao processo de ensino aprendizagem.  

Nota-se a preocupação das secretarias de educação mais em cumprir metas 

burocráticas, do que mesmo desenvolver o aluno como cidadão para a vida 

democrática e o respeito às culturas destes alunos. Conforme citação acima, é provado 

o índice de evasão e repetência de alunos negros. No entanto o sistema educacional 

acaba utilizando meios fictícios de resolver a situação. Cria mecanismos de aprovação 

sem aprendizagem efetiva para reduzir os índices negativos, enquanto poderia 

estimular a gestão verdadeiramente democrática, valorização dos docentes e 

formação continuada de qualidade.  

São muitas metas, cobranças que entram em contradições, tornando impossível 

realizar os trabalhos da forma ideal. Como realizar projetos para a diversidade, 

democracia, cidadania e outros temas, se o que pesa mais é o desempenho no 

preenchimento de gabaritos nas avaliações externas? Se há uma cobrança maior com 

a realização de diversos simulados, questões estímulo respostas para transformar os 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

939 

 

alunos em bons preenchedores de gabaritos? Cadê a formação para o cidadão crítico e 

atuante?  

Os docentes deveriam ser tratados e estimulados a serem efetivamente 

intelectuais e produtores de conhecimentos, para consigam desenvolver ações mais 

intensas para a pluralidade étnica e temas transversais.  

 

Formar cidadãos educando-os (as) para a convivência respeitosa, 

numa cultura de paz, de valorização das diferenças, é também papel 
dessa escola. E para isso, é necessário que os (as) estudantes 
compreendam o processo histórico e cultural de formação da 
sociedade brasileira. É competência da escola refletir sobre a 
realidade social e diversidade étnico-cultural que compõe essa 
sociedade e questionar como professores e professoras têm trabalhado 
com a questão racial na escola e como lidam com as situações de 

discriminação racial no interior da escola e da sala de aula? " Por que 
será que a questão racial ainda encontra tanta dificuldade para entrar 
na escola e na formação do professorado brasileiro? (GOMES, 2005, p. 

146, In: SILVA; LÉTTI, 2015, p.3) 

 

 Entretanto, não pode ser desconsiderado que só haverá educação democrática e 

respeitos a pluralidade em uma educação onde o professor tenha conhecimento, 

criticidade, politização e autonomia. Combater o preconceito racial, conhecer a 

história dos povos que formam o Brasil é de suma relevância. No entanto, não é 

possível contribuir para a formação de um aluno se os docentes não dominarem 

conceitos, conhecimentos, se não estiverem conscientes da necessidade de trabalhar 

esses temas e só se conhece estudando, discutindo e desenvolvendo conhecimentos.  

 

Como os professores da instituição veem o projeto afro e indígena 

 Um questionário foi direcionado aos docentes, contendo os seguintes pontos: 

1. Qual a importância de trabalhar a cultura afro e indígena na educação básica? 

2. Quais são as suas dificuldades em trabalhar essas temáticas na sala de aula? 

3. Que críticas você faz sobre como essas temáticas vem sendo trabalhadas nesta 

instituição de ensino e que alternativas você aponta no intuito de aperfeiçoar essa 

abordagem? 
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Ao serem entregues os questionários, os professores foram esclarecidos quanto 

aos objetivos e ressaltados a não necessidade de se identificar e não obrigatoriedade 

de responder. Exceto os professores que não foi possível contatar por questões de 

horários, cinco professores, todos declararam estar de acordo com a necessidade do 

estudo da história e cultura do negro e do índio. “Tornar conhecidos e valorizados 

aspectos da firmação do povo e da cultura brasileira que foram negligenciadas e 

menosprezadas, promovendo identificação cultural e étnica com elementos afro-

brasileiros e indígenas”. Assim respondeu um (a) dos (as) entrevistados (as) em 

relação à indagação 1.  

 Em resposta à interrogação 2, foram apontadas: a formação acadêmica, pouco 

empenho de outras áreas do conhecimento que não a de Ciências Humanas, pouca 

formação para os professores e escassez de material aprofundado sobre estas 

temáticas; pontualidade deste assunto nos livros didáticos, estes, muitas vezes na 

perspectiva de uma visão retrógrada e evolucionista, principalmente sobre os índios. 

Geralmente os interesses dos alunos, pois os alunos privilegiam o conteúdo. Falta de 

interesse em abordar o tema. O preconceito. constam nas respostas. 

 Quanto ao quesito 3: “o assunto é abordado somente em uma data específica do 

ano quando deveria ser trabalhado ao longo do ano. Deveria ter uma disponibilidade 

maior de materiais para pesquisa na escola, cursos de aperfeiçoamento, etc.”. “Os 

eventos realizados na instituição são de grande valia, muito bem planejados pela 

equipe de ciências humanas”. Poucas críticas foram apontadas.  

A maioria entende que a escola vem trabalhando adequadamente. No entanto, é 

muito latente a associação das ciências humanas à responsabilidade em cumprir com 

ambas as leis. Uma crítica bastante relevante foi à necessidade de que os trabalhos 

ultrapassem a ênfase do preconceito. Que trabalhe mais sobre outros aspectos 

relacionados a negros e indígenas.  

Para quatro depoentes, os temas são enfatizados mais no mês de novembro e 

que deveria ser mais intenso também no restante do ano. “Acho que falta estas 

temáticas serem trabalhadas realmente de forma cotidiana, ao longo do ano letivo, 

por todas as áreas, ou, pelo menos nas disciplinas expressamente indicadas pela lei 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

941 

 

11.645/2008, para isso carecemos de mais formações para todas as áreas”. Há ainda 

uma crítica ao isolamento das apresentações. “A escola deveria envolver a 

comunidade. Algumas das apresentações artísticas poderiam ser feitas nas praças 

para atingir melhor a comunidade”.    

É notória uma multiplicidade de interpretações acerca do projeto. Para uns, a 

questão ainda é pontual, apesar de ser ressaltado pela escola que os temas sejam 

abordados durante o ano letivo, sem pontualidade. Cada um faz uma apropriação 

particular do projeto. Acredita-se que essas apropriações dissonantes ocorram em 

consequência de haver escassa formação e discussão interna nos planejamentos 

coletivos das áreas de conhecimento. O projeto e a lei existem, mas por não haver 

discussões e formações profundas, cada docente, principalmente aqueles que não 

tiveram muito contato como tema, acabam tendo uma visão diferente da que foi 

proposta.  

Quanto ao envolvimento com a comunidade, é um fato falho neste trabalho. 

Apenas no ano de 2013 pessoas do entorno da escola puderam participar do evento, 

durante o qual foram feitas várias apresentações artísticas. Isso ocorre devido ao 

medo de não se conseguir manter o controle. Receio de confusões, roubos, drogas... 

tendo em vista que vivemos em um contexto de muita violência, porém a escola 

poderia pensar em uma forma de não excluir a comunidade.  

Existe ainda nas escolas a visão equivocada de que a lei 10.639/2003 e 

11.645/2008 sejam atribuições apenas das disciplinas de Educação Artística, História 

e Literatura, quando é da responsabilidade de todas as disciplinas. Pouco se sabe a 

respeito de como devem ser aplicadas as leis.  

Sobre isso podemos refletir acerca do que afirmam Araújo e Barros: 

 

Ainda assim, o desafio de aplicar a lei 10.639/03 e 11.645/08 nas 
escolas brasileiras constitui-se em um grande desafio aos educadores 
que trabalham com as questões étnicas, pois a ideia não é apenas em 
incorporar novos conteúdos ao currículo, mas em avaliar como o 
próprio currículo foi estruturado, as quais interesses corresponde e 
em que valores civilizatórios e humanitários é pautado. Pois, estas leis 
trazem a possibilidade de repensar o currículo não só como o quê se 
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aprende, mas como se aprende, para quê e para quem é destinada a 
educação escolar. (ARAÚJO; BARROS, 2014, p. 3) 

 

 Os docentes, gestores e coordenadores devem compreender que não se trata de 

nova disciplina, mas sim de abordar nos conteúdos curriculares a história dos negros, 

africanos e índios, rompendo com a visão eurocêntrica. Estes povos foram e são parte 

da nossa história e devem ser tratados como construtores do país. O grande entrave é 

que apesar de as leis não serem tão recentes assim, pois se referem a 2003 e 2008, há 

pouco estudo e sensibilidade para sua devida aplicabilidade. Os docentes, no Brasil, 

acabam sendo “dadores” de conteúdos e meros burocratas do sistema. A pouca 

politização dos professores, se resumindo a educação em execução de tarefas 

pontuais. As exigências são com relação a questões burocratas, e não intelectuais.  

 Somado aos problemas citados, não há, e quando existe é insuficiente, as 

formações continuadas sobre as quais falam Silva e Létti:  

 

A formação continuada, como espaço dialógico, se configura como um 
caminho possível para a transformação de realidades internas 
(concepções, crenças e valores) que antecedem a mudança de atitudes 

e práticas pedagógicas. Somente a partir da desconstrução das 
representações, preconceitos e estereótipos, internalizados num 

processo histórico-cultural que se poderão construir caminhos para a 
redefinição das relações étnico-raciais estabelecidas. (GOMES, 2005, 
p. 146, In: SILVA; LÉTTI, 2015, p.6)  

 

De fato, não há boas práticas pedagógicas se não existir formação contínua. 

Porém, sem pretender cair nas justificativas conformistas e na vitimização, é  

necessário ressaltar o caráter falho dessas formações. Neste artigo entende-se como 

formação não só aquelas ministradas pelo sistema de educação para os professores, 

mas a participação em cursos, palestras, simpósios e demais eventos acadêmicos. Há 

que se considerar o caráter negligente e autoritário de muitas instituições 

educacionais e o apego à burocracia, no sentido de que nem sempre os docentes são 

“liberados” dos seus “planejamentos” na escola para participar de cursos, formações. 

Torna-se indispensável dar às escolas um caráter mais democrático para que docentes 

tenham condições intelectuais de por em prática a educação pluriétnica.  
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Considerações finais 

Após cinco anos trabalhando para a diversidade, é possível identificar avanços, 

possibilidades e “limites” a serem ultrapassados.  As discussões se tornaram mais 

densas e aos poucos, professores que tinham pouca afinidade estão se engajando.   

  De acordo com Vieira,  

 

Para que a promoção, o reconhecimento e a valorização da identidade, 

da cultura e da história dos negros brasileiros tenham êxito, é preciso 
que o ambiente escolar ofereça condições favoráveis para o ensino, 
para as aprendizagens e para a reeducação das relações entre, negros 
e brancos, também conhecidas como relações étnico raciais. (VIEIRA, 
2011, p.1) 

  

De fato, são perceptíveis os efeitos do projeto na transformação dos discentes, 

já começam a ser visualizados novos comportamentos. Alunos dão seus depoimentos 

mostrando que se sentem mais acolhidos. Há casos de meninas que tinham vergonha 

dos seus cabelos e que depois das oficinas de valorização dos cabelos cacheados, 

passaram a usá-los soltos, a fazer tranças e diversos penteados. Melhorou a 

autoestima dos alunos e eles próprios produziram pequenos vídeos para apresentar 

na semana afro e indígena, mostrando o orgulho de serem negros ou de descendência 

indígena. 

 Uma aluna do ensino médio, que era vítima de bullying por ser umbandista, 

conseguiu superar este problema após as rodas de conversas com representantes 

dessa religião. Os colegas puderam conhecer mais e respeitar. Essa mesma aluna 

produziu um texto mostrando sobre como o projeto conseguiu ajudá-la. 

 Os alunos já ficam cobrando as ações antes mesmo de os professores 

elaborarem seus projetos, o que é significativamente positivo. É certo que há 

pequenas resistências. Alunos do fundamental, que vem de outras escolas e acabam 

estranhando principalmente as discussões no campo da religião. Alunos que deixam 

de participar de algumas apresentações de danças porque dizem que é “coisa de 

macumba”. Ou outro caso em que uma menina do 8º ano falou para o professor de 

religião, que sua avó havia dito que ela não precisava saber sobre umbanda e 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

944 

 

candomblé, por ser coisa do cão. Mas estes casos são menores do que o número de 

pessoas que aceitam.  

 Portanto, defende-se que para dar continuidade a este projeto em constante 

andamento e que vem se fortalecendo a cada dia, é imprescindível a formação 

continuada de todo o corpo docente, núcleo pedagógico e gestor da escola, uma vez 

que a tarefa de educar diz respeito não só aos professores. Dessa forma, acredita-se 

na possibilidade de uma educação mais justa, cidadã e inclusiva que é capaz de ser 

implementada a partir das pequenas ações no cotidiano escolar, como é o caso do 

projeto afro e indígena da escola José Alves de Figueiredo.  
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IMPACTOS DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL NO CENÁRIO MUSICAL 
BRASILEIRO 

 

Luciana Pessanha Fagundes1 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo debater o projeto de pesquisa recentemente aprovado 
no Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na Área 
da Cultura, da Fundação Casa de Rui Barbosa, na temática pré-definida intitulada 
“Impactos culturais da Primeira Guerra Mundial no Brasil”, concernente à bolsa de 
pós-doutorado júnior. O projeto de pesquisa se propõe estudar o cenário musical 
brasileiro durante os anos da Primeira Guerra Mundial, e anos subsequentes, 

buscando analisar algumas questões que pululam na sociedade brasileira, em 
decorrência da guerra, como por exemplo, a efervescência nacionalista associada à 
desilusão com o modelo de civilização Belle époque.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Primeira Guerra Mundial – Música – Primeira República 
 
ABSTRACT 
This article aims to discuss the research project recently approved in the Incentive 
Program for Knowledge, Technical and Scientific Production in Culture, at Fundação 
Casa de Rui Barbosa, in the default theme called "cultural impacts of World War I in 
Brazil" concerning a junior post-doctoral fellowship. The research project aims to 
study the Brazilian music scene during the years of World War I, and beyond, trying 
to analyze some questions swarming in Brazilian society, due to the war, such as the 

nationalist ferment associated with disillusionment with the Belle époque model of 
civilization. 
 
KEYWORDS: First World War – Music – First Republic  
 

 

 Qual o lugar que a música ocupou no debate nacionalista, desencadeado pelas 

repercussões da Primeira Guerra no Brasil? Essa é uma das questões levantadas por 

esse artigo, baseado no recente projeto de pesquisa atualmente desenvolvido na 

Fundação Casa de Rui Barbosa. Para tanto, partimos de um lugar privilegiado de 

                                                        
1
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História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007), e doutorado em História, Política e 

Bens Culturais (2012) pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Concluiu recentemente seu pós-doutorado em História da 

Música na Primeira República, sob coordenação do professor doutor Marcelo Verzoni, da Escola de 

Música da UFRJ. Atualmente trabalha como pesquisadora bolsista de pós-doutorado júnior na Fundação 

Casa de Rui Barbosa. E-mail: lucianapfagundes@gmail.com.  
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produção: o Instituto Nacional de Música (INM), antigo Conservatório de Música do 

Império, localizado na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Através de 

músicos atuantes em seu interior, e de outros gravitavam ao seu redor, procuramos 

mapear o cenário musical no eixo Rio de Janeiro e São Paulo; e, através do estudo das 

visitas de músicos estrangeiros a essas cidades, procuramos também lançar pontes 

com o cenário musical internacional. Assim, partindo de músicos atuantes no cenário 

musical da Primeira República, como Alberto Nepomuceno, Henrique Oswald, 

Francisco Braga, Francisca Gonzaga, Ernesto Nazareth e Heitor Villa-Lobos, 

procuramos trabalhar num entrelaçamento de hierarquias, redes e espaços sociais, 

com o intuito de mergulhar nas tensões e questões que perpassaram o cenário 

musical brasileiro no recorte histórico escolhido2.  

Nesse sentido, vale apontar brevemente, o papel do INM, e de alguns dos 

músicos citados, na construção de uma identidade musical para o Brasil republicano. 

República e música possuem uma ligação muito estreita; visível, especialmente, nos 

primórdios do regime republicano, com a instalação do Instituto Nacional de Música, 

através da atuação de personagens como Leopoldo Miguez, primeiro diretor do INM, 

indicado para tal função, em janeiro de 18903. A participação de Miguez, e de outros 

na construção do novo regime é sintomática, aponta, Avelino Pereira, do conteúdo 

republicano de suas ideias e atos, permitindo situar nesse momento, a fundação, junto 

com o INM, de uma República Musical no Rio de Janeiro (PEREIRA, 2007: 67). As 

bases dessa República Musical se assentaram justamente em oposição às do 

Conservatório de Música, deixando-se de lado a escola italiana, que tanto influenciou 

                                                        
2
 A escolha dos músicos baseou-se em pesquisa anterior, realizada sob coordenação do professor 

Marcelo Verzoni, da Escola de Música da UFRJ, intitulada “Presença do piano em salões cariocas na 

Primeira República”, realizada entre os anos de 2012 e 2014.  
3
 A mudança começou logo após a proclamação do novo regime, quando o novo ministro do interior, 

Aristides da Silveira Lobo, assinou decreto formando uma comissão para elaborar um projeto de 

reforma do ensino das artes em geral. Na comissão, ficaram responsáveis pela criação da nova 

instituição dedicada à música: Leopoldo Miguez, Alfredo Bevilacqua e Rodrigues Barbosa (PEREIRA, 

2007).  
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os compositores brasileiros como Carlos Gomes, voltando-se para a tradição musical 

germânica e francesa4.  

Como primeiro diretor do Instituto Nacional de Música (INM), Miguez teve 

uma atuação intensa, mas que não estaria restrita à reorganização do Conservatório 

na forma do INM, mas que se expandiria para outros níveis da sociedade, num 

engajamento com o próprio Governo Provisório republicano, no sentido de legitimar o 

novo regime. Um bom exemplo é o Hino da Proclamação da República, de autoria de 

Leopoldo Miguez, e também sua composição Ave Libertas – uma ode ao triunfo da 

ideia republicana no Brasil5. Essa atuação estreita fez com que os diretores do INM 

fossem requisitados para altas funções em eventos oficiais promovidos pelo governo, 

um exemplo disso seria a atuação de Alberto Nepomuceno e de Francisco Braga na 

organização e regência dos inúmeros concertos realizados como parte da 

programação oficial da Exposição Comemorativa da Abertura dos Portos às Nações 

Amigas, realizada em 1908.  

A importância desses concertos não passou desapercebida pela historiografia 

da música brasileira. Manoel Correa Lago (2010) é enfático ao afirmar que o 

repertório selecionado constituiu uma “verdadeira iniciação do público brasileiro às 

produções da música moderna” (2010: 41), servindo como exemplo de que, antes da 

Primeira Guerra, obras de Claude Debussy já haviam sido incorporadas ao repertorio 

sinfônico e pianístico brasileiro, através de regentes como Nepomuceno e Braga. 

Assim, ao apresentar uma música moderna ao público da exposição, Nepomuceno 

“contribuía para a consolidação do imaginário de uma nação moderna construído 

                                                        
4
 Nesse sentido, professores ligados ao antigo regime, qualificados como incompetentes, foram 

excluídos da nova instituição, sendo o caso mais conhecido o de Cavalier Darbilly (AUGUSTO, 2010). 
5
 A história sobre a composição do Hino da Proclamação da República conecta-se com a polêmica acerca 

da manutenção do antigo Hino Nacional, de autoria de Francisco Manoel. No caso, um concurso foi 

organizado para escolha do novo hino, sendo vencedora a composição de Miguez, contudo, devido à 

pressão popular e da imprensa, foi mantido o hino de Francisco Manoel, como colocou o historiador 

José Murilo de Carvalho: “A República ganhou cedendo lugar à tradição” (CARVALHO, 1998. p. 127). E o 

hino de Miguez tornou-se então o hino da Proclamação da República. Sobre o episódio, cumpre 

ressaltar, o esforço feito por seus próceres para a produção de um hino ‘genuinamente’ republicano, 

cuja função era justamente auxiliar na legitimação do regime, que coube justamente ao músico 

Leopoldo Miguez.  
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naquele momento vivido pelo país e já simbolizado pela própria exposição” (PEREIRA, 

2007: 217).  

Todavia, dentro do projeto de música brasileira que se construía, a música 

popular só era considerada como fonte de inspiração para as composições do “artista-

intelectual-erudito”, negando-se a ela qualquer tipo de valoração como arte civilizada 

e digna de ser apresentada como nacional (PEREIRA, 2007:118). Uma perspectiva que 

também marcou presença nos textos publicados semanalmente pelo famoso e 

influente crítico musical, Oscar Guanabarino6.  

Ou seja, não era uma visão que ficava restrita a Nepomuceno ou a 

Guanabarino, mas que permeava toda a relação da ‘República Musical’ com o popular, 

muito bem caracterizado por Antônio Augusto como uma “vizinhança perturbadora” 

(2010: 248). Assim, para compositores como Leopoldo Miguez, por exemplo, o 

“nacional” era a música feita por brasileiros, mas nos padrões das modernas escolas 

europeias (AUGUSTO, 2010: 258). 

A entrada de Abdon Milanez como diretor do INM, em 1916, no lugar de Alberto 

Nepomuceno7, pode ser considerada um reflexo da flexibilização das fronteiras entre 

o erudito e o popular. Abdon Milanez era compositor de operetas e outros gêneros de 

‘música ligeira’, tendo alcançado sucesso como colaborador de Artur Azevedo, 

importante autor e produtor do teatro de revista carioca (PEREIRA, 2007: 304-307). 

Sua formação era um misto de engenheiro, político, diplomata e músico de 

conhecimentos limitados, cuja carreira ascendeu junto ao teatro musicado, com 

composições de sucesso como tangos, valsas, jongos e polcas. Ou seja, faltava a 

Milanez uma formação rebuscada e pesava sua atuação marcante junto ao mundo da 

música popular (AUGUSTO, 2010:267-269).  Sua indicação para o mais alto cargo da 

                                                        
6 

Oscar Guanabarino de Sousa e Silva (1851-1937) consolidou-se como um dos principais autores de 

crítica de arte periódica das últimas décadas do século XIX, até a década de 1930, atuando em 

periódicos importantes, como O Paiz e Jornal do Commercio (GRANGEIA, 2004). 
7
 Com o falecimento de Miguez em 1902, assumiu a direção do INM, Alberto Nepomuceno. Essa seria 

sua primeira atuação frente à instituição, que, por conta de divergências internas, durou pouco mais de 

um ano. O retorno à direção do INM deu-se em 1906, e estendeu-se até 1916. Já Milanez ficou na 

direção do INM até 1922, quando se aposentou. 
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‘República Musical’, provocou muitas críticas, porém, pode ser percebida como sinal 

dos novos tempos. 

É nesse contexto musical que procuramos fazer o cruzamento entre os músicos 

selecionados, algumas iniciativas e eventos marcantes no período da guerra, e no 

imediato pós-guerra:  

A Liga Brasileira pelos Aliados, fundada em 1915, no Rio de Janeiro, por José 

Veríssimo, Nestor Victor e Olavo Bilac, e que, ao longo de sua existência, promoveu 

diversos festivais e palestras de cunho cultural (PIRES: 2013); a Liga de Defesa 

Nacional, fundada no Rio de Janeiro, em 1916, por Olavo Bilac, Pedro Lessa e Miguel 

Calmon, sob a presidência de Rui Barbosa (OLIVEIRA, 1990: 147); A Liga Nacionalista 

de São Paulo, fundada em 1916, poucos meses após a LDN; e por fim, A Propaganda 

Nativista, fundada no Rio de Janeiro, em 1919, por Álvaro Bomilcar, e a Ação Social 

Nacionalista, fundada na mesma cidade, por Affonso Celso, em 1920 (Oliveira, 1990: 

153-154). 

As visitas e apresentações de artistas internacionais, como os músicos 

franceses Saint-Saens (1916), Darius Milhaud (1917-1918), e André Messager (1916); e 

do regente e pianista polonês Arthur Rubinstein (1918-1920). 

As apresentações musicais realizadas em eventos posteriores a guerra, como o 

retorno de Epitácio Pessoa ao Brasil, em 1919; a visita dos reis da Bélgica em 1920; as 

comemorações do Centenário da Independência em 1922, no Rio e em São Paulo8; e a 

Semana de Arte Moderna, em São Paulo.  

Nossa preocupação, ao pensar a construção desse estudo, foi estende-lo para 

além da cidade do Rio de Janeiro, tomando como contraponto a cidade de São Paulo. 

Nesse sentido, procuramos contribuir e nos aproximar dos debates da linha de 

pesquisa da FCRB referentes à história do Rio de Janeiro, ao trabalhar as 

representações de ambas as cidades percebidas através de seus cenários musicais. O 

estudo comparativo entre as duas cidades justifica-se também se pensarmos, como 

                                                        
8
 É sabido que a Exposição Comemorativa do Centenário da Independência realizada no Rio de Janeiro 

contou com um Pavilhão da Música, com apresentações diárias, cujo repertório ainda não foi estudado; 

já em São Paulo, temos a inauguração do Monumento à Independência (7 de set. de 1922), em frente ao 

Museu do Ipiranga, que contou com uma grande comemoração.   
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colocou Lúcia Lippi (1990), que, nesse período, foi construído por parte de 

intelectualidade paulista todo um discurso de desqualificação do Rio de Janeiro como 

centro cultural do pensamento brasileiro e, consequentemente, como eixo central da 

produção de uma identidade nacional. 

Feitas explicações sobre recorte e problemática, outro ponto importante a se 

pensar é a produção bibliográfica. Temos aqui dois eixos: primeiro, os impactos 

culturais da Primeira Guerra Mundial no Brasil, e segundo, a história da música na 

Primeira República.  

Em sua dissertação sobre a Liga Brasileira pelos Aliados, Lívia Claro Pires 

(2013), ressalta as grandes lacunas existentes nos estudos acerca do impacto da 

guerra no Brasil. A temática é apenas tangenciada pela literatura, preferencialmente 

nas consequências econômicas e diplomáticas da guerra. Aliás, é no âmbito das 

relações internacionais que a inserção do Brasil no contexto da guerra tornar-se o 

foco principal. O trabalho do historiador Francisco Vinhosa (1990) é um bom exemplo 

disso, assim como o trabalho do jornalista Sidney Garambone (2003). Contudo, esse 

último merece nossa atenção, pois é um dos únicos, quiçá o único, acerca da cobertura 

dada pela imprensa carioca aos eventos de 1914-1918.  

Considerando que este estudo também se propõe a trabalhar com a imprensa, o 

trabalho de Garambone serve, não apenas para compreender o posicionamento dos 

jornais, como também para justificar inclui-la como fonte preferencial. Numa época 

sem internet, televisão ou rádio, coube à imprensa brasileira reportar o que acontecia 

no cenário de guerra, através de notícias repassadas pelas agências Havas e 

Americana - as duas favoráveis à causa aliada (GARAMBONE, 2003: 21). Assim, junto 

às associações ou ligas criadas pela intelectualidade brasileira, a imprensa assumiu o 

papel de difusão de representações do conflito; uma produção de forma alguma 

homogênea e recheada de embates entre aliadófilos, neutrais e germânicos.  

Logo no início da guerra, ficaram evidentes as simpatias em favor dos aliados, 

a própria invasão da Bélgica pelos alemães em agosto de 1914, deu origem a uma 

moção na Câmara dos Deputados, proposta pelo parlamentar Irineu Machado, na qual 

o Brasil se colocava contrário à ação alemã, por esta tratar-se de uma clara violação 
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de tratados e desconsideração das leis internacionais. A fundação, no ano seguinte, da 

Liga Brasileira pelos Aliados marcou claramente a preferência pela causa das nações 

da Entente, sendo escolhido para seu presidente Rui Barbosa, e para vice, o ensaísta e 

crítico literário José Verissimo. Também integravam a Liga, Graça Aranha, Barbosa 

Lima, Olavo Bilac e Manuel Bonfim (FAGUNDES, 2013b).     

Dentre os simpáticos aos impérios centrais, a voz mais ativa era do deputado 

Dunshee de Abrantes, que, no início do conflito, ocupava o cargo de presidente da 

Comissão de Diplomacia da Câmara. Na visão de Abrantes, a origem da conflagração 

era puramente comercial e econômica, e tinha como objetivo a destruição da 

prosperidade nacional da Alemanha. Abrantes criticou a ingenuidade dos aliadófilos 

que acreditavam no discurso inglês de defesa da civilização contra a barbárie, 

considerando fruto da propaganda britânica as denúncias de violências praticadas nas 

invasões alemãs à Bélgica e França. Tal postura acabou levando a sua renúncia da 

posição de presidente da Comissão de Diplomacia e Tratados da Câmara (FAGUNDES, 

2013b).     

Quanto aos que defendiam uma posição neutra, seu principal argumento 

residia no fato de que a posição “aliadófila” significava um alinhamento automático 

aos Estados Unidos, o que colocava o Brasil em uma posição de dependência em 

relação ao mesmo. A manutenção da neutralidade também foi defendida pela 

imprensa carioca no início do conflito, justificada através de uma tradição pacifista 

nacionalista e contava com figuras de destaque na opinião pública brasileira, como 

Assis Chateaubriand, Vicente de Carvalho, Jackson Figueiredo, Azevedo Amaral, 

Carlos Laet e Alberto Torres (FAGUNDES, 2013b).    

Podemos concluir ainda, que os posicionamentos em prol de uma causa, ou 

outra, não seriam apenas de cunho político ou econômico, mas também cultural. 

Envolveriam conceitos como civilização, nacionalismo, barbárie e raça; presentes nos 

discursos acusatórios que os países combatentes lançavam uns contra os outros, com 

a intenção de denegrir ao máximo a imagem do inimigo, acusando-o do crime maior 

de alavancar a derrota da civilização moderna, e assim angariar apoio da opinião 
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pública, observou Lívia Pires (2013). Nesse quadro, fica clara a importância da 

imprensa, e da gama de estudos possíveis acerca da repercussão do conflito no Brasil.  

Reforçando esse argumento, temos o livro do historiador francês, Olivier Compagnon, 

intitulado O adeus à Europa: a América Latina e a Grande Guerra (2014), cuja hipótese 

central é justamente a de que a Primeira Guerra Mundial constituiu um momento 

particular na história do século XX latino-americano, ao contribuir para o 

questionamento da cultura cosmopolita vinculada até então. E assim, para o 

aprofundamento de uma reflexão duradoura acerca de uma nova identidade nacional, 

independente dos “modelos europeus”, considerados inadequados à realidade da 

latino-americana. De forma que, a guerra teria importância considerável nessa “crise 

de identidade”, sendo “uma das matrizes da renovação dos debates sobre a construção 

nacional no outro lado do Atlântico” (2014:19).  

Se no início da conflagração, a perspectiva sobre ela, a princípio definida como 

“europeia”, foi marcada por um distanciamento e pelo posicionamento da diplomacia 

brasileira em torno da neutralidade, a longa duração do conflito, a propaganda aliada 

e a noção de que estava em jogo também o embate entre culturas (francesa e alemã), 

promoveu a mobilização da sociedade brasileira, apesar da distância. Uma atuação 

que pode ser inserida, explica Compagnon, numa “beligerância global cujas fronteiras 

ultrapassam a geografia europeia dos campos de batalha” (2014: 284). Assim, ao 

longo do conflito e nos anos que o sucederam, a ideia dominante nesses ‘embates 

culturais’, segundo a qual o conflito representaria o enfrentamento entre a civilização 

francesa e a barbárie alemã, é aos poucos substituída pela imagem de um 

desmoronamento da civilização europeia, e consequentemente, “dos modelos segundo 

os quais foram construídas as modernidades latino-americanas a partir das 

Independências”, afirma Compagnon (2014: 291).  

Se há uma deficiência de trabalhos que foquem exclusivamente os impactos 

culturais da guerra, como observaram Lívia Pires e Compagnon, deve-se, todavia, 

relembrar que a historiografia brasileira já havia identificado sua importância na 

história brasileira. Em seu trabalho clássico, A questão nacional na Primeira República 

(1990), Lúcia Lippi ressalta a importância da Primeira Guerra Mundial na “revisão 
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dos padrões intelectuais brasileiros”, pois, nos anos que sucederam sua eclosão, 

reavivou-se a necessidade de pensar o Brasil “do ponto de vista brasileiro” 

(1990:146), trazendo a questão nacional para a pauta dos debates, e alterando 

inclusive o significado do nacionalismo em prática até o momento, de tipo ufanista9. O 

momento era de crítica, ponto perceptível nos programas de diferentes movimentos 

nacionalistas que se organizaram durante e após a Primeira Guerra.  

Outro trabalho clássico que aborda a questão é o de Marly Motta, A Nação faz 

100 anos: a questão nacional no Centenário da Independência, de 1992. A autora 

ressalta o forte impacto que a Primeira Guerra teve na intelectualidade, trazendo à 

tona a urgência de se pensar os problemas do país. Assim como Compagnon, afirma 

que, apesar da divisão entre aliadófilos e germânicos, ao final do conflito predominou 

a sensação de falência da “civilização belle époque” como modelo de modernidade a 

ser alcançada.  

Publicado no mesmo ano, o trabalho de Nicolau Sevcenko, Orfeu extático na 

metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20, foge um pouco de tal 

avaliação ao colocar afirmar que: “O impacto avassalador da Guerra chegou aqui 

arrefecido nos seus efeitos culturais, quer pelo atenuante da distância e das 

comunicações precárias, quer pela participação irrelevante do Brasil no conflito” 

(1992: 34). A perspectiva da decepção com a Europa é ressaltada no pós-guerra, 

encarnada nos anos 1920. A partir da análise bibliográfica realizada até o momento, é 

possível discordar de Sevcenko. Se por um lado não houve efetivamente uma 

participação brasileira nos campos de batalha europeus10, o impacto cultural e a 

mobilização da sociedade podem ser comprovados, não apenas através das diversas 

ligas criadas no período, mas especialmente pela imprensa e pela mobilização da 

                                                        
9
 A obra de Affonso Celso, Porque me ufano do meu país, escrita para as Comemorações do IV 

Centenário do Descobrimento, em 1900, serviu de base para esse tipo de nacionalismo cujas 

características essenciais eram a maximização das qualidades da natureza e do homem brasileiro. 

(Oliveira, 1990: 149). 
10

 A participação brasileira na Primeira Guerra, ao lado das forças aliadas, consistiu no envio de uma 

divisão naval. Contudo, devido a dificuldades técnicas, apenas parte da esquadra conseguiu seguir 

viagem e chegar ao seu destino, o porto de Gibraltar, o que ocorreu um dia antes do armistício, em 11 

de novembro de 1918, que finalizou a Primeira Guerra Mundial (FAGUNDES: 2013B). 
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intelectualidade, que acompanhou atentamente o desenrolar da conflagração, e 

procurou inclusive influenciar a tomada de posição do governo brasileiro. 

 Às lacunas apontadas por Lívia Pires, acrescentaremos mais algumas, agora 

provenientes da historiografia musical brasileira referente ao período em questão. Se 

a atuação de Alberto Nepomuceno foi analisada por Avelino Pereira (2007), é 

perceptível um certo desinteresse pelos músicos da Primeira República, especialmente 

os ligados ao INM. Algo explicado, segundo Arnaldo Daraya Contier (1998), pela 

ampla influência do pensamento modernista, especialmente dos escritos de Mário de 

Andrade11, de caráter evolucionista, que desvinculou do contexto sociocultural as 

particularidades das práticas artísticas e seu emaranhado de relações sociais, gerando 

certo ‘preconceito’ e ‘rejeição’ para com a música do período, produzida fora do 

cânone modernista. Fundando assim, uma tradição musicológica no Brasil que 

supervalorizou o modernismo musical de cunho nacionalista de Villa-Lobos, Luciano 

Gallet, Lorenzo Fernandez e Francisco Mignone; e desqualificou a produção de 

músicos como Henrique Oswald por seu “estrangeirismo”.  

Apenas recentemente tais rótulos e construções memoriais começaram a ser 

criticadas, o trabalho de Avelino Pereira é um exemplo, um dos poucos, podemos 

acrescentar, que procura desconstruir tal imagem, segundo a qual Nepomuceno é 

classificado como “precursor” do modernismo. Um epíteto que, segundo o autor, “cola 

em sua trajetória, somente para retirá-lo e à sua obra do contexto em que viveu e 

deslocá-lo para perto dos modernistas, posição em que será visto com certa 

condescendência” (2007: 360). Uma versão que compromete a análise das relações do 

músico com a música brasileira12, e não apenas dele, de outros, como Francisco 

Braga13. O estudo de Antônio Augusto (2010) também procura criticar parte dessa 

                                                        
11

 Sobre a produção de Mário de Andrade, Contier (1998) faz referência às publicações Evolução Social 

da Música no Brasil (1928) e Aspectos da Música Brasileira (1965).   
12

 Segundo Avelino (2007), Nepomuceno foi um árduo defensor do canto em língua portuguesa, e sua 

investida nesse âmbito resultou num patrimônio de dezenas de canções, abrindo a portas para futuros 

compositores. 
13

 Francisco Braga, em 1912, contava já com um enorme prestigio, não apenas dentre seus pares, mas 

na sociedade carioca em geral. Braga era professor de fuga, contraponto e composição do Instituto 

Nacional de Música, e também regente de sua orquestra.  Desempenhou atividades múltiplas em prol 
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historiografia, repensando a interpretação concernente às conexões entre música 

popular e erudita. Critica especialmente o trabalho clássico na área de musicologia de 

Luiz Heitor de Azevedo, 150 anos de música no Brasil (1800-1950), de 1956, que 

centraliza sua análise na produção erudita, não atentando para o fato de que músicos 

ligados à música popular urbana, como o próprio Cavalier Darbilly, por ele estudado, 

e Francisca Gonzaga, “eram profundos conhecedores da música erudita, exerciam 

suas práticas e delas retiravam elementos para suas formalizações musicais” 

(AUGUSTO, 2010:19).  

 Lançado também em 2010, o livro de Mário Correa Lago sobre os músicos 

Godofredo Leão Veloso, Oswaldo Guerra e Nininha Veloso Guerra, e o cenário musical 

carioca, nas duas primeiras décadas do século XX, abriu horizontes para pensarmos as 

conexões entre personagens, até então separados pela historiografia, como Darius 

Milhaud , quando de sua estada no Brasil, Henrique Oswald, Alberto Nepomuceno e 

Heitor Villa-Lobos, assim como os grandes artistas da época que se apresentaram no 

Brasil, como Arthur Rubinstein. A importância de seu trabalho é justamente repensar 

o modernismo musical brasileiro antes da Semana de 22, através de uma rede de 

relações, influência e práticas musicais dinâmicas, ao redor de Leão Veloso, Oswaldo e 

Nininha Guerra, possibilitando comparações esclarecedoras. Segundo o autor, ao 

longo das primeiras décadas do século XX, o público brasileiro teve contato com as 

tendências mais avançadas da música europeia, o que influenciou amplamente os 

músicos brasileiros, podendo-se inclusive falar de um “modernismo musical” (LAGO, 

2010:193), porém, distinto do que seria cristalizado pelo modernismo paulista. 

Segundo Lago, o primeiro estaria mais preocupado com as novas liberdades abertas à 

linguagem musical, e o segundo, com a “construção” de uma música nacional. 

Por último, já que estendemos nosso recorte até 1922, é impossível não 

incorrer no trabalho de José Miguel Wisnik, O Coro dos contrários: a música em torno 

da semana de 22, publicado em 1983. A análise de Wisnik concentra-se nas conexões 

entre literatura e música, iniciando sua abordagem com a análise de um projeto 

                                                                                                                                                                             
da música, destacando-se a composição de diversos hinos, dentre eles o Hino da Bandeira (OLIVEIRA, 

2008).  
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proposto por Coelho Neto, na Liga de Defesa Nacional, pouco antes da Semana de Arte 

Moderna, que tinha como objetivo premiar o compositor nacional que apresentasse o 

melhor poema sinfônico para o texto de sua autoria intitulado “Brasil”. A composição 

premiada seria apresentada na abertura da exposição do Centenário da 

Independência. O concurso não foi realizado, porém, ficou a proposta de Coelho Neto, 

uma articulação entre três elementos importantes – literatura, história e música 

brasileira –, que, segundo Wisnik, assimilava pontos importantes do debate sobre a 

música na iminência do movimento modernista. Como por exemplo, a ideia de Coelho 

Neto de incorporar manifestações populares à composição, no intuito de fundir 

história e música do Brasil, “como se o amadurecimento da música nacional 

metaforizasse o amadurecimento da nação” (1983: 27). Para além do projeto do 

literato, o trabalho de Wisnik abre veredas quanto as possibilidades de se pensar esse 

debate nacionalista através da literatura, da história, e sobretudo, da música.  

Considerando o trabalho de Wisnik, propomos uma releitura do papel da 

música na Semana de 22 – articulando-a com as análises dos eventos musicais 

realizados durante as comemorações do Centenário da Independência, tanto no Rio, 

como em São Paulo, através da pesquisa realizada no período anterior, e da inclusão 

de toda uma literatura produzida já na década de 1980, acerca da longa construção 

memorial e historiográfica que envolve a Semana de 22 como ‘o marco’ do 

modernismo e nacionalismo brasileiro.  

Segundo Mônica Velloso (2010), a historiografia brasileira na década de 1980, 

voltou-se para o tema do modernismo brasileiro procurando repensa-lo como 

“momento-ruptura na vida sociocultural brasileira”, e assim, percebendo-o “como 

resultante de um processo histórico em que se combinavam as mais distintas 

tradições, espaços, temporalidades, atores e configurações” (VELLOSO, 2010: 27). Na 

década seguinte, o estudo da autora sobre a revista D. Quixote (1996), e de Isabel 

Lustosa sobre Mendes Fradique (1993), enfatizariam a complexidade do modernismo 

brasileiro, sendo mais coerente a adoção do termo modernismos, justamente para 

enfatizar tal pluralidade de experiências.  
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Nessa linha, incorporamos também o artigo de Angela de Castro Gomes (1993), 

especialmente sua análise sobre as redes de relações entre Rio e São Paulo, e a 

heterogeneidade do movimento, que possibilitou o envolvimento de intelectuais 

filiados a tradições “anteriores”. Todavia, não se pode perder de vista as diferenças 

entre Rio de Janeiro e São Paulo, ressalta Angela, pois a então capital comportava o 

espaço do conservadorismo, representado pela Academia Brasileira de Letras. Por 

outro lado, deve-se atentar para o fato de que os intelectuais circulavam, fazendo 

assim circular as ideias. Seguindo tais análises podemos pensar também a 

circularidade desses músicos, e seus encontros com músicos estrangeiros. Uma 

circularidade que foi por muito tempo deixada de lado, por conta de leituras parciais e 

‘categorizantes’. Enfim, se na literatura tais questões já contam com uma ampla 

produção, na história da música ainda há grandes lacunas, como a que propomos 

pensar com este estudo. Além disso, deve-se ressaltar as potencialidades das relações 

entre História e Música, campo ainda pouco explorado e discutido pela historiografia. 

De forma que este estudo insere-se no campo da História Cultural, ao propor um 

diálogo interdisciplinar com a musicologia14, no intuito de contribuir para a 

renovação da historiografia musical brasileira – no âmbito de uma história 

sociocultural da música15.  

Nesse sentido, cabe refletir acerca da inserção dos músicos na sociedade, as 

relações entre cultura erudita e popular; e a própria forma como o estudo foi 

construído (os eventos selecionados para a pesquisa). 

O estudo clássico de Maurice Halbwachs (1990) auxilia pensar que a relação 

entre música e sociedade se estabelece através do uso de uma linguagem e de uma 

técnica aprendidas coletivamente, no interior da “sociedade dos músicos”, um 

subgrupo compreendido na sociedade e formados por um universo que incluiu 

compositores, regentes, instrumentistas, cantores, professores, estudantes, críticos e 

                                                        
14

 Segundo Maria Alice Volpe (2007), a pesquisa musicológica brasileira polarizou-se em dois campos: a 

sócio antropológica – ou etnomusicologia, e a histórica – na qual se localiza este projeto.  
15

 Na qual podemos inserir os trabalhos de Avelino Pereira (2007) – cuja importância para esse projeto 

é diretamente proporcional à quantidade de vezes que é citado, fato do qual podemos depreender a 

carência desse tipo de produção na historiografia brasileira; e de Marcos Napolitano acerca da música 

popular brasileira (VOLPE, 2007:111). 
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editores de música. Ademais, pensando nas reflexões de Jacques Revel (2009) acerca 

da ampliação da noção cultura, no uso que dela fazem os historiadores, devemos 

sempre lembrar que a cultura não se resume à obras e autores.  

Engloba problemáticas complexas, como as relações entre cultura popular e 

cultura erudita. Como coloca Revel, é necessário pensar tal relação imbuída de uma 

dinâmica que lhe é inerente; e não como uma oposição estanque, determinada. Afinal, 

trata-se de uma oposição “dissimétrica”, observa Revel, pois na história cultural, de 

forma geral, “foi sempre o “erudito” que definiu o “popular”” (2009: 184). Isso não 

significa, por outro lado, excluir antagonismos e lutas pertinentes, mas sim 

problematizar essas categorias e suas formulações atentando para o contexto 

histórico em que são debatidas. 

Chegamos aqui a outro ponto importante desenhado por esse trabalho: a 

escolha dos eventos a serem estudados, bem como, o ponto final dado ao recorte 

histórico. Retomando Revel, e suas reflexões sobre a revalorização do fato na 

historiografia, cabe ressaltar a importância que hoje assume “o entrelaçamento das 

durações históricas, sobre a experiência dos atores”, propiciando reflexões “a 

incerteza que caracteriza esta experiência, que os historiadores tendem a ignorar” 

(2009: 95). A “incerteza”, sentimento com o qual “todo ator social se vê confrontado”, 

ganha especial relevo em períodos de guerra, como no caso desse estudo. Os debates 

políticos, econômicos e culturais, bem como os eventos escolhidos para serem 

analisados nesse estudo, e que envolveram o posicionamento da sociedade brasileira 

acerca da Primeira Guerra, devem ser considerados dentro dessa dimensão da 

“incerteza e da possibilidade” (2009: 95), inscrita na duração curta do acontecimento.  

Continuando esse jogo de encontro entre conceitos, como bem colocou Schorske 

(2000:243), entramos aqui numas das problemáticas essências que perpassa esses 

inúmeros eventos que nos propomos a analisar: a questão nacional, ou o 

nacionalismo. Considerando a gama de trabalhos sobre o conceito16, escolhemos 

                                                        
16

 À título de exemplo, vale relembrar a importância, nessa ampla literatura, do trabalho de Eric 

Hobsbawm, Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade, publicado em 1990; e o de 

Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo, 

publicado no Brasil em 1989.  
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sintetiza-lo, utilizando como base o estudo do antropólogo e sociólogo britânico, 

Anthony Smith (2006). Segundo Smith, o nacionalismo pode ser compreendido como 

um movimento sociopolítico, com relevante papel na gestação e representação 

cultural. Sua construção envolve uma total “imersão na cultura da nação” (2006: 17), 

com o objetivo de redescobrir sua história, revitalizar sua língua vernácula, através da 

educação, literatura, teatro, renovação das artes, e, é claro, da produção musical.  

Tais movimentos são essenciais para se explicar os “frequentes renascimentos 

culturais e literários associados aos movimentos nacionalistas e a grande variedade de 

atividades culturais que o nacionalismo” (2006: 17) estimula, no intuito de produzir 

uma identidade nacional. A compreensão desse produto perpassa “a contínua 

reprodução e reinterpretação do padrão de valores, símbolos, memórias, mitos e 

tradições que compõem a herança específica das nações” (2006: 17). Sendo que 

existem duas relações cruciais para essa definição, aponta Smith, o equilíbrio entre os 

níveis coletivo e individual; e entre continuidade e mudança. De forma que, as 

identidades culturais e as comunidades “estão sujeitas a processos de mudanças e 

dissolução, que podem ser graduais ou cumulativas” (2006: 35), daí a importância de 

atentarmos para os processos de “reinterpretação” do padrão de memórias, valores, 

símbolos, mitos e tradições que constitui a herança especifica das nações.  

A articulação entre essa necessidade de “imersão na cultura da nação” e a 

explosão de uma gama reinterpretações pode ser melhor compreendida e pensada se 

cruzadas com outros termos, muito importantes e recorrentes nesse período: 

moderno, modernidade e modernismo. Termos que, apesar de correlatos, não tem o 

mesmo significado, esclarece Velloso (2010: 11).  Para compreensão dessas diferenças, 

recorremos ao texto clássico de Jacques Le Goff, Antigo/Moderno (2003). Segundo Le 

Goff, o par antigo/moderno conecta-se à história do Ocidente, e, pelo menos do século 

V ao XIX, forneceu o ritmo de uma “oposição cultural que, no fim da Idade Média e 

durante as Luzes, irrompeu na ribalta da cena cultural” 17 (2003:173). Todavia, 

                                                        
17

 Le Goff refere-se às querelas entre antigos e modernos na Europa pré-industrial.  Publicado em 1988, 

no livro História e Memória, o artigo estuda o binômio antigo/moderno desde a antiguidade até o 

século XX, considerando a complexidade do texto, focamos nossa análise para os períodos dos séculos 

XIX e XX.   
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adverte Le Goff, nem sempre esses termos apresentavam-se em oposição, sendo 

possível substituir “antigo” por “tradicional”, e “novo” por “recente”, “porque 

qualquer um dos dois pode ser acompanhado de conotações laudatórias, pejorativas 

ou neutras” (2003: 174). Daí a importância de compreender seus sentidos como 

historicamente datados, ou, como colocou Le Goff: 

 

O estudo do par antigo/moderno passa pela análise de um momento 

histórico que segrega a ideia de “modernidade” e, ao mesmo tempo, a 
cria para denegrir ou exaltar – ou simplesmente, para distinguir e 
afastar – uma “antiguidade”, pois tanto se destaca uma modernidade 
para promove-la como para “vilipendia-la” (2003:174) 

 

Esse caráter da modernidade é definido por Le Goff logo na primeira página de 

seu ensaio, ao percebê-la como uma “reação ambígua da cultura à agressão do mundo 

industrial” (2003:173), a qual podemos associar uma gama de movimentos de ordem 

literária, artística e religiosa que varreram o ocidente, desde meados do XIX, até o 

período entreguerras, ou modernismos. Seu caráter amplo e complexo, sua 

diversidade temporal e espacial, pode ser resumida, a título de uma compreensão 

mais resumida desse movimento, segundo Velloso, “como movimento estético que 

modifica de maneira indelével a percepção do mundo; consequentemente, a própria 

compreensão da cultura” (2010:20).  

Por último, resta pensar as fontes escolhidas para tal estudo: a imprensa. 

Considerando a importância da imprensa para esses estudos, cabe aqui realizar 

algumas ressalvas de cunho metodológico. Primeiramente, apontamos que a seleção 

dos jornais será feita com objetivo justamente de dimensionar e problematizar 

eventos e atores. Vale ressaltar, que a imprensa é compreendida nesse estudo como 

um ator político produtor de múltiplas narrativas e interpretações para os 

“presentes”, “passados” e “futuros” em questão. Assim, cabe pensá-la, como bem 

apontou Carla Siqueira, como uma “comunidade argumentativa” composta por vários 

atores, que, dos editores dos jornais até os inúmeros intelectuais que escreviam em 

suas páginas, procura se conceber como expressão da opinião pública, afirmando-se 

como mediadora entre os cidadãos e o governo (SIQUEIRA, 1995).  
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Como vamos trabalhar também com revistas ilustradas, compete aqui algumas 

palavras sobre sua singularidade e importância sociocultural. Utilizando como 

referência os trabalhos Mônica Velloso (1996, 2003, 2010), percebemos a relevância 

de suas páginas como divulgadoras de novas formas de expressão, pensadas através 

da fotografia, da caricatura e da propaganda publicitária. Fruto de projetos coletivos 

da intelectualidade carioca, as revistas expressam formas da sociedade se relacionar 

com o moderno, o exemplo desse esforço está no diálogo que estabelecem “com uma 

pluralidade de culturas, atores e sentidos sociais”, onde é possível encontrar 

“diferentes linguagens e estratégias comunicativas que revelam distintas 

configurações do moderno na sociedade brasileira” (2010b: 100).  
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O ÁLBUM BLUES CEARÁ: REFERÊNCIA DE UMA ÉPOCA DE 
CONSOLIDAÇÃO DO BLUES FORTALEZENSE 

 

Leopoldo de Macedo Barbosa18 

 

RESUMO 
O blues, como outros gêneros musicais que buscaram seu espaço no concorrido 
ambiente musical de Fortaleza, aos poucos aportou e se inseriu na cidade a partir de 
músicos apreciadores que almejavam uma oportunidade de executar, através de suas 
bandas, um estilo pouco divulgado. Dentro desse período, podemos destacar 
diferentes momentos da inserção do gênero na cidade: seja ao lado do jazz, um 

importante pós-gênero do blues, mencionando, por exemplo, a programação das 
rádios de Fortaleza na década de 1940, contando com programas especializados do 
estilo; seja ao lado do rock in'roll, quando os jovens locais na década de 1970 
conheciam os grupos ingleses que tocavam o respectivo estilo baseado no blues. A 
partir dessa menção significa entender também que determinados gêneros aportaram 
na cidade, através da chegada de materiais fonográficos (catálogos de gravadoras, 
seções especializadas em periódicos, vinis e etc.) para, gradualmente, se inserir ou, 
simbolicamente, fincar sua bandeira em Fortaleza: "palco de inúmeras manifestações 
artísticas que têm na música o seu alicerce"19. No caso a pesquisa, Sentimentos do 
blues: compreensão da cena blues e(m) personagens na cidade de Fortaleza 1988-
1998, especialmente se apropria e analisa o momento do blues fortalezense entre 
1988 e 1998, pois o mesmo é marcado por dois eventos significativos: a inauguração 

em 1997 do Peixe Frito Blues Clube, local de referência para os amantes do gênero no 
período e o lançamento do álbum Blues Ceará em 1998, uma coletânea reunindo 

bandas formadas a partir do final da década de 1980. Além da compreensão desse 
recorte, o estudo procura entender os modos de atuação, ou seja, as articulações 
realizadas pelos sujeitos inseridos nessa cena musical fortalezense para divulgar um 
estilo, até então, pouco explorado, como também outros aspectos resultantes do 
trabalho final da pesquisa. Nesse caso, a respectiva comunicação busca entre outros 
aspectos destacar a importância do álbum Blues Ceará dentre esses modos de atuação 
de nossos personagens, bem como a ótica da produção independente realizada pelos 
mesmos, analisando um produto fonográfico desenvolvido sem um aparato 
considerado de grande porte, como um selo reconhecido nacionalmente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História – blues – Álbum Blues Ceará 

  

                                                        
18
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 BENEVIDES, Márcio. Aspectos ético-estéticos e socioculturais do fazer rock em Fortaleza-CE: 

resistência e desterritorialização. In: DAMASCENO, Francisco José Gomes; MENDONÇA, Amaudson 
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ABSTRACT 
The blues, as other musical genres that sought its space in the competitive Fortress 
musical environment, gradually arrived and entered the city from connoisseurs 
musicians who craved an opportunity to run through their bands, a little publicized 
style. Within this period, we can highlight different genre insert moments in the city: 
be the jazz side, a blues post-gender important, citing, for example, the programming 
of radios fortress in the 1940s, with specialized programs style; is beside the in'roll 
rock, when local young people in the 1970s knew the English groups who played their 
blues-based style. From that term means also understand that certain genres landed 
in the city, through the arrival of phonographic materials (catalogs of record labels, 
specialized sections in newspapers, vinyl and so on) to gradually inserting or 
symbolically put down his flag in Fortaleza "scene of numerous artistic events that 

have music in your foundation" (BENEVIDES, 2008, p 175.). If the survey, blues 
Feelings: understanding of the blues scene and (in) characters in Fortaleza 1988-
1998, especially appropriates and analyzes the timing of the blues of Fortaleza 
between 1988 and 1998, because it is marked by two significant events : the 
inauguration in 1997 of Fried Blues Club Fish, place of reference for genre lovers in 
the period and the release of Blues Ceará in 1998, a collection bringing together bands 
formed from the late-1980s addition to the understanding of this crop The study 
seeks to understand the modes of operation, ie the joints carried out by subjects 
inserted in that of Fortaleza music scene to promote a style hitherto little explored, as 
well as other aspects of the final result of the research work. In this case, their quest 
communication inter alia highlight the importance of the album Blues Ceará among 
these performance modes of our characters as well as the perspective of independent 
production during the same, analyzing a phonograph product developed without a 

large considered apparatus, nationally recognized as a seal. 
 
KEYWORDS: History – blues – Blues Ceará Álbum 
 

 

Neste artigo contextualizaremos inicialmente a produção fonográfica nacional 

na década de 1990 quando presenciamos uma relativa abertura para artistas quanto 

aos meios de gravação, motivados pelo barateamento dos equipamentos fonográficos 

necessários. Posteriormente, essa facilitação motivou os produtores Joaquim Ernesto e 

Roberto Flávio na montagem do Estúdio Iracema em 1996 sob o selo Cais Bar 

produções artísticas, fato relevante para o pertinente bar que atuou há mais de quinze 

anos na Praia de Iracema. Entre as realizações, o registro que representou a geração 

de blues na década de 1990: o álbum Blues Ceará, tema do próximo tópico.  
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Para compreender esse desenvolvimento no início da década de 1990 

retomamos aos anos de 1980 e ressaltamos as dificuldades de obter um registro 

fonográfico principalmente quando o artista não dispunha de grandes recursos para a 

gravação. Mendonça contou sua experiência sobre a realidade, por exemplo, do 

contexto fonográfico de Fortaleza: 

 

Tivemos a oportunidade de fazer o nosso primeiro registro em 

estúdio, [...] Em Fortaleza só existia um estúdio adequado para fazer 
isso, o Pró-Audio Estúdio, cujo proprietário era o então baixista da 
banda Quinteto Agreste, Marcílio Mendonça. O estúdio situava-se no 
bairro Álvaro Weyne e possuía um gravador de rolo analógico para a 
gravação de oito canais de marco Fortex [...] Compramos três [...] que 
custava 20 dólares a hora [...] e fizemos uma demo-tape com três 
musicas. Depois de gravada e mixada, recebemos uma matriz em fita 

cassete. As cópias eram replicadas em um gravador de dois decks20. 

 

Além das dificuldades de gravação, aconteciam também dificuldades de 

distribuição, fabricação da arte gráfica para ser impressa nas fitas cassetes: um 

contexto que impedia uma constância de registros fonográficos em relação aos 

artistas considerados independentes. Apenas na década de 1990, conforme 

mencionado, interessados na produção fonográfica conseguiram seus espaços, mesmo 

sem grandes recursos, assim ocorreu um considerável aumento desses produtores 

acompanhados, por exemplo, das empresas nacionais que atravessaram a década 

anterior sob a pressão das grandes gravadoras multinacionais que detinham a grande 

fatia do mercado. Mesmo com a queda das vendagens dessas indústrias na transição 

dos anos 1980 para os anos 1990 ainda representavam a força fonográfica nacional. 

Esses resquícios da grande crise ocorrida na indústria fonográfica também se 

tornaram um dos fatores para a ascensão desses produtores independentes na década 

de 1990, podemos citar ainda como outro fator, a segmentação promovida pelas 

grandes indústrias que resultava na apropriação, por parte desses pequenos selos, dos 

segmentos especializados, que não estavam nos planos das grandes empresas como o 

                                                        
20

 MENDONÇA, Amaudson Ximenes Veras. Itinerários musicais: um ensaio sobre a influência do 

cotidiano na formação curricular. In: DAMASCENO, Francisco José Gomes; MENDONÇA, Amaudson 

Ximenes Veras (ORGS.). Experiências musicais. Fortaleza: Eduece, 2008, p. 222-223. 
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blues e o jazz e priorizavam as vertentes de maior repercussão comercial. Com a 

relevante repercussão dos independentes, algumas se mantiveram com sua relativa 

autonomia e procuravam a manutenção dentro de um mercado maior e competitivo, 

como também certas empresas que atendiam mercados localizados em suas regiões, 

já outras se associaram com as grandes empresas, como Vicente menciona: 

 

Foram várias as indies que passaram a manter ou foram criadas a 

partir de relacionamentos de diferentes níveis com majors. Os 
contratos de distribuição eram e continuam sendo – devido as 
dificuldades que essa área apresenta para as empresas menores – os 
mais frequentes. A Caju e a Excelente contavam com distribuição da 
PolyGram; a Rock It, Radical, MPB e Natasha tinham seus discos 
prensados e distribuídos pela EMI; a Warner cuidava da distribuição 
do selo Zimbabwe, etc. No cenário atual, esse quadro ainda se 

mantém: a Indie Records – provavelmente a mais bem sucedida 
dentre as gravadoras independentes nacionais – é distribuída pela 
Universal Music; a Velas, depois de um longo período com distribuição 

independente, transferiu essa atividade para a Sony; o selo MZA, de 
Marcos Mazzola, levou esse relacionamento a um nível ainda mais 
intenso, funcionando como uma espécie de joint venture da Universal 
Music, que cuida da divulgação e distribuição de todos os trabalhos 
por ele produzidos21. 

 

Também as próprias gravadoras multinacionais reativaram segmentos 

especializados e terceirizavam seus serviços a pequenas empresas:  

 

O Banguela Records – que foi criado em 1994 através de uma 
associação entre Carlos Miranda, o grupos Titãs e a WEA – lançou as 

bandas brasilienses Raimundos, Little Quail e Mascavo Roots, além de 
Mundo Livre S/A (Recife) e Graforréia Xilarmônica (Porto Alegre). O 
selo Chaos, criado pela Sony em 1992, lançou nomes como Chico 
Science & Nação Zumbi (Recife), Skank (Belo Horizonte), e Gabriel, o 
Pensador (Rio), entre outros. Também a BMG voltou-se para a cena 

através da reativação, em 1994, de seu selo Plug, criado ainda nos 
anos 8022. 

 

                                                        
21

 VICENTE, Eduardo. Música e disco no Brasil: A trajetória da indústria entre as décadas de 60 e 90. 

Tese (Doutorado em Comunicação social) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002, pág. 158. 
22

 Idem, 2006, p. 12. 
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Outro fator fundamental acontecido nos anos 1990, no Brasil, especialmente, 

no período após a implantação do Plano Real a partir de 1994 significou um 

desenvolvimento em relação aos equipamentos de shows e gravações. Com isso 

ocorreu uma ampliação no mercado de estúdios ou distribuidoras de materiais 

fonográficos; entre essas facilitações a substituição da tecnologia LP (Long Play) pelo 

CD (Compact disc). Vicente explana essa situação a nível nacional: 

 

Mas além do mercado de discos e dos meios de divulgação musical, 

também o setor de equipamentos profissionais para gravação e shows 

teve um grande desenvolvimento no período. A abertura econômica, 
aliada à difusão das tecnologias digitais de produção propiciada pelo 

protocolo MIDI, causaram intensas mudanças no cenário, 
possibilitando uma ampla pulverização das atividades de produção 
musical23. 

 

O Jornal O Povo de 16/01/1997, por exemplo, apresentava a quantidade de 

materiais fonográficos lançados em Fortaleza no ano de 1996, facilitados pelo 

desenvolvimento e acesso dos meios de gravação: 

 

Quem tem boca vai a Roma. E quem tem voz? Aqui no Ceará, vai para 

o estúdio, gravar um disco. Em 1996, por exemplo, foram 
aproximadamente 100 trabalhos registrados por essas bandas. Isso 
levando-se [sic] em consideração apenas aquelas feitos em grandes 

estúdios, porque o que tem de coisa pronta em fundo de quintal não 
está escrito. Culpa da tal tecnologia e do famoso jeitinho brasileiro, 

quem sempre contorna os problemas24. 

 

Como também a matéria apresentava as dificuldades em relação ao material 

fonográfico para um artista independente: 

 

[...] o restante dos cantores e bandas locais é totalmente 
independente. Ou seja, é cada um por si. 

                                                        
23

 VICENTE, op. cit., pág. 153. 
24

 VIANA, Christiane. As vozes que vão ao estúdio. Jornal O Povo. 16/01/1997, p. 1. 
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São eles próprios que depois de levantar a verba necessária para a 
gravação do álbum, aprontar a “bolachinha”, têm ainda que correr 
atrás para divulgá-la e vendê-la25. 

 

Foi nesse contexto, então, que o blues, como um gênero especializado, através 

de iniciativas fonográficas modestas, obteve seus primeiros registros fonográficos: o 

primeiro material fonográfico da Blues Etílicos: Blues Etílicos pela GHR/Vellas em 

1987; André Christovam: Mandinga pela Eldorado (1989); Nuno Mindelis: Blues & 

Derivados pela Eldorado Solon Fishbone: Blues from Southlands pela Paradoxx (1994). 

Em Fortaleza, o caminho que o gênero prosseguiu não diferiu em relação aos 

trabalhos de blues realizados nacionalmente. Em 1998 era lançado o álbum Blues 

Ceará. Este material tornou-se ainda mais significativo comparado às outras 

produções fonográficas nacionais, pois partiu de duas iniciativas pertinentes no 

período: a concretização de Joaquim Ernesto, já conhecido articulador cultural e 

proprietário do Cais Bar que montou o estúdio Iracema um braço fonográfico do 

referido espaço de entretenimento e os músicos participantes do álbum Blues Ceará 

que em uma espécie de cooperativa trocaram suas rendas de suas apresentações 

musicais para o financiamento do respectivo material fonográfico.  

Este produto cultural de relevância para a cena blues fortalezense se inicia com 

a explanação do Cais Bar como representante significativo da articulação de 

determinados bares nos anos 1980 e 1990 na cidade de Fortaleza. Inicialmente, 

Joaquim Ernesto não imaginava que uma reunião de amigos ao som do violão na Praia 

de Iracema tornasse uma interessante representatividade: 

 

Ninguém tinha nenhuma perspectiva assim em termos empresariais 
nem de produção [...] era o objetivo mesmo era é que eu passava 15 

dias na plataforma e 15 dias aqui tocando violão nos bares com outros 
amigos [...] e eu juntei os amigos: não vamos botar um barzinho só 
nosso pra a gente fazer da maneira que a gente quiser sem aquela 
pretensão de ganhar dinheiro e de ter lucro, mas como local é 
agradável bem isolado que não tivesse barulho como aqui a Praia de 
Iracema é no Cais Bar [...] aqui era o cenário perfeito local em frente 
ao mar que não tinha movimento nenhum nessa época num tinha o 

                                                        
25

 Ibid, p. 2. 
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calçadão, num tinha nada: pronto! Não passava carro era perfeito pra 
você ficar tocando violão com os amigos ali e compondo brincando, 
mas essa ideia de brincadeira mesmo a ideia assim de produtor que a 
gente acabou se tornando produtores musicais né? Foi porque [...] o 
negócio tomou uma proporção que a gente [...] não tinha noção né?26  

 

O produtor em seu depoimento contou que a referência boêmia e o local 

adequado para reunir os amigos; realizar encontros musicais ou apenas o 

deslocamento para buscar outras opções mais alternativas na cidade de Fortaleza 

transformou o lugar aos poucos em uma espécie de referência, pois além do bar ter se 

transformado em equipamento cultural, os mesmo se desenvolveu como um polo 

conversor artístico. Com a repercussão, o referido local não se resumiu apenas ao 

entretenimento fortalezense e significou uma convergência de artistas de distintas 

linguagens artísticas e seus respectivos trabalhos. Os frequentadores, por exemplo, 

presenciavam nos dias de segunda-feira, variados artistas que aproveitavam seus dias 

de folga para a realização das conhecidas canjas com outros músicos no Cais Bar. 

Além desse aspecto, as artes plásticas davam o tom particular do local. 

Nos periódicos, praticamente o espaço cultural aparecia todos os dias na seção 

de programação, como a nota do Jornal O Povo: “Cais Bar – Aberto de 2a. a sábado, a 

partir das 17 horas. Os instrumentos do bar estão a disposição de artistas 

interessados. Praia de Iracema”27. A valorização do artista local, priorizada pelo 

espaço, chamou a atenção, inclusive de artistas de renome internacional que ao 

aproveitarem a estadia na cidade eram convidados ou se interessavam em conhecer o 

Cais Bar: 

 

Certo a partir daí como eu disse que o cais bar ficou uma referência 

assim toda[...] pessoa que chegava de fora gostava de passar lá ouvia 
falar de um barzinho diferente  que tinha aquelas coisas por lá 
passaram assim muitos artistas que foram conhecer o Cais bar além 
de Fagner, Ednardo, Belchior que [...] circulava por lá de vez em 
quando né? O pessoal aqui do Ceará... Nonato Luiz Fausto Nilo, 
Antônio José que é um grande artista também e fora o pessoal do [...] 

                                                        
26

 Joaquim Ernesto: depoimento [mar. 2012]. Entrevistadores: Leopoldo de Macedo. Fortaleza: 2012. 1 

arquivo sonoro. 
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 O que fazer na cidade. Jornal O Povo. 09/07/1988, p. 4. 
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Grupo de Chorinho, Tarcísio Sardinha [...] teve outros artistas de fora 
sim também como o Alceu Valença, Djavan, Paulinho Pedra Azul, 
Tunai, Cássia Eller, Cássia Eller cantou lá no Cais bar tinha o 
programa de segunda feira que era a segunda alternativa musical e o 
Serrão apresentava depois Carlinhos Crisóstomo, depois Paulo 
Façanha e nisso toda Segunda Feira que era um dia que a gente 
concorria com o Pirata que era que tinha o forró e na Cidade num 

tinha mais música nenhuma lá os artistas se concentravam pra 
mostrar trabalho era a Noite da Canja [...] nessa Canja aparecia de 
tudo Cláudia Nucci, Cláudio Zoli, Cássia Eller, Paulinho Pedra Azul 
esse pessoal cantava lá no bar dava canja lá e sempre muito bom...28. 

 

Kazane, inclusive, descreveu como o tradicional Cais bar se apresentava aos 

seus frequentadores: 

 

O negócio era aqui tinha [...] um painel bem aqui o painel e aqui era 
onde [...] rolava o palco oh a gente ficava aqui [...] o lance era esse 
aqui no Cais Bar então [...] ficava [...] o Barriuaite aqui discotecando 
bem aqui desse lado [...] e então isso aqui bicho fervilhava era [...] o 
must da Praia de Iracema era esse Cais Bar durante muito tempo...29. 

 

Já a reportagem do Jornal O Povo, Pessoal do Cais Bar grava álbum, destacava a 

importância do local para a arte cearense: 

 

Ponto de encontro de dez entre dez boêmios cearenses, [...] enquanto 
outros bares surgem e desaparecem com a mesma meteórica rapidez 

[...], além de representantes de outras tribos também, o Cais Bar 
aproveita as comemorações de uma década de existência para 
homenagear seus amigos e novos frequentadores [...] Numa iniciativa 
pioneira, acaba de ser lançado o disco Pessoal do Cais Bar – Novos 
Compositores e Intérpretes do Ceará30. 

 

Assim, com essa reunião de diferentes artistas e consequentemente, as mais 

diferentes vertentes musicais, o Cais Bar inaugurou, por exemplo, programações 

musicais fora dos gêneros tradicionais como o Feijoada com Jazz, que o Jornal O Povo 

                                                        
28

 Joaquim Ernesto: depoimento [mar. 2012]. Entrevistadores: Leopoldo de Macedo. Fortaleza: 2012. 1 

arquivo sonoro. 
29

 Venícius Aurélio Tixeira: depoimento [jul. 2011]. Entrevistadores: Leopoldo de Macedo. Fortaleza: 

2011. 1 arquivo sonoro. 
30

 Pessoal do Cais Bar grava álbum duplo. Jornal O Povo. 28/12/1994, p. 3. 
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apresentava: “Feijoada com Jazz – a partir das 16 horas no Cais Bar (Praia de 

Iracema) [...] O show de jazz fica por conta da banda Evite Reboque formada por 

Elismário (flauta e sax), Marcos Maia (guitarra), Edmundo Jr. (baixo), Vitório 

(bateria) e Tadeu teclado”31. 

Já o estúdio Iracema apareceu como uma forma de facilitação para as 

gravações, pois o primeiro registro tinha sido realizado no estúdio Pró-áudio, com 

também uma emancipação das atividades culturais com os outros bares anexos ao 

Cais Bar: o Compasso Bar o Pontal de Iracema. Assim, em 1997, o referido estúdio foi 

inaugurado, como mostra a reportagem do Jornal O Povo que relatava a gravação do 

álbum instrumental de Tarcísio Sardinha e Carlinhos Patrolino: “o [...] estúdio que, 

em um ano de atividades, já realizou diversos jingles comerciais e lançou [...] 

Esperando a Feijoada – com o grupo de Chorinho que anima as tardes de sábado no 

Cais Bar [...]”32. Nas palavras de Joaquim Ernesto sobre o Estúdio Iracema: 

 

O primeiro disco que a gente gravou no estúdio do Marcílio que era o 
Pró-áudio [...] gravamos todo lá e a gente não tinha estúdio, mas a 
partir do primeiro [...] foi um sucesso grande muita gente gostando e 
a gente já estava no ramo mesmo e eu tinha comprado uma casa [...] e 

eu digo: vamos transformar essa casa num estúdio atrás do bar né?  
Reformar ele todinho e gravar aqui podendo tá gravando em outro 
lugar grava aqui que é muito mais perto do bar, todo mundo tem 
acesso, bem fácil [...] e a gente teria várias produções quer dizer a 
gente não trabalhava só também com produção de disco a gente 
trabalhava com Jingle nessas campanhas políticas a gente fazia muito 
Jingles sabe? [...] e como eu já fazia composições e o meu sócio 

também, a gente fez muita Jingle de comercial, Jingle político, além 
das produções de [...] disco né? E uma coisa complementava a outra o 

bar, [...] puxava para o estúdio e o estúdio puxava pro bar...33. 

 

Paralelo a esse contexto ocorriam também movimentações artísticas nos outros 

espaços de entretenimento que pertenciam aos grupos de sócios do Cais Bar e Estúdio 

Iracema, conforme mencionamos: o Compasso Bar e o Pontal de Iracema. Para os 

                                                        
31

 O que fazer na cidade. Jornal O Povo. 11/04/1992, p. 5. 
32

 Estúdio à beira-mar. Jornal O Povo. 02/06/1998, p. 2 
33

 Joaquim Ernesto: depoimento [mar. 2012]. Entrevistadores: Leopoldo de Macedo. Fortaleza: 2012. 1 
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respectivos locais Joaquim Ernesto então, percebia uma inserção de outros gêneros 

musicais para promover uma circularidade, assim designou a Roberto Flávio, outro 

articulador e personagem fundamental para o álbum, a função de cooptar diferentes 

atrações musicais. 

Roberto Flávio, grande apreciador de blues, tinha conhecido o grupo musical 

Matutaia, como o mesmo mencionou em seu depoimento: 

 

Minha primeira aproximação com o blues era o Ken e o Giovanni a 

Matutaia Ken, Giovanni, Luisinho e o baterista que era eu acho que 

era Marco Aurélio também ele estavam puxaram um extensão do La 
Trattoria e tocavam ali no Largo na [...] calçada tocavam ali no seco e 

teve uma ocasião que não tinha extensão [...] e não tinham como tocar 
[...] e eu fui lá e consegui uma extensão e liguei no Cais Bar e partir da 
daí eu conheci o pessoal da Matutaia...34. 

 

Com a Matutaia, o articulador tomou conhecimento das outras bandas que já 

circulavam, e executavam o gênero na cidade. Assim Matutaia, Gang da Cidade, 

Trajaka’s Blues Experiment e Sub Blues passaram a integrar a programação do Pontal 

de Iracema e do Compasso Bar, este último com as apresentações de Domingo à tarde 

intitulada Domingo de Banda: 

 

...o [Joaquim] Ernesto tinha um bar chamado Compasso [bar] [...] e 
queria fazer uma programação diferente do Cais Bar e eu como era 
muito ligado ao [...] blues e ao rock, mas do que ele... ele pediu pra eu 
[sic] ajudar nessa produção [..] e a gente criou o nome chamado 

Domingo de Banda no Compasso e foi que pegou muito e a gente 
tocava o blues então tocaca o Trakajá’s Blues [Experiment]... tocava a 

Gang da Cidade tocava a Matutaia e mais [...] Kazane & Sub blues...35. 

 

Assim, a soma dessas apresentações com a inauguração e repercussão em 1997 

do Peixe Frito Blues Club elaborado pelo bluesman Kazane, o gênero se encaminhava 

para um período de intensas atividades intitulado Blues Ceará: como se o tempo 

                                                        
34

 Roberto Flávio: depoimento [mai. 2012]. Entrevistadores: Leopoldo de Macedo. Fortaleza: 2012. 1 

arquivo sonoro.  
35

 Roberto Flávio: depoimento [mai. 2012]. Entrevistadores: Leopoldo de Macedo. Fortaleza: 2012. 1 
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guardasse um momento significativo para as atividades musicais desses artistas 

realizadas nos dez anos analisados.  

Os quatro grupos musicais entraram em estúdio no referido ano de 1997 ao 

mesmo tempo em que os shows musicais aconteciam e geravam os cachês 

transformados em financiamento para o material fonográfico. Logo, o movimento 

Blues Ceará, nos anos de 1997 e 1998, repercutiu pela cidade de Fortaleza: através das 

camisas estampadas com a capa do álbum, da aproximação da imprensa ou do 

ineditismo com o primeiro registro fonográfico de blues no Ceará. Nas palavras de 

Roberto Flávio sobre a experiência de gravar o material fonográfico: “a gente levou os 

meninos pro estúdio... era a primeira vez que eles gravavam né? Era uma experiência 

assim inusitada contratamos um diretor musical e nós... digamos assim bancamos a 

produção toda do começo ao fim né? [...] Dái [sic] resultou-se o CD Blues... Blues 

Ceará...” 36. 

Assim, no dia 10 de Junho de 1998, o álbum Blues Ceará era lançado no 

calçadão do bairro que acolheu de forma pertinente esse gênero tão intenso que é o 

blues: a Praia de Iracema37. No palco externo em frente aos bares (Pontal de Iracema, 

Compasso Bar e Cais Bar), Sub Blues, Matutaia, Gang da Cidade e Trajaka’s Blues 

Experiment se apresentaram e mostraram suas músicas do referido trabalho. No 

encarte autônomo Esporte Radical de 04/07/1998, uma matéria sobre o show de 

lançamento: 

 

Na noite de 10 de junho a Praia de Iracema foi palco do lançamento do 
CD Blues Ceará. Participaram do CD as bandas Trakajá Blues 
Experiment, Gang da Cidade, Kazane & Sub Blues e Matutaia com 16 
músicas inéditas sendo 4 de cada banda. Além dos Blues a moçada que 
adquirir o CD vai ouvir alguns rocks38. 

 

                                                        
36

 Roberto Flávio: depoimento [mai. 2012]. Entrevistadores: Leopoldo de Macedo. Fortaleza: 2012. 1 

arquivo sonoro. 
37

 Em Barbosa (2012) percebemos que o referido bairro representou um lugar significativo para a 

produção do blues fortalezense. 
38

 MILLER, Alice. Blues Ceará agita noite na Praia de Iracema. Jornal Esporte Radical. 04/07/1998, p. 

7. 
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Por ter representado bem a identidade e os fazeres musicais da cena musical 

blues de Fortaleza, a partir da Gang da Cidade, Trakaja’s Blues Experiment, Sub blues 

e Matutaia, o álbum Blues Ceará foi marcado pelo ecletismo e trouxe de forma 

pertinente, a bagagem musical adquirida na trajetória de seus músicos participantes. 

Cada banda, conforme mencionado, gravou quatro músicas: Perseguição (Roqueiro do 

Montese), Nova vitrola, Sem jeito e Solua da Sub blues; Sêde do Jumento, Gatos, O 

risco, além de sete e trinta e cinco da Gang da Cidade; Motel solidão, Traka Blues, 

Minha pequena e Pataxós Blues da Trakaja’s Blues Experiment e Menina do trem, Pra 

ninguém chorar, Seja o que Deus Quiser e Risolane (a única cantada em inglês) da 

Matutaia. 

Além dessa identidade representada, através do álbum, o mesmo pode ser 

apresentado como um produto final das atividades musicais, principalmente as 

iniciadas no final dos anos de 1980 e começo dos anos 1990, quando os quatro grupos 

musicais foram formados. Depois parcerias, formação de banda, ensaios, 

apresentações musicais, como também outras experiências musicais, essas imbricadas 

de forma pertinente nas trajetórias desses sujeitos sócio-históricos, o álbum Blues 

Ceará representava um encontro desses sujeitos que em uma cena 

musical39compartilhavam a música, especialmente o blues. 

Nas palavras de Laerte Júnior, podemos encontrar as colocações acima: “a 

música é a tradução da minha vida e o blues é a trilha sonora do meu mundo” 40. 

Assim, o respectivo artigo procurou apresentar como esses personagens, através de 

seus fazeres musicais, conseguiram inserir a cena musical blues fortalezense dentro do 

mercado musical local. A partir de suas posições, pois os mesmos estavam em uma 

posição fora da lógica lucrativa desse respectivo contexto musical, esses músicos 

propuseram fazeres que de certa forma não apenas efetivaram seus trabalhos 

                                                        
39

 Para conhecer mais o conceito de cena musical ver os trabalhos de Filho; Fernandes (2006) e 

Fernandes (2007). 
40

  Laerte Duarte: depoimento [out/nov. 2011]. Entrevistadores: Leopoldo de Macedo. Fortaleza: 2011. 

1 arquivo sonoro. 
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artísticos em Fortaleza, como também consolidaram a cena, principalmente com o 

álbum Blues Ceará, para músicos do gênero posteriores. 
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O DOMÍNIO DA FORTUNA: O SENTIMENTO DA AVAREZA SOB O 
OLHAR DA HISTÓRIA DAS SENSIBILIDADES41 

 

Thaline Rayane Reinaldo da Silva42 

   

“O seu paradeiro/ Está no estrangeiro/ Onde está o 

dinheiro?/ Eu vou procurar/ E hei de encontrar/ E 

com o dinheiro na mão/ Eu compro um vagão/ Eu 

compro a nação/ Eu compro até seu coração.” 

Onde Está o Dinheiro?- Gal Costa
43

 

 

RESUMO 
Este artigo propõe-se uma reflexão acerca da pesquisa histórica envolvendo o pecado 
da avareza, baseada na obra literária Terapia lançada em 2001, do autor argentino 
Ariel Dorfman, fazendo uma reflexão dialética com as imagens da obra A Divina 
Comédia, de Dante Alighieri, as iconografias da avareza em Boccacio para o livro De 
Casibus Virorum Illustrium, de 1467 e “A Deusa Fortuna”, de Hans Sebald Beham de 
1541, para cartografar as camadas de sentido desse pecado ao decorrer da história. 
Como metodologia, explora-se o olhar da filósofos Georges Simmel, Didi-Hubermam e 
Foucault para fazer uma revisão conceitual da avareza e também analisar as 
consequências dessas posições na construção de subjetividades no mundo 

contemporâneo. 
 
PALAVRAS- CHAVE: Avareza, Sete Pecados, História das Sensibilidades. 

 
ABSTRACT 
This article proposes itself to take a reflection upon the historical research involving 
the avarice sin, based on the literal work Blake’s Therapy of the Argentinian author 
Ariel Dorfman of 1999, making a dialectic reflection along with de images of Dante 
Alighieri’s Divine Comedy, the avarice iconography in Boccacio’s book De Casibus 
Virorum Illustrium of 1467 and The Goddess of Fortune by Hans Sebald Beham in 
1541, to map the layers of this sin during the history’s passing. As a methodology, it is 
explored the philosophers’ Georges Simmel, Didi-Hubermam and Foucault view in the 
beginning of the XXth century to make a conceptual revision of the avarice and 
analyze the consequences of these positions in the subjectivity’s construction in the 
contemporary world.  
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KEYWORDS: Avarice, Seven Sins, History of Sensitivities. 
 
 

Introdução 

Este artigo propôs-se ao desafio de estudar a historicidade das sensibilidades, 

haja vista que busca mensurar o que muitas vezes é imensurável, mas que é sem 

dúvidas, revelador. A medida aqui é a de intensidade do sentimento, da maneira de 

ser e estar no mundo que navega entre o individual e o partilhado. A intenção não é 

traçar fronteiras fortificadas ao olhar histórico, mas sim o ultrapassá-las, buscar o 

ponto de encontro ou de desencontro de inúmeros afetos. Os pecados são capitais por 

tratar-se de classificações da condição humana, ou seja, dos sentimentos, que foram 

delimitados sob sete conceitos na Idade Média pela religião cristã, por volta do século 

XIII. Esses conceitos tiveram uma intensão didática quando utilizados pelo 

cristianismo para controlar os corpos, os desejos e os instintos humanos dos seus 

fiéis, negando-lhes os corpos e oferecendo-lhes a espiritualidade desencarnada em 

troca. Cada pecado é um ponto na convergência dos outros pecados, tal como diz-se 

que cada pecado é uma porta de entrada para todos os outros. Portando, o foco deste 

trabalho que é o sentimento da avareza, mas não deixa de enunciar também outros 

pecados e dimensões do sensível para a compreensão dos homens do passado.  

 Uma das problemáticas dos estudos acerca da História Cultural é lidar com 

uma reconfiguração do passado. A criação de temporalidades que não seguem a 

formalidade de tempo vazio e homogêneo, muito utilizado pelo historicismo, como 

dizia Walter Benjamim, que almeja manter um nexo causal entre os vários momentos 

da história¹44 mas [...] Mas nenhum fato, meramente por ser causa, é só por isso um 

fato histórico. Ele se transforma em fato histórico postumamente, graças a 

acontecimentos que podem estar dele separados por milênios. [...] (BENJAMIM, 1987, 

p. 232) seguimos aqui por uma concepção de história a contrapelo e formulada pelas 

indagações do presente para pensar a partir do passado uma compreensão do 

                                                        
44

  BENJAMIM, Walter. As teses sobre o conceito de história. In:__. Walter Benjamin - Obras escolhidas. 
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sentimento da avareza na produção das subjetividades no mundo contemporâneo. A 

temporalidade que propomos não é linear, nem pretendemos formular uma 

genealogia. No entanto, ambicionamos alcançar imagens históricas sintomáticas do 

sentimento para formular dialéticas com vários momentos e espacialidades históricas 

para conferir-lhe significados no presente. 

 O filósofo e historiador Georges Didi-Huberman propõe aos historiadores a 

busca por imagens sobreviventes, ele evoca a imagem e a metáfora dos vaga-lumes45 

para a sua reflexão, seres ameaçados de extinção pelos holofotes da modernidade, que 

significam o efêmero, a fragilidade e o sublime. Os vaga-lumes representam a 

capacidade de resistência histórica, de sobrevivências de realidades prestes a 

desaparecer, a capacidade de obscurecer as luzes ofuscantes e incentiva o virar-se as 

zonas periféricas do sistema e conceber um pensamento a partir dessas pequenas 

luzes. E é na busca desses vagalumes que utilizamos o diálogo entre história, 

literatura e arte como fontes inesgotáveis para cartografar o sentimento da avareza.  

A análise da obra Terapia do autor chileno Ariel Dorfman, publicada pela 

editora Objetiva, em 2001 é uma fonte rica para se refletir como o sentimento da 

avareza se expressa historicamente, permitindo a investigação das imagens 

produzidas pela literatura. Pois o texto literário adentra em dimensões que a história 

não costuma alcançar, o da experiência simbólica. Nesta reflexão, consideramos os 

sistemas de produção, o autor e a repercussão da obra pra a compreensão histórica da 

abordagem do sentimento. Partindo-se desse conceito de avareza elaborado no livro 

Terapia, percebemos que o sentimento da avareza nem sempre se expressou dessa 

maneira, portanto, ele tem sua historicidade. Ademais, investigamos os 

desdobramentos do pecado na obra clássica “Divina Comédia” (inferno-canto VII) do 

autor italiano Dante Alighieri do século XIV. Aliando-se à exploração dos elementos 

das iconografias da avareza em Boccacio para o livro De Casibus Virorum Illustrium, 

de 1467 e A Deusa Fortuna, de Hans Sebald Beham de 1541, para elucidar a 

compreensão dessas camadas de sentido da avareza no decorrer da história. Dessa 
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maneira, identifica-se como o sentimento é delineado nas obras pelos seus gestos, 

rituais e comportamentos, haja vista que a cada novo olhar atento o sentimento 

renasce e reinventa as suas linguagens.  

 

O autor/ator e o contexto de produção da obra Terapia 

Foucault em seu texto o que é o autor?46 Evidencia uma diferença determinante 

entre o sujeito e o autor, problematizando uma certa unidade a quem se atribui um 

texto. Nessa concepção, o sujeito não é um, mas sim vários, fugidio devido aos seus 

gostos secretos que definem o indivíduo em sua irredutível singularidade e 

dificilmente essa dimensão é perceptível. Diferente deste, há um outro indivíduo, este 

que constrói uma identidade e ocupa um lugar público, o de escritor. Portanto o lugar 

de autor também é um lugar de ator, em que se profere uma fala seletiva a partir de 

escolhas de posicionamentos políticos a que se pretende defender. Diante disso, deve-

se perceber nas experiências sensíveis os diferentes lugares de fala do sujeito e do 

autor. 

Vladimiro Ariel Dorfmam nasceu na argentina em 1942, filho do professor 

argentino de economia Adolf Dorfman que foi autor do influente livro “História da 

Indústria Argentina”. Ademais percebe-se a influência do aprendizado parental para a 

formação do intelectual. Dorfman foi naturalizado cidadão chileno e na sua trajetória 

política foi conselheiro do presidente Salvador Allende de 1970 a 1973. Em 1971, 

conjuntamente com Armand Mattelart, escreve o livro de viés marxista “Para Ler o 

Pato Donald- Comunicação de Massa e Colonialismo” em que analisa o discurso 

ideológico norte-americano por trás das histórias da Disney. Além disso, o golpe de 

estado que foi executado pelo general Augusto Pinochet em 1973 foi articulado com 

políticos e militares direitistas apoiados pelos Estados Unidos para frear os avanços 

do socialismo na América Latina, devido ao embate de forças encadeado pela Guerra 

Fria. Dorfman é exilado para os Estados Unidos, onde tornou-se também cidadão 
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Paulo: Fotoense Universitaria, 2009. 

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

985 

 

norte-americano, ademais, é por essa experiência política que ele caminha por uma 

diretriz intelectual de crítica ao Capitalismo e Imperialismo exercendo uma escrita 

política envolvendo os principais dilemas da globalização ao falar das relações de 

poder do sistema capitalista. Atualmente é um dos mais influentes escritores latino-

americanos, é professor de estudos latino-americanos e literatura na universidade de 

Duke, na Carolina do Norte, também é membro de L’academie Universalles des 

Cultures, em Paris e integra a Academia Americana de Artes e Ciências.  

Seu envolvimento com as conjunturas políticas, as turbulências econômicas e a 

análise do capitalismo Imperialista freando as democracias latino-americanas o ligam 

diretamente ao sentimento da avareza. Haja vista que esse sentimento pode ser 

considerado como a alma do sistema capitalista contemporâneo, em consequência da 

centralidade que o dinheiro assume na vida dos homens. Tal relevância configura-se 

pela aglomeração do capital nas mãos de poucos, estes que se colocam num pico de 

uma ilha de prosperidade margeada pela miséria periférica. No capitalismo, esse 

sentimento torna-se um fenômeno psicossocial devido ao caráter fetichista do 

dinheiro, possibilitando um senso de poder distanciado dos objetos empíricos, haja 

vista que ele assume um caráter sacramental, pois são sinais de algo que não se vê, e 

no entanto, guarda em si possibilidades de execução dos desejos. O dinheiro torna-se 

um equivalente geral, comprando tudo e desvalorizando tudo por ser comprado. 

Portanto, a avareza representa um pecado do capital na cultura moderna. O campo da 

política é um cenário em que as manifestações da avareza se expressam com relevo 

pelo desejo de poder, segundo o filosofo George Simmel (SIMMEL, 2009) para o 

avarento: “O seu senso de poder é assim mais profundo, mais perigoso e mais precioso 

para ele do que o domínio dos objetos específicos pudesse jamais o ser” 47. Então, a 

avareza e tida como uma virtude que permite exaltar os ícones do sistema que o Ariel 

Dorfman explora e indaga em suas obras, pela construção da identidade do autor de 

posicionamento crítico acerca do capitalismo.   
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Volume 43, Nfunero I, p. 243-248, Abril de 2009. p.244. 

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

986 

 

 

A estratégia narrativa, o tempo e o espaço 

Assim como o historiador, o autor de um texto literário também é um artesão 

de temporalidades48. As escolhas de linguagem remetem e criam um determinado 

tempo e espaço, ou seja, a arte literária também inventa passados. O historiador 

matiza sobre as questões que surgiram dos encontros e desencontros consigo e com os 

mortos que deixaram seus rastros. “Eu passava, assim, entre os mortos, surrupiando-

lhes palavras perdidas que eu era incapaz de pronunciar; finalmente, eu me repetia nos 

fragmentos da linguagem desses mortos que, sem meu conhecimento, me diziam sua 

ausência.” 49(CERTEAU, 2011, p. 64). Portanto, o historiador tem a incumbência de 

dar forma aos tempos que passaram, e nisso tem os mortos lhe vigiando a escrita, 

durante a sua busca solitária para compreensão e sentido dos tempos. A literatura 

localizar-se num vazio entre as palavras e as coisas¹, faz morada num lugar infinito, 

podendo ser devaneio, criando novos sentidos de linguagem, representando uma 

experiência simbólica e sensível. Por vezes os limites entre história e literatura se 

misturam e outrora eles se opõem, então o historiador deve ter em vista que 

literatura e história são coisas diferentes, mas que se essas duas áreas do saber forem 

bem dialogadas, haverá ricas e fecundas contribuições para narrativas literárias e 

históricas que abarquem a dimensão sensível. 

A estratégia da narrativa produzida pelo autor Ariel Dorfman é construída 

como caixas dentro de caixas. A obra Terapia possui várias camadas de sentidos e um 

certo suspense se dá na abertura dos mistérios contidos em cada capitulo na medida 

em que a trama vai adensando e o pecado da avareza vai tornando-se mais evidente 

na personagem principal Graham Blake. O livro é um transcorrer turbulento através 

dos desejos de um homem de intenso conflito psicológico. Terapia coloca uma lupa 

sobre as reações no mundo contemporâneo e as suas relações econômicas e a crise 
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espiritual. Cada vez essa lupa aumenta o seu grau, mostrando ao leitor o âmago de 

individuo inseguro e desestabilizado meio ao mundo capitalista que o molda. Na 

ficção, a personagem se submete ao tratamento do Instituto de Terapia Vital (TV), 

onde o Dr. Tolgate prepara-lhe um tratamento de controle da realidade de uma 

família de operários de uma de suas fabricas. Ele não se esconde, mas pelo contrário, 

se torna constantemente visível.  Diante disso, ele se questiona sobre o ato de 

controlar vidas e por quem ele e controlado, evidenciando o que Foucault atribui 

como caráter panóptico no sistema capitalista, em que todos estão sob holofotes, e no 

entanto, há sempre uma torre central de vigia. Nessa neurose, Blake persegue 

incessantemente algo de real meio ao mundo virtual e estéril de sentido para a sua 

vida.  

O tempo em que se passa a obra não é explicito pelo autor, mas pode-se revelar 

pelos vestígios no interior da obra através percepção atenta que historiador deve 

dispor para leitura das marcas de temporalidades expressas na narrativa. Um fato 

histórico implícito e decisivo para a construção desse livro, foi a queda do muro de 

Berlim, começada em 1989 e que influenciou toda a da década de 1990, no qual o livro 

foi escrito. O fim da Guerra Fria e a vitória do capitalismo norte-americano sobre a 

União Soviética socialista gerou profundas críticas de todo mundo contra o sistema 

político triunfante. Uma outra pista, a empresa do personagem chama-se empresa 

“Terra Limpa S. A.” em que seus negócios objetivam tornar o mundo melhor evidencia 

as preocupações ambientais e ecológicas por parte da multinacional, sabe-se que é na 

década de 1990 que se aglutinam os debates acerca do impacto do ser humano no 

meio ambiente.  

Além disso, o livro faz referência a diversos órgãos internacionais como o 

acordo com o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), que diminui 

barreiras comerciais entre EUA, México e Canadá, e Ratificado o Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL), unindo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ademais, a obra 

aborda as novas perspectivas acerca do crescente desenvolvimento tecnológico dessa 

época, pois o tratamento do empresário Graham Blake utiliza de computadores, 

controles-remotos, microfones e câmeras escondidas que lhe faculta o poderio para o 
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controle da realidade da família de operários que estão sob seu domínio.  

 

História individual e coletiva do sentimento da avareza 

Na análise inicial do personagem principal do livro Terapia, Graham Blake 

pode ser tido como um homem generoso, que apesar de comandar uma empresa 

multinacional, não mede esforços em repor tudo o que retira da terra e das pessoas da 

qual extrai seus produtos. Na vida pessoal, Blake também transparece benevolência 

para com seus parentes e empregados, pois não economiza recursos materiais para 

fazê-los felizes e satisfeitos. A primeira crise dele ocorre quando, devido às 

reviravoltas do mercado financeiro, ele acaba sendo obrigado a se livrar da fábrica 

onde iniciou sua carreira: a fábrica de seu falecido pai. Aqui Blake reluta em se livrar 

do passado, em detrimento de sua ascensão financeira, mostrando o primeiro aspecto 

da sua avareza: a tentativa de reter o tempo. Conservar a fábrica evidencia-se como 

uma manifestação do sentimento da saudade, pois ele sente falta da sua infância e 

mantém a fábrica como símbolo do seu passado, ele o encontra e perde. A avareza 

aqui não está ligada puramente à dimensão material, mas desdobra-se nos seus 

afetos. O primeiro sintoma de saudosismo, e consequentemente de avareza do tempo 

ocorre quando para iniciar sua terapia ele deve voltar a Filadélfia, cidade onde se 

encontra a fábrica:  

 

“[..] Filadélfia. Uma cidade complicada para ele. Uma cidade para a 

qual ele nunca voltou. A cidade do amor fraterno, para nós e para ele, a 
cidade onde o pai morreu e lhe deixou como herança a fábrica 
mencionada, que, graças à tenacidade de Graham Blake, ainda funciona 

aos trancos e barrancos [...]” – (DORFMAN, 2001, p. 16)50 
 

Em outro trecho, temos Jessica Owen, sua ex-esposa e dona da Terapia Vital 

S.A. (fato que Blake desconhece) tentando convencê-lo a livrar-se da primeira fábrica: 

 

“[...] Ele estava salvando aquela velha fábrica por motivos puramente 
sentimentais: era lá que o passado dele se encontrava, fora lá que ele 

                                                        
50

 DORFMAN, Ariel. Terapia. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
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dera início à carreira dele antes de conhecê-la. Ele queria, disse ela, se 
agarrar a algo que ela ainda não tocara, não incrementara, algo em que 
ela não se envolvera. E essa pérola: ‘Você está só adiando o que sempre 
soube que deveria fazer. Optar pelo mais difícil. Crescer, Graham. 
Crescer é a opção realmente difícil.’” (DORFMAN, 2001, p. 19-20)51 

 

Nos dois fragmentos, o fator tempo acaba sendo imprescindível na análise do 

sentimento da avareza, pois existe um conflito sobre o tempo do passado e futuro, o 

avarento foge do seu presente. No atual modelo econômico capitalista, a gestão do 

tempo é tida como um meio de lucro por controle de produção, como na política Just 

in time, por exemplo. Nesse caso, a crise de Graham Blake trata-se de tentar manter 

controle do passado e do futuro, tentando obter os dois por meio de manter sua 

primeira fábrica sem perder o lucro de sua atual rede empresarial. Ao perceber a 

impossibilidade de sua ambição, o personagem entra em surto e recebe a 

oportunidade de ser tratado pela empresa Terapia Vital S.A., com seu método 

revolucionário e sigiloso de terapia. 

A partir desse ponto, Blake é levado a assistir e controlar a vida de uma família 

latino-americana que trabalha para ele, em um confronto sentimental contra a 

personagem que é o objeto de seu desejo, a Roxanna. Segundo Dr. Tolgate, Roxanna é 

o nome da terapia, pois ela será o objeto de cura para os problemas psicológicos de 

Blake. Apesar de apaixonado, Blake se sente extremamente incomodado com o modo 

de vida de Roxanna e a sua relação com o tempo que mantem-se no presente, como é 

mostrado no seguinte trecho:  

 

“[...] ‘Ela não tem pressa. [...] O tempo está se esgotando, os pacientes 
dizem a ela no galpão da fábrica, exasperados porque ela parece nunca 

ter pressa. [...] e sabe o que Roxanna diz? O tempo não está se 
esgotando. O tempo está sempre ali. É você que está se esgotando, que 

está indo embora, correndo rápido demais. Vá com calma. Cresça como 

a grama. O tempo é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. É isso 
que ela diz.’” (DORFMAN, 2001, p. 49) 52 

 

                                                        
51
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52
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Desse modo, Blake resolve entrar em confronto com Roxanna, trazendo várias 

desgraças para sua família e assim fazê-la sair de seu lânguido ritmo. 

 

“O tempo estava se esgotando. O pensamento simplesmente surgiu na 

minha cabeça com toda a ironia. O que você teria dito, Roxanna, se 
soubesse que a origem de minha pressa estava em querer provar que 
você estava errada: o tempo é única coisa que os outros controlam, que 
você não controla se você não tem grana. [...] Eu não ia deixar você 
controlar seu tempo.” (DORFMAN, 2001, p. 51) 53 

 

Segundo o filósofo George Simmel (SIMMEL, 2009, p. 66)54 o significado do 

dinheiro coincide com o desejo de poder, tornando-se um poder fazer, que aglutina os 

incentivos de um futuro apenas subjetivamente antecipável, mas o dinheiro tem uma 

essência vazia porque é apenas um meio que se detém ao vislumbrar possibilidades, 

ao mesmo tempo que deixa a sua posse inutilizada, portanto tem-se a ilusão de 

controle das temporalidades pelo acúmulo de dinheiro. O conflito de Blake e Roxanna 

sobre o tempo nessa passagem elucida a imagem da luta do avaro pelo controle da 

Fortuna, que é exposto no livro Inferno de Dante, no círculo da avareza (canto VII). A 

Fortuna é uma deusa romana que rege o acaso, a sorte, podendo ser boa ou má, o 

destino e a esperança por meio do manuseio de sua Roda. Em Dante, os avaros são 

jogados no inferno pela Deusa, por terem cometido a blasfêmia de tentarem controlá-

la e enquanto lutam desesperados por espaço, Fortuna se mantém serena e 

indiferente às suas súplicas, conduzindo calmamente sua Roda do Destino. Blake 

nesse momento encena o avaro tentando controlar Roxanna, que representa uma 

faceta da Fortuna. Essa tentativa de controle da Fortuna e sua Roda, demonstra a 

necessidade do avaro de controle não só de bens materiais ou do tempo, como da 

própria realidade dele e dos outros que o cercam. 

Para demonstrar essa necessidade, o livro leva-nos a explorar o psicológico de 

Blake após a conclusão de sua terapia. Apesar de aparentemente curado, Blake 

conversa mentalmente com Roxanna e acredita que atualmente ele é vigiado e 

                                                        
53
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controlado como fez aos atores no seu tratamento. Desconfiado dessa possibilidade, 

ele instala câmeras em todos os locais onde frequenta para vigiar seus parentes, 

amigos e empregados. Pode-se notar com isso, o que Foucault analisa as formas de 

vigilância institucionais em Vigiar e punir como o modelo panóptico, figura 

arquitetural idealizada por Jeremy Bentham. “O dispositivo panóptico organiza 

unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente […] A 

plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra, que finalmente protegia. 

A visibilidade é uma armadilha” (FOUCALT, 2005, p.165-166)55, ou seja, o ver e o ser 

visto se confundem a todo momento, havendo sempre uma torre central que vigia por 

trás.  

Após Blake descobrir o poder da mídia, seu poder material deixou de ser 

suficiente para satisfazê-lo. Através dela, ele se via no poder de controlar a vida das 

pessoas mais profundamente, podia manipular, chantagear e descobrir seus 

verdadeiros aliados. A mídia, assim, se torna o meio mais eficiente para o controle da 

sua realidade. 

 

“A memória, disse Dr. Tolgate, é a arte do esquecimento. Não para 

mim, não para minha câmera. Porque posso observar os meus amigos 
brincando de ser eles mesmos muitas vezes, até conhecê-los de cor, 
concentrando a atenção no momento que revela tudo, que expõe as 

entranhas ocultas da experiência já apagadas por ele para poderem 
continuar a viver. [...] Que eu não me devia negar o prazer daquele 

momento em que aperto o botão e dou início ao vídeo, e volto 
bruscamente a emoção de ver você através da divisória de vidro, 
através do olho da câmera.” (DORFMAN, 2001, p. 93-94) 

 

A citação acima mostra a tentativa desesperada de Blake para acumular o 

tempo do passado, a memória. Nada pode ser perdido, tudo deve ser registrado para 

pertencer a si, para que ele se sinta no poder de controlar a realidade das pessoas ao 

seu redor. No segundo momento, temos o registro do prazer obtido por Blake de 

manter esse controle, a paz que ele adquire através do mesmo. Como representação 

do capitalismo, a terapia de Dr. Tolgate e posteriormente o próprio Blake encarnam a 
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manipulação midiática das massas, para manter o controle social e a permanência dos 

grandes empresários no controle do capital. Nota-se que as imagens midiáticas são 

controladas pela elite capitalista e se interpõe na opinião pública, corrompendo-a ao 

seu favor. Não é à toa que Dorfman usa a Terapia Vital S.A., que a sigla é TV, e seus 

métodos de vigilância para a cura da crise existencial do personagem Blake. O autor 

Huberman em seu livro A sobrevivência dos vagalumes diz que: 

 

“[...] constatava a transformação em escala planetária da política e da 
economia capitalista em uma “imensa acumulação de espetáculos”, 
onde a mercadoria e o próprio capital tomam a forma midiática da 
imagem. [...] O que ficava outrora confinado nas esferas da liturgia e 
do cerimonial se concentra nas mídias e, ao mesmo tempo, através 
delas se difunde e se introduz em todos os momentos e em todos os 

meios, tanto públicos quanto privados, da sociedade. [...] imagens 
luminosas contribuindo, por sua própria força, para fazer de nós povos 

subjugados, hipnotizados em seu fluxo. [...]” (HUBERMAN, 2011, 
p.100)56 

 

 Os meios de comunicação de imagens são inseridos na vida das pessoas a todo 

instante, levando-as a se comportarem da forma como os códigos introduzidos nesses 

ícones lhe determinam. Dessa forma, a sociedade é induzida a não fomentar uma 

consciência política da hierarquia do sistema. Como aponta Huberman “eu não 

consigo imaginar um pensamento político que deixa a seu inimigo a definição e o 

controle de seus conceitos mais fundamentais” (HUBERMAN, 2011, p.101)
57. A avareza 

transcende a esfera material e adentra a realidade das pessoas através da mídia, 

permeando seus sentimentos, pensamentos e ações. Dessa forma, temos um modelo 

econômico, político e social tomado por esse sentimento, até que uma dessas áreas 

entre em colapso, causando um despertar de uma nova realidade e levando a uma 

maior autonomia de pensamento. 

Contudo, para Blake, esse domínio midiático não foi o suficiente. Sua ânsia pela 

realidade por trás de Roxanna o leva ao ato final de sua história. Ele conhece Rose, 
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uma empregada de sua fábrica prestes a falência e percebe que ela e sua família 

foram o modelo em que Dr. Tolgate e seus atores se basearam para a encenação de 

sua terapia. Blake adentra na vida de Rose e seus parentes como um benfeitor, usando 

de recursos audiovisuais para vigiá-los também. Devido à falência de sua fábrica, Rose 

tenta suicídio e Blake a salva. Ele acredita que devido a esse ato atingiu a redenção e 

conta a Rose toda a história que o levara até ela. Em vez de agradecimento, Blake 

ganha seu desprezo. A história é concluída com a narração do Dr. Tolgate, que leva 

Blake a reunião onde será decidido se a fábrica será vendida ou se ele a manterá em 

detrimento da perca de boa parte de seu capital. Dr. Tolgate narra o fim de seu 

tratamento para Jessica, uma das donas da Terapia Vital S.A. 

Com esse final, ficamos conscientes de que o drama moral de Blake termina 

com o triunfo do seu sentimento da avareza e de seus adversários. A paranóia do 

personagem no fim tem fundamento, pois sua desconfiança de que ele era controlado 

por um inimigo tão próximo é real. Jéssica, sua ex-esposa e sócia é a mentora de todo 

esse processo de terapia, portanto, percebe-se que a Roxanna é uma das facetas da 

Fortuna, visto que Blake tenta controla-la e até em certos momentos consegue. 

Entretanto, o desfecho da obra nos deixa perceptível que a verdadeira Fortuna, aquela 

que rege a vida do avaro, é na verdade representada pela Jessica Owen. No fim, Blake 

caminha no rumo de aceitar o rumo das coisas e se desvincular de seu passado (que 

também é sua moral), representada por sua fábrica. 
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A avareza e a deusa Fortuna  

 
Imagem 1- A Deusa da fortuna, Hans Sebald Beham, 1541 

 

A imagem(1) feita em 1541 é de autoria de Hans Sebald Beham(1500-1550), 

pintor, xilografurista, e impressor alemão, pertencendo a um grupo artístico 

inspirado no movimento Renascentista europeu, chamado Maneirismo. Foi 

considerado um pintor ateu e exilado de Núremberg por ter sido acusado de heresia e 

blasfêmia contra o luteranismo devido o caráter erótico de suas obras inspiradas na 

mitologia clássica e no cristianismo. 

ortuna é a deusa romana que domina os destinos, inspirada na deusa grega 

Tique responsável também pelos destinos e a sorte. É interessante perceber que o 

controle do destino está relacionado ao feminino, que aparece caracterizado como 

instável, caprichoso e oscilante. Disfarçada pela sua beleza misteriosa, a deusa brinca 

com os destinos dos homens, levando-os à ruina ou à glória, tal a sua vontade. Ela é 

apenas fiel à sua inconstância. Na imagem, a deusa aparece de maneira sedutora, 

devido ao estilo artístico do autor, mas é nessa sensualidade o seu lugar de poder, 

pois que ao mesmo tempo em que ela exibe as pernas, revela também um leão, 

símbolo tanto soberba, poder e de nobreza, o leão também remete às suas escolhas do 

destino dos reis, quem será afortunado ou não. 

  Há na imagem uma série de hierarquias, a proporção da deusa é predominante 

em relação ao homem. Ela também está situada no topo de uma escada, no primeiro 
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plano e, que faz notória a distinção do divino, diferenciando o fantástico e o 

imaginário temido do o cotidiano vivido.  A deusa representa o temor da 

transitoriedade da existência. O homem aparece estendendo a mão, solicitando a 

misericórdia da deusa, para que o mantenha no topo, e portanto, evitando que seja 

jogado da roda, ou esmagado por esta. O estilo neoclássico também é evidente na 

referência à Deusa Tique, que foi bastante representada em pé sobre uma esfera, na 

imagem esta aparece ao lado do pés de Fortuna, evidenciando sua instabilidade. 

A época da pintura é a do Renascimento, em que se faz uma remontagem dos 

ícones mitológicos e da estética clássica, é o período também das descobertas 

científicas e das grandes navegações. A deusa segura a roda da fortuna na mão 

esquerda, este objeto é representado por um timão ou um leme, simbolizando o 

controle do destino das empresas de navegação, pois o barco que está saindo ao fundo 

é uma jogada de sorte, a nau pode navegar em mares mansos ou revoltos e também 

encontrar terras e riquezas ou se deparar com os monstros marinhos que sorvem os 

homens para o fundo do mar. Além disso, a roda da fortuna também pode ser 

interpretada como uma roca de fiar, instrumento usado para a manufatura de fios 

artesanais, indicando o seu tecer do porvir. 

A partir do escritor e poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321), na obra A 

Divina Comédia58, Inferno Canto VII em que descreve os avaros no inferno, é 

recorrente o uso de imagens a respeito do mar. “Como em Caribide a vaga que ressoa/ 

Embate noutra, e quebram-se espumantes:/ Assim turba com turba se abalroa.” 

Caríbdis é era um monstro marinho protetor de limites territoriais no mar, que 

aparece na Odisseia, de Homero, naufragando os navios que buscavam terras e 

riquezas no além mar, essa figura estave nas lendas de marinheiros e pescadores 

representando o medo diante do desconhecido. Essa citação é a descrição inicial da 

chegada ao círculo do inferno pelo mar, em que há um grande número de pessoas em 

movimento e desordem, batendo-se avaro contra avaro. Em Dante, a deusa Fortuna 

aparece como uma figura serena, que não escuta as lamúrias dos usurários no inferno 
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e gira sua roda do acaso, fazendo descer o que está no alto e erguer o que está 

embaixo, no seu jogo interminável. “Mas, feliz, não escuta a vozeria/ E entre iguais 

criaturas primitivas/ Volvendo a esfera, em paz goza alegria.” 

 

 
Figura 1- Master of Berry, De Casibus Virorum, Boccaccio 1467 

 

Nesta imagem é retratada a Deusa Fortuna, que é a mulher de azul no centro 

da imagem a girar a sua Roda. Essa figura, no imaginário da Idade Média, é tida como 

responsável pela sorte e desventura da vida humana. No livro A Divina Comédia de 

Dante, Inferno - canto VII observa-se o seguinte trecho: “Os que então de cabelos 

despojados/ Clérigos, papas, cardeais hão sido, / Pela nímia avareza subjugados.” 

Nessa passagem, Virgílio explica a Dante o motivo dos sacerdotes cristãos se 

encontrarem ali. A Igreja Católica no medievo controlava boa parte dos bens 

materiais, encontrando na usura um intermédio entre a nobreza, os servos e a graça 

divina. Na imagem vemos um sacerdote à frente de uma fila de fiéis, como mediador 

entre os crentes e a Deusa Fortuna com sua Roda. 

 Em outra passagem do Inferno – canto VII, temos:“Tal é Fortuna, a quem por 

má vontade/ Insulta o que louvá-la deveria,/ Censurando-a com dura iniquidade.” Esse 

trecho apresenta a ação da Fortuna sobre aqueles que praticam a iniquidade de 

procurar ter mais do que lhes pertence, ou melhor, do que ela lhes concede. Podemos 
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avaliar na imagem a Fortuna manejando sua Roda, enquanto gira algumas pessoas 

junto a ela. Assim é a sua ação na realidade da vida, onde Fortuna eleva uma pessoa 

as graças da boa sorte e abundancia ou simplesmente a rebaixa na miséria e 

desespero, ninguém escapa à sua ação. Na imagem podemos observar que entre as 

pessoas manejadas junto à Roda estão um Rei e um sacerdote, revelando que nem o 

clero nem a nobreza estará imune ao seu castigo. 

 

Conclusão 

Em suma, cartografar historicamente as metamorfoses do sentimento da 

avareza é perceber os seus múltiplos significados, positivos e negativos, como o 

conceito da avareza forma imagens dialéticas que conversam com vários momentos 

históricos para conferir-lhe significados. Percebemos a avareza além do senso comum 

que a atribui o sentimento apenas ao acúmulo de riqueza, mas que esse sentimento 

desdobra-se também nos afetos e no viver. Nesse sentido, a sensibilidade ligada a 

avareza transforma as maneiras de ser e estar no mundo, permeando as dimensões 

individuais e coletivas. Esse sentimento constitui-se como uma maneira de se 

assegurar no mundo, adentrando no imaginário e produzindo diversas fontes 

históricas. Esse trabalho tem como proposta analisar a história da avareza atráves de 

imagens sintomáticas de tal sentimento, tendo em vista contribuir com as pesquisas 

acerca da história das sensibilidades para que os outros historiadores levem em conta 

a dimensão sensível e a avareza dos seus homens pesquisados.  
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VENENO E VIRTUDE: A INVEJA ENTRE NEGAÇÃO E CONSCIÊNCIA 
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RESUMO 
A noção de pecado desempenha um papel essencial como constituinte das 
sensibilidades na história ocidental, muito por influência do pensamento cristão. A 
literatura e as artes muitas vezes se dedicaram a essa temática e por isso constituem 
fontes privilegiadas para seu estudo. No Brasil de 1998 a editora Objetiva inicia a 
publicação da coleção Plenos Pecados, com leituras contemporâneas sobre os pecados 

capitais. Analisamos a primeira dessas obras, Mal Secreto, de Zuenir Ventura, como 
uma maneira de refletir sobre as possibilidades da pesquisa histórica sobre o pecado 
ali trabalhado: a inveja. As formas de pensar mudam ao longo do tempo e, com isso, 
transformam os discursos sobre a inveja e as maneiras das pessoas se relacionarem 
com esse sentimento, indo desde a negação total, como o que há de mais vil na 
natureza humana, até a tentativa de compreensão como parte do inconsciente e a 
emergência da noção do que conhecemos como “inveja boa”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pecado; inveja; Zuenir Ventura; Mal Secreto. 
 

ABSTRACT 
The idea of sin has an essential role as a part of the sensibilities on the western 
history, much under the influence of Christian thoughts. The literature and the arts 

have dedicated themselves to this theme many times, which makes them valuables 
sources for these studies. In 1998 Brazil, the Objetiva publishing house starts the 
release of the Plenos Pecados collection, with contemporary reads about the deadly 
sins. We analyze the first of these works, Mal Secreto, by Zuenir Ventura, as a way to 
think about the possibilities of the historical research about the sin explored on it: 
envy. Time changes the ways of thinking and, therefore, transforms the discourse 
made about envy and people’s manners towards this feeling, ranging from complete 
denial as what human nature most vile form, until attempts of understanding as part 
of the unconscious mind and the emergence of what is known as “good envy”. 
 
KEYWORDS: sin; envy; Zuenir Ventura; Mal Secreto  
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Comecemos pelo autor. Zuenir Carlos Ventura é um jornalista e escritor 

brasileiro. Nascido em Além Paraíba, no estado de Minas Gerais, em 1 de junho de 

1931 e formado em Letras Neolatinas pela Faculdade Nacional de Filosofia – atual 

UFRJ – em 1958. Trabalhou em muitos jornais por toda a sua vida – como a Tribuna 

da Imprensa, Correio da Manhã e na revista O Cruzeiro - e atualmente é colunista do 

jornal O Globo.  

Como escritor possui obras conhecidas, como: 1968: O Ano Que Não Terminou 

(1989), Cidade Partida (1994), Inveja: Mal Secreto (1997), Chico Mendes: Crime e 

Castigo (2003), 1968: O Que Fizemos de Nós (2009) e Sagrada Família (2012). 1968: O 

Ano Que Não Terminou tornou-se um best-seller e serviu de inspiração para a 

produção da minissérie Anos Rebeldes. Já o seu livro Cidade Partida recebeu o Prêmio 

Jabuti no ano 1995, na categoria Reportagem. 

Atualmente é o sétimo ocupante da Cadeira n.º 32, Zuenir Ventura foi eleito 

no dia 30 de outubro de 2014, na sucessão do Acadêmico Ariano Suassuna, e recebido 

no dia 6 de março de 2015, pela Acadêmica Cleonice Berardinelli. 

Ao ser convidado pela editora Objetiva para participar da série de livros 

intitulada Plenos Pecados, Zuenir Ventura escolhe o pecado da inveja. Justifica sua 

escolha por uma conversa que teve com uma amiga, dois anos antes deste convite, e 

também por achar que este é um pecado bem brasileiro. Algum tempo depois ao 

descobrir que possui um câncer na bexiga, começa a demonstrar sinais próprios da 

inveja, como o incômodo com a vivacidade que as outras pessoas ao seu redor 

apresentam. Em conversa com uma mãe de santo chega também a cogitar a 

possibilidade de ter sofrido mal olhado, que é apresentado como uma característica da 

inveja. Por sua vivência, seus interesses como jornalista e as experiências que passa 

durante a própria produção do livro, Zuenir Ventura se interessa cada vez mais por 

seu pecado. 

Como bem é apresentado logo no início de Mal Secreto, o livro possivelmente 

seria melhor classificado como um making of da produção do mesmo, contando, até 

mesmo, os meios que o autor se utilizar para coletar dados que virá a apresentar. O 

livro é composto por histórias recolhidas em terreiros de umbanda, consultórios 
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psiquiátricos e em confessionários de padres. Sem apresentar dados dos envolvidos 

nas histórias, o autor requisita de seus entrevistados histórias de inveja que chamem 

a atenção pelo inusitado, e conta até mesmo as dificuldades para conseguir estas 

histórias, como no caso da recusa dos padres diante do sigilo inerente às confissões. 

Sua pesquisa vai coletar dados também na história, na Bíblia e na literatura, 

como é o caso de Salieri e Mozart, Caim e Abel e de Otelo. Autores como Nilton 

Bonder, Helmut Shoeck, Renato Mezan e Melanie Klein também são utilizados por 

Zuenir Ventura para melhor delinear sua pesquisa e também as manifestações do seu 

pecado. Além destas histórias o autor apresenta a história de uma moça chamada 

Kátia, que de toda não parece ser verídica, apresentando-se mais como um jogo 

literário para trazer um viés ficcional e instigante ao livro. O autor se vê literalmente 

em meio a uma história de amor, inveja, intrigas e até de assassinato. Em suas 

pesquisas e conversas sobre a inveja no plano bíblico, Zuenir Ventura vai remontar a 

inveja até antes da criação do mundo, onde a inveja do anjo Lúcifer para Deus 

constituiria a primeira história de inveja. Além desta, a humanidade teria sofrido com 

o mal da inveja também em seus primeiros representantes, nas figuras de Caim e 

Abel. Ao matar seu irmão, Abel, Caim condenou o início da humanidade com um 

crime de fratricídio, algo que perpetuaria por toda a história. A bíblia toda é repleta 

de histórias de inveja e de assassinato, mas estas chamam a atenção por estarem no 

princípio de tudo, tornando-as conhecidas por quase todos.  

Zuenir Ventura realiza também, com a ajuda do IBOPE, uma pesquisa sobre a 

relação do brasileiro com a inveja e se assusta com os resultados que mostram que, 

das duas mil pessoas entrevistadas por todo o país, 84% disseram nunca ter cometido 

o pecado da inveja, enquanto 73% dos entrevistados declaravam conhecê-la: “o 

resultado confirmava o que a literatura teórica dizia da inveja. Todo mundo conhece o 

pecado, mas não gosta de admitir que o comete – é inconfessável, pelo menos 

publicamente” (VENTURA, 1997, p. 119). 

As pessoas que o autor entrevista procuram contar, por meio das experiências 

de seu ofício, o modo como as pessoas encaram e externalizam, ou não, a inveja, 

alguns casos mais contidos e outros mais extremos, chegando até a morte da pessoa 
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invejada. Todas estas entrevistas, dados coletados, histórias e leituras, são utilizados 

pelo autor de modo a formar e apresentar uma pesquisa mais de caráter jornalístico 

sobre a inveja, um reflexo de sua profissão e de sua experiência. 

 

*** 

 

As descrições acerca da inveja são comumente negativas, é isso não apenas na 

obra de Zuenir Ventura, mas em praticamente tudo que se pode ler em relação ao 

pecado. O próprio livro Mal Secreto já vem, de cara, com uma sequência de frases que 

apresentam o caráter maligno da inveja. Frases como: “A inveja não goza de boa 

reputação.” (Renato Mezan); “...a inveja destrói como câncer.” (Bíblia, Provérbios 

14:30); “Não há ódio mais implacável que o da inveja.” (Arthur Schopenhauer); “A 

inveja não ama.” (Joseph H. Berke). Ainda no início do livro, o autor coloca “a inveja é 

um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes” (p. 11). Diante de 

um início como este, o desenrolar do livro não parece muito promissor. No passeio 

com sua amiga Dorrit – dois anos antes de ser convidado para escrever Mal Secreto – 

Zuenir Ventura relata que realizaram uma busca de adjetivos para classificar a inveja: 

“... ‘paciente’ ... ‘dissimulada’ ... sub-reptícia, insaciável, incontrolável, duradoura, 

caprichosa, sorrateira, calculista, cumulativa” (p. 18). No livro do catecismo da igreja 

católica ele encontra a inveja descrita como “... um vício capital” (p. 54), “... a tristeza 

sentida diante do bem do outro e o desejo imoderado de sua apropriação, mesmo 

indevida” (p. 54). “Santo Agostinho... via na inveja ‘o pecado diabólico por excelência’ 

e dizia ‘da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela 

desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade’” (p. 54). 

Mas nem tudo são pedras, em alguns momentos – embora poucos – o autor 

traz descrições positivas acerca do pecado, em sua busca por uma “inveja boa”, como 

quando um amigo seu lhe diz que “A inveja é o elemento regulador das desigualdades, 

o que reduz seu desequilíbrio” (p. 37) ou quando ele mesmo fala sobre seus filhos “Às 

vezes, eles [nossos filhos] são para nós a prova da existência da boa inveja, isto é, 

admiração” (p. 75).  
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Deste modo, quase todas as caracterizações que encontramos do pecado da 

inveja, tanto na obra do Zuenir Ventura quanto em outras produções que tratem do 

pecado, são majoritariamente construções negativas. Ao diferenciar a inveja da cobiça 

e do ciúme no início de seu livro, a negatividade do sentimento já é evidenciada “(...) 

três distinções básicas: ciúme é querer manter o que se tem; cobiça é querer o que 

não se tem; inveja é querer que o outro não tenha” (p. 11). Este é o conceito que 

podemos perceber atribuído à inveja: um sentimento vil, que faz com que um 

indivíduo alegre-se com o insucesso, a infelicidade de alguém próximo a ele. Quanto à 

suas manifestações, Zuenir Ventura aponta “a inveja é um vírus que se caracteriza 

pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma. A preguiça se derrama. A gula 

engorda. A avareza acumula. A luxúria se oferece. O orgulho brilha. Só a inveja se 

esconde” (p. 11). 

Assim, percebemos que não é tão simples quanto se pode imaginar encontrar 

manifestações claras do pecado da inveja. O simples fato de o autor ter de recorrer a 

ambientes onde o sigilo profissional é uma característica essencial àqueles que lidam 

com estes pacientes, já é um sinal de que conseguir os relatos que se fazem 

necessários ao intuito de produção da obra não foi algo fácil. O “olhar enviesado”, 

“olho gordo”, tristeza com o sucesso de algum amigo ou alegria com o insucesso 

deste, etc., são traços que não são facilmente perceptíveis nas atitudes de um invejoso 

e podem ser também confundidos com outras características de qualquer indivíduo. 

As manifestações da inveja não são precisas e o pecado é muito mais “explícito” por 

seu caráter sigiloso. O invejoso procura manter-se sempre perto – como amigo – do 

invejado para saber das aquisições deste, sejam materiais ou emocionais, sejam de 

caráter pessoal ou profissional, a cada sucesso obtido pelo invejado “alguma coisa no 

invejoso se apaga” – parafraseando o escritor americano Gore Vidal. 

 

*** 

 

A ideia de pecado é um conceito desenvolvido pela Igreja católica como meio 

de regrar, controlar, o comportamento humano. O corpo, a carne, era o motivador dos 
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pecados humanos, corpo e espírito estavam sempre em lados opostos na batalha do 

homem contra o pecado. Se o seu espírito devia se manter puro para ascender ao 

reino dos céus, seu corpo era uma âncora que o prendia a este mundo tornando-o 

vulnerável aos prazeres terrenos. O pecado caracteriza-se, então, por atender aos 

prazeres do corpo. O corpo deveria ser utilizado apenas para a realização das obras do 

senhor na terra e deveria contentar-se com o mínimo necessário para sua 

sobrevivência, caso este não sobrevivesse a disciplina rígida da religião ao menos 

morreria em glória, por ter permanecido um fiel seguidor dos preceitos de Deus. 

Utilizando símbolos de representação do mal como forma de amedrontar os fiéis, a 

Igreja Católica apresenta os pecados mais comuns aos quais os seres humanos 

estavam vulneráveis. Estes pecados vão sendo desenvolvidos e analisados com o 

passar do tempo e de acordo com a necessidade de cada período, mas é em plena 

Europa medieval – quando e onde a Igreja possui maior representatividade - que os 

sete pecados, aqueles que agregam todas as formas de corrupção do corpo humano, 

serão instituídos. É o Papa Gregório I, no século VI, que apresenta uma lista dos sete 

pecados colocando-os em ordem decrescente de ofensa ao amor. 

É ainda o Papa Gregório I que apresentará a Inveja como um pecado capital, 

caracterizando-a como a alegria pelo infortúnio do próximo. Mas, enquanto pecado, a 

inveja irá criar uma quebra no contexto em relação aos outros pecados: todos os 

outros pecados se caracterizam por atenderem necessidades carnais humanas, o 

corpo é beneficiado com a realização de determinado desejo ou com a obtenção de 

determinado objeto. A inveja, no entanto, não atende a necessidades carnais nem 

deseja algo material, apenas deseja que o outro não possua algo que o diferencie 

daquele que o inveja, este desejo é maior que o próprio desejo de possuir o objeto de 

diferenciação. 

Para compreender a historicidade desse pecado, estudemos dois momentos 

radicalmente diferentes. Primeiramente, vamos direcionar nosso olhar para duas 

imagens. Na primeira, no canto mais à esquerda, uma mulher dentro de casa se 

comunica com um homem pela janela; ele parece lhe trazer alguma notícia ou fazer 

algum comentário. Mais ao centro, dois cachorros aguardam que um homem, de 
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dentro de sua residência, atire mais um osso para eles. Esse homem, encurvado sobre 

um balcão na entrada da sua casa, está acompanhado por uma mulher; juntos, 

observam uma cena na rua. O que veem é outro homem, bem vestido e com postura 

ereta, que trás pousado em seu braço o que parece ser um pássaro adestrado de 

estimação. Por último, no canto direito da tela, um homem carrega uma pesada 

trouxa em suas costas; está encurvado e seu rosto não é visível. Todos esses 

elementos adquirem um novo significado quando entendemos onde estão inseridos. 

O que acabamos de descrever trata-se de um detalhe do painel de madeira 

sobre Os sete pecados capitais, atribuídos a Hieronymus Bosch, datando 

aproximadamente do ano de 1500. Um grande círculo trás várias cenas cotidianas que 

remetem a costumes e atitudes pecaminosos do período. No centro do círculo, Cristo, 

com uma inscrição em latim que diz: “Cuidado, cuidado, O Senhor está vendo”. O 

cenário do qual partimos (figura 1) é uma representação da Inveja. 

 

Figura 1 - Detalhe de Os sete pecados capitais de Hieronymus Bosch, c1500 

 
Fonte: Museo Nacional del Prado (online, adaptado) 

 
Na segunda imagem (figura 2), uma monstruosa fera coberta de espinhos é 

montada por uma mulher, coberta por panos, mas deixando um seio a mostra. A 

mulher carrega consigo uma bandeira com duas cobras que se entrelaçam. Ao lado 

também foi gravado um escudo heráldico que tem um escorpião como símbolo. Acima 

dele, um morcego. Tem-se então, uma mulher em posição indecente, dois animais 

venenosos e um símbolo de cegueira - além da fera. Trata-se de uma gravura em 
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cobre do artista alemão Heinrich Aldegrever, datada de 1552. Faz parte de uma série 

que o artista realizou sobre os sete pecados capitais, em oposição às sete virtudes. 

Novamente, o que descrevemos é a alegoria representante da Inveja. 

 

 
Figura 2 - Inveja de Heinrich Aldegrever, 1552 

Fonte: Google Cultural Institute (online) 

 

Essas duas imagens são exemplares da produção do período da renascença. 

Mas se fizermos um recuo na linha temporal será possível encontrar uma série de 

sentenças sobre a inveja61 na obra de Tomás de Aquino (2002) que delinearão 

imagens semelhantes. O pai da escolástica escreve, por exemplo, que a inveja é uma 

traça que rói ocultamente e dilacera o amor; que é uma cobra tortuosa, sombria, 

tenebrosa; que tem espinhos que espicaçam e movimentam o invejoso. A inveja 

morde, envenena, queima e causa febre; é cega. Para ele, não há nada mais vil do que 

a inveja, e alguns sinais manifestados pelo invejoso são: rosto pálido, olhos abatidos, 

                                                        
61

 Compiladas de diversos escritos do autor e publicadas em Sobre o ensino (De magistro) e Os sete 

pecados capitais (2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 147 p.). 
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a mente inflamada, membros esfriado, a imaginação enraivecida e os dentes que 

rangem. A segunda imagem que descrevemos se torna uma síntese dessas metáforas. 

Mas Tomás de Aquino possui ainda outras reflexões sobre esse pecado. Nota 

que esse é um pecado que não se comete para ganhar algo, mas para destruir; que 

pode surgir da soberba, quando o soberbo sente-se superado por outro; que a inveja 

emerge quando esse outro surge como obstáculo para sua felicidade. Não se inveja 

quem está longe demais do seu lugar, tempo ou prestígio; o invejoso quer se igualar 

ou superar seus próximos. A inveja faz o ser humano se movimentar para um fim: 

atingir o próximo. Para impedir a glória alheia, o invejoso diminui o bem do outro ou 

fala mal dele, gerando, com essa atitude, a murmuração e a detratação. Temos, então, 

uma alegoria perfeita para isso em nossa primeira imagem, na qual vizinhos espiam 

invejosamente seu semelhante mais bem abastado, além de comentarem sobre a vida 

alheia. 

Esse santo da igreja católica estabelece uma relação entre amor e vida, estando 

ambos em contraposição à morte. O amor, para ele, é sinônimo de caridade. A inveja, 

por desejar o mal do próximo, entristecer-se com a felicidade alheia, é um pecado 

contra essa caridade, por isso seu caráter de pecado mortal. 

Em sua análise sobre o pecado e o medo na história ocidental entre o décimo 

terceiro e décimo oitavo séculos - na transição entre medievo e modernidade - Jean 

Delumeau (2003) identifica a predominância de uma culpabilização maciça, 

interiorização e uma consciência moral na mentalidade. Em meio às angústias do 

período, descobriu-se que o maior medo, o maior inimigo era si próprio. Era 

majoritário o pensamento que, por natureza, o ser humano estava propenso a todos 

os males. Sobre os sete pecados, Delumeau considera que cabe a Tomás de Aquino 

“[...] o mérito da reflexão mais serena e mais ampla tentada na Idade Média sobre 

essa questão.” (DELUMEAU, 2003, p. 362). 

Nesse contexto analisado pelo autor, duas afirmações eram centrais no 

pensamento religioso. A primeira é que as guerras, as pestes e a fome eram punições 

enviadas por um Deus colérico por causa dos pecados. A segunda, que satã estava por 

toda parte, incluindo o coração das pessoas; consequentemente, sem a intervenção da 
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graça, todos faziam parte de seu império e estariam condenados. Havia, portanto, 

uma necessidade imprescindível de se exercer uma vigilância constante sobre si 

mesmo. 

Mas diante de tudo isso, o mais importante é ressaltar alguns pontos 

mencionados pelo autor. Primeiramente, as noções por ele abordadas, como “medo”, 

“temor” e “pavor” precedem a descoberta do “inconsciente” pela psicanálise. 

Segundo, o contexto analisado é de grande desvalorização da vida material em favor 

da vida espiritual. Há nesses pontos um grande contraste com a atualidade, uma 

sociedade imersa na lógica material capitalista, tomada por um espírito de 

competição. Também uma sociedade profundamente modificada pelas descobertas de 

Sigmund Freud, que nos ajudou a entender melhor a relação entre nossa 

racionalidade e irracionalidade. 

Ao ler uma das mais famosas obras do fundador da psicanálise, O mal-estar na 

civilização (FREUD, 2010), percebe-se o quanto o sentimento de culpa é visto como 

um problema central para a civilização. Freud, então, faz duras críticas ao 

pensamento religioso que por tanto tempo predominou na história ocidental, 

entendendo a religião como um delírio de massa, um procedimento radical para evitar 

o sofrimento, construindo uma nova realidade. A técnica da religião “[...] consiste em 

rebaixar o valor da vida e deformar delirantemente a imagem do mundo real, o que 

tem por pressuposto a intimidação da inteligência.” (FREUD, 2010, p. 42). 

Ele nota como naquele período pós-guerra há um grande número de pessoas 

com um sentimento hostil à civilização, acreditando ser ela uma fonte de sofrimento e 

uma das maiores culpadas pelo fracasso das tentativas de alcançar uma felicidade 

plena. Freud acredita que há razões históricas para essa condenação e lança a 

hipótese de que uma das ocasiões foi a vitória do cristianismo sobre as religiões 

pagãs, pela depreciação da vida terrena pregada pela primeira. 

Para Freud, a civilização é entendida como um conjunto de instituições que 

distanciam o homem de um estado natural. Dessa forma, como aponta Renato Mezan 

(2009), todo o desenvolvimento da psicanálise, melhorando a relação entre o racional 
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e o irracional humano, seria então, um trabalho de civilização.62 E é um trabalho 

como esse que permite novas formas de olhar os pecados e o sentimento de culpa por 

ele provocado. O que antes era condenado como um mal da natureza humana pode, 

então, ser compreendido como parte do inconsciente humano, e então canalizado de 

alguma forma. O que permite entender o surgimento da noção de uma “inveja boa”. 

 

*** 

 

A inveja é comumente apresentada com conotações negativas em produções 

que tratam do tema, na obra Mal Secreto do autor Zuenir Ventura não é diferente. Ele 

traz a discussão de vários outros autores e apresenta casos recolhidos com pais e 

mães de santo, psicólogos e padres. Porém, mesmo cercado de todo este caráter 

negativo, Zuenir Ventura ainda questiona-se durante toda a produção de Mal Secreto 

se existiria uma “inveja boa”. A possibilidade que levantamos com o presente trabalho 

é que a inveja apresentaria uma conotação positiva quando o invejoso desenvolvesse 

uma consciência de sua falha, a partir desta consciência seria possível contornar este 

desejo e então canalizar sua disposição em favor da aquisição dos meios e das 

qualidades – e até do aplacamento do desejo de insucesso de outros – para a obtenção 

do sucesso próprio. Desta forma, a “inveja boa” não seria uma construção miraculosa, 

ou milagrosa, que seria apoderada pela medicina ou por religiões. A consciência das 

falhas que cometemos são ocasiões que - mesmo com a ajuda de psicólogos, padres ou 

de pais e amigos – são reconhecidas por nós mesmos e cada um pode e deve lidar com 

elas. A inveja, apesar do manto pecaminoso que o catolicismo a vestiu, é algo negativo 

pelo mal que ocasiona tanto ao invejado como ao invejoso – em maior proporção ao 

invejoso pela fixação que este pode desenvolver pelo desejo de prejudicar o outro – e a 

reversão desse desejo pode transformar o impulso invejoso em algo positivo e 
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construtivo, proporcionando o bem próprio para o indivíduo com também para outros 

que venham a usufruir das produções deste. 
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PUDOR E PRAZER: 
A LUXÚRIA À LUZ DA HISTÓRIA DAS SENSIBILIDADES 

 

Pedro Luiz Câmara Dantas¹63 

 

RESUMO 
O presente trabalho sugere uma pesquisa histórica reflexiva com base na obra “A Casa 
dos Budas Ditosos - Luxúria” da coleção “Plenos Pecados”. Publicada em 1999, esse 

livro traz questões ligadas diretamente ao corpo, à sexualidade e às relações 
saudosistas construídas com base nos vários códigos e identidades culturalmente 
estabelecidos pela sociedade brasileira, observando uma linguagem e uma narrativa 

que provocam inúmeras reações ao leitor. É nesse sentido que é importante ressaltar 
a particular atenção dada pela historiografia ao campo da literatura, especialmente 
por esta abranger, de forma diferenciada, os espaços de construção e de manifestação 
das identidades e do imaginário humanos que, por uma série de fatores, se omitem, 
em grande medida, das narrativas de caráter historiográfico. Dessa forma, se 
apresentará uma reflexão histórico-metodológica que vise observar esse pecado (a 
luxúria) em uma perspectiva distanciada daquela da religião cristã e dos moralismos 
existentes nas relações sociais, procurando estabelecer um diálogo que supere as 
dicotomias entre esses dois campos intelectuais por meio de um conflito de ideias que 
seja balizado pela História das Sensibilidades.  
 
PALAVRAS-CHAVE: prazer; pecado; luxúria; João Ubaldo. 

 
ABSTRACT 
The present study suggests a reflective historical research based on the book “A Casa 
dos Budas Ditosos – Luxúria” of the “Plenos Pecados” collection. Published in 1999, 
this book brings up questions directly connected to the body, sexuality and a various 
number of codes and identities culturally established by the Brazilian society, noticing 
a language and a narrative that cause numerous reactions in the reader. For this 
reason it’s important to stress the notable attention gave by historiography to the 
literature field, this particularly by covering, in a distinct way, the construction and 
expression spaces of human identities and imaginary, that by a number of factors are 
largely omitted of the historiographical character. Therefore a historical and 
methodological reflection arises, aiming to observe this sin (lust) in a distanced 
perspective of the Christian religion and moralism of the existing social relationships, 

seeking to establish a dialogue that overcomes the dichotomies between these two 
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intellectual fields through a conflict of ideas that is marked by the History of the 
Sensitivities. 
 
KEYWORDS: pleasure; sin; lust; João Ubaldo. 

 

*** 

 

Ao iniciar este artigo, não há motivo para deixar de fazer um breve histórico 

sobre a vida e a trajetória intelectual do autor do livro que o inspirou: João Ubaldo 

Ribeiro. Segundo dados da Academia Brasileira de Letras, instituição da qual ele era 

membro, João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro (1941-2014) era natural da Ilha de 

Itaparica, Bahia. E a Bahia, como se conhece, exerce uma grande influência quando o 

assunto é falar sobre o ser humano. A formação inicial de João Ubaldo não foi em 

Letras, mas em Direito e posteriormente em Jornalismo, na Alemanha, fator que 

influenciou bastante sua maneira de escrever. Nesse sentido, olhando para a sua vida 

pessoal também se percebe a grande influência das amizades por ele cultivadas, em 

particular, com Jorge Amado, Rubem Alves e Glauber Rocha. Assim sendo, antes de 

adentrar propriamente nas discussões histórico-literárias que nortearão este 

trabalho, se pode destacar que o caráter satírico e irônico predominante nas obras de 

João Ubaldo tem muito a ver com a contribuição desses três grandes nomes 

anteriormente citados, além do fato de que todos eles se propuseram a traçar um 

panorama da nacionalidade brasileira e do ser brasileiro; propiciando uma travessia 

por dentro das relações de pudor e prazer que se construíram no Brasil com base na 

sexualidade. Dessa maneira, a presença da sexualidade na explicação do Brasil se 

torna uma característica muito peculiar do país, uma vez que o Brasil é um dos 

poucos países no mundo a ter uma literatura de identidade nacional na qual a 

dimensão do corpo e a dimensão da sexualidade se fazem presentes. Essa dimensão 

sexual é uma coisa rara em outros países, ou seja, o corpo e a sexualidade ganham um 

lugar de destaque no Brasil. O livro A Casa dos Budas Ditosos – Luxúria está ligado a 

uma tradição de escrita que é muito forte no país e se relaciona à exploração literária 

do corpo e da sexualidade que, mesmo aparecendo nos clássicos de Gilberto Freyre, 
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não obteve, ao longo do tempo, um considerável número de seguidores. Quanto à 

Historiografia Brasileira em si, esta é em grande medida pudica, onde o corpo não 

aparece – é suprimido – o que insere esse livro e o próprio João Ubaldo em uma 

tradição literária e do pensamento brasileiro na qual a dimensão da sensibilidade se 

faz presente de forma muito clara, obrigando o pesquisador a tentar localizar o autor 

que está analisando dentro de um universo onde ele dialoga, com quem ele dialoga, 

com quais outros nomes ele dialoga. Por isso mesmo, não é simples coincidência que 

João Ubaldo era ligado a Glauber Rocha, já que a visão cinematográfica deste último 

também passou pela sexualidade. 

No contexto de uma crítica literária dessa obra, pode-se perceber que, em 

grande medida, o autor não é visto – como numa análise historiográfica – como uma 

figura histórica, mas muitas vezes apenas como o mentor do trabalho que se realizou.  

Quando a Editora Objetiva anunciou à imprensa sua intenção de fazer esta coletânea 

(a Plenos Pecados), também anunciou os nomes dos escritores designados para tal 

trabalho, entre os quais estava o de João Ubaldo. É aí que, segundo ele, num belo dia, 

um pacote aparece à sua porta. Dentro desse pacote havia uma série de fitas gravadas 

por uma mulher e um papel com uma mensagem datilografada na qual ela permitia 

ao escritor fazer o que quisesse daquele material, além de permitir que o mesmo 

também recebesse os créditos por uma eventual obra escrita com base nas fitas. Junto 

a este papel também estava um recorte de jornal com a notícia sobre a coleção que 

seria produzia, como se a pessoa que ali deixou quisesse que aquelas fontes de 

tornassem base para um dos livros, notadamente do que tratasse da Luxúria. Ainda 

no final das instruções, uma misteriosa sigla, que mais parecia ser as iniciais de um 

nome – C.L.B. – encerrava o comunicado. A partir dessa situação é que se origina toda 

a obra que serviu de base para este artigo. E é aí que, olhando para este panorama, se 

pode estabelecer uma relação de empatia, especialmente em um livro como esse em 

que há uma personagem que descreve uma série de coisas, mas não revela quem ela é. 

É nesse sentido que o fato de a Luxúria corresponder ao erótico, no qual o segredo se 

faz um elemento fundamental para a sua construção, provoca uma diferenciação entre 

o erótico e o pornográfico no texto do livro, justamente porque no pornográfico não 
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há mistério, tudo está à mostra. Porém, ainda nesse mesmo livro, a dimensão da 

fantasia está presente o tempo todo e convida o leitor a fantasiar, já que não se sabe 

quem é a pessoa por trás de toda essa história e porque – na medida em que a 

narrativa vai se desenrolando – e ela (a mulher) não tem a identidade revelada, 

aquele que está a ler, fantasia ainda mais essa personagem. Assim, para um 

historiador, este livro se torna muito interessante, pois traz a possibilidade do uso de 

uma documentação como essa. Entretanto, o fascínio do contato inicial com a fonte 

logo dá lugar a uma grande dificuldade de lidar com a mesma, porque, antes de tudo, 

a personagem principal não se identifica; o que rompe com a liturgia básica de um 

trabalho historiográfico, que é identificar e nomear as pessoas com as quais se está 

lidando no documento.  Ou seja, aqui João Ubaldo deixa no ar o tempo todo aquilo que 

é fundamental para o historiador: saber se a pessoa realmente existiu ou não e se é ou 

não é uma criação dele.  É fato que o historiador pode trabalhar com pessoas 

anônimas, isso é possível, uma vez que se pode mudar os nomes das pessoas em um 

material. No entanto, há que se apresentar evidências de que a pessoa existe, o que 

não é o caso nesse livro, pois o autor não comprova se essa mulher de quase setenta 

anos é real ou não; mesmo ela estando no centro do enredo.  Dentro de tais 

pressupostos, colocando-se no lugar do autor, possivelmente um historiador teria 

várias dores de cabeça ao trabalhar com uma fonte dessa categoria, já que a pessoa 

assina o documento, mas não deixa entender quem realmente é, qual é o seu nome 

completo e real. Talvez, escrevendo como outra pessoa, não escrevendo em primeira 

pessoa, João Ubaldo tenha se valido de uma estratégia narrativa que o fez tocar nesses 

temas de forma mais livre. Logo, ao procurar escrever de forma mais elaborada e 

quiçá disfarçada dos leitores, o escritor pode se valer dessas estratégias, 

especialmente dentro do campo da historiografia.  

Num trabalho historiográfico, diferente dum trabalho literário, faz-se notável a 

presença de uma segunda voz, uma voz que fala além da do narrador, a voz da crítica, 

do próprio historiador. Se em uma narrativa literária uma voz dessa categoria se faz 

presente, como se pode encontrar em uma série de trabalhos de literários, a tendência 

é que a escrita se torne enfadonha. O que João Ubaldo faz nessa obra foi um trabalho 
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de duplo afastamento em que ele construiu uma narrativa falando por outra pessoa e 

utilizando-se de um gênero diferente do dele. Vale destacar ainda que, o que se exige 

da literatura e da história é que o relato pareça verdade, não que necessariamente ele 

o seja, mas ele tem que parecer verdadeiro e – nesse caso – parece absolutamente 

verdadeiro aos olhos do leitor. 

Do latim luxuria, a Luxúria é descrita como uma emoção de intenso desejo pelo 

corpo. Segundo a doutrina da Igreja Católica, esta se enquadra entre os Sete Pecados 

Capitais e consiste, em grande medida, no apego extremado aos prazeres da carne e à 

corrupção dos costumes. A Luxúria ainda é comparada a uma porta que se se abre aos 

demais pecados, como o da prostituição, da sodomia e do incesto, trazendo danosas 

consequências ao corpo e ao espírito de quem os praticar. Segundo o livro do Êxodo, o 

ato sexual se faz contrário às escrituras, pois as mesmas condenam o ato luxurioso 

que não leva em consideração a outra pessoa, que a transforma em um objeto sexual. 

Dessa maneira, este pecado ganhou, dentro da mentalidade estabelecida pela 

Cristandade, conforme citado inicialmente, uma carga bastante negativa que o 

associou à prostituição e à animalidade do ser humano. Todos esses fatores, segundo 

a doutrina de matriz católica, reduzem o homem à condição animalesca do seu ser e o 

fazem se esquecer de outros aspectos que seriam importantes para a vida em 

comunidade, tais como a cumplicidade, o afeto e o serviço divino. Especialmente na 

visão católica desse pecado, a Luxúria é muitas vezes combatida com a castidade, 

prática que se pauta por uma não-prática: evitar o sexo.  É nesse sentido que, ao olhar 

para a coletânea de livros intitulada Plenos Pecados, da Editora Objetiva, na qual sete 

grandes escritores discorrem sobre um dos pecados capitais (conforme anteriormente 

citado), percebi a possibilidade de escrever sobre o livro A Casa dos Budas Ditosos – 

Luxúria, que integra esta coleção. No que, dentro do contexto das discussões que 

norteiam a História das Sensibilidades, o tema da sexualidade humana ganha forte 

atenção, pois está inserido em meio às diversas manifestações do imaginário e do 

comportamento humanos, indo muito além da própria fisiologia. Assim sendo, 

recordando a Chartier (CHARTIER, 1990), todo tipo de documentação seria a 

representação do real que se apreendeu e não pode ser desligado de sua realidade 
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enquanto texto construído seja ele literário ou de qualquer outro tipo. Isso em muito 

auxilia uma discussão como esta, na qual uma obra literária oriunda de uma forma de 

escrever peculiar à identidade nacional se une a elementos básicos da pesquisa 

histórica que são apresentados em sua narrativa, tais como a análise de fontes e a 

observação do “universo” em que estas se inserem para que se ateste sua veracidade 

ou sua falsidade.  Nesse sentido, o uso de imagens do passado (relações de dominação 

do homem sobre a mulher e de hierarquização racial) como elementos primordiais 

para o desenvolvimento de um olhar que questione os vários significados e 

mensagens que essas fontes quiseram passar, fomenta o mais elevado e perigoso 

estágio de apreensão de conhecimento que pode ser executado durante a produção de 

um trabalho acadêmico, pois este fator meche nas estruturas estabelecidas ao longo 

do tempo pela sociedade brasileira.  

Embora o sexo pretensamente defina as pessoas, como nos recorda Michel 

Foucault (FOUCAULT, 1980), as pessoas não param de falar nele, pois este não apenas 

se julga, mas também se administra e é imposto. No contexto da regulação do sexo, 

das proibições e da reprodução de discursos que venham a dar base a essas 

proibições, o sexo passa a virar um grande segredo e um tabu, mas as pessoas 

continuam incessantemente a colocá-lo como uma das “forças” que dão sentido a 

própria vida. Logo, ao observar a narrativa do livro Luxúria, pode-se traçar uma 

relação entre o dispositivo da sexualidade, que é uma porta – mesma imagem 

construída pela Igreja com a Luxúria – que se abre para a expansão de novas 

possibilidades de infiltração do poder nos mais particulares e íntimos aspectos da vida 

humana, pois dentro desse mesmo dispositivo, a sexualidade se torna o elemento de 

maior especulação, de maior idealização e também o mais íntimo porquê é a partir 

dela (sexualidade) que o poder e as relações podem se organizar junto à materialidade 

do corpo, às sensações os prazeres que podem ser obtidos através do mesmo. É por 

meio desse viés, que se torna possível recordar as várias imagens de inversão dos 

papéis socialmente estabelecidos para os homens e as mulheres, em particular nas 

relações sexuais descritas no livro nas quais a protagonista, em grande medida, atua 

como homem, comandando o ato sexual. Dessa forma, a observação das fitas deixadas 
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por ela, bem como o levantamento de dados para esta atividade, trouxe, de forma 

mais crítica, elementos sobre os quais pautei a maneira mais conveniente para 

observar alguns termos contidos na obra, dada a grande variedade de expressões 

coloquiais utilizadas para descrever as várias situações e atos sexuais na visível 

relação entre o desejo e a vontade de descobrir seu verdadeiro ser que é manifestada 

pela personagem principal. Nesse sentido, a sexualidade quando vista a partir desse 

panorama e também a partir da narrativa do livro, deve e pode ser concebida como 

uma figura histórica, uma vez que ela suscita as noções de sexo e os códigos que se 

estabeleceram ao longo do tempo nas várias sociedades, em particular, na brasileira, 

com base nessas noções. Foi aí que no decorrer da pesquisa que resultou neste 

trabalho, me deparei também com escritos de Sigmund Freud (FREUD, 2010), em 

particular O Mal Estar na Civilização, no qual é feita uma leitura sobre a psicanálise, 

método que modificou a maneira como a sociedade se relaciona com seus 

sentimentos. É dentro desse fator que temas como o desejo por mais de um parceiro 

(a) sexual ou as várias maneiras de se praticar sexo inserem-se na ruptura com as 

normas que a sociedade estabeleceu para essas questões, em particular, quando isso 

se passa no universo feminino, como se conta no livro Luxúria. É nesse sentido que, 

voltando-se novamente a Freud, se percebe como os conceitos de consciente e 

inconsciente atravessam essas questões dada a hipocrisia visivelmente marcante na 

nossa sociedade, uma vez que esses moralismos só funcionam na teoria. Dessa 

maneira, em grande medida, de acordo com o pai da psicanálise, a escolha de 

parceiros afetivo-sexuais se daria basicamente por dois tipos de motivações 

inconscientes: quando buscamos alguém que represente uma figura protetora, que 

nos atraia porque vai nos proteger e proteger nossos filhos, ou alguém que satisfaça 

nosso narcisismo, pois se escolheria uma pessoa tendo em vista o que se é, o que se 

foi ou o que se gostaria de ser. É aí que a história da senhora idosa que vem 

compartilhar, anonimamente, as aventuras sexuais que viveu com homens e mulheres 

na juventude ganha sentido em torno desses conceitos, já que o sexo é algo 

intrinsecamente ligado a essa forma de pensar construída pela sociedade brasileira, 
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mas que, ao mesmo tempo, é ocultado pelas normas de conduta às quais fora 

adestrado. 

Ao declinar da história contada no livro A Casa dos Budas Ditosos – Luxúria, a 

personagem que protagoniza o enredo – a senhora de sessenta e oito anos – tenta 

mostrar mais claramente o porquê dela ter consumado tantas relações sexuais na 

juventude e no decorrer de sua vida adulta. Desse modo, este fator se torna uma 

questão crucial no livro e para posterior análise do mesmo, uma vez que as memórias 

do passado que são constantemente revisitadas por ela, traçam um panorama que 

mescla a busca extremada pelo prazer e, ao mesmo tempo, certo pudor. É aí que se 

pode notar também que a extensão do prazer está muito ligada à Luxúria, dado que a 

sexualidade humana se apresenta como o oposto das pulsões de morte; é uma pulsão 

de vida. Por isso, notáveis são as narrativas ocidentais que mostram como a 

desenfreada busca pelo prazer sexual pode matar não só fisicamente, mas também 

socialmente. O relato da senhora que protagoniza o livro também chama atenção por 

apresentar situações que se reproduzem de maneira cíclica no decorrer de sua vida, 

especialmente as aventuras e encontros escondidos. Assim, o que parece ser uma 

sequência de atos de libertação frente a uma série de códigos opressores, passa a ser a 

representação de um corpo jovem que, em grande medida, se tornou estranho ao 

corpo que expressa poder.  

Este é mais um cenário que apresenta um conflito pessoal atravessado por um 

constante embate entre a animalidade e a humanidade da personagem, entre o 

autocontrole e o instinto incontrolável. Se essa busca insaciável por prazer consiste 

em violar os códigos e as regras que foram estabelecidas ao longo do tempo, a 

senhora violou essas regras, pois transgrediu todas elas às escondidas. Dessa 

maneira, a temática do desejo é mais uma vez recortada pelo “sujeito desejante” que 

habita o inconsciente humano e que se isola a partir da experiência cristã com o 

aprimoramento da ideia de culpa. Essa mesma dimensão desejante do prazer não está 

somente no físico, ela é atravessada por outras dimensões desejantes que se fazem 

também presentes no próprio social e nas fantasias que se associam à transgressão, já 

que a mulher recorre constantemente a esta última em sua narrativa. Por isso, 
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envolvido com os mistérios do inconsciente, João Ubaldo estabelece uma relação entre 

desejo proibido e sexualidade, na qual, tendo novamente Sigmund Freud como base, 

todo ser humano – especialmente na infância – tem desejos, que reprime ou sublima. 

Os pais e a sociedade vão ditando o que pode e não pode ser feito e se passa a ter 

noção do que é proibido ou permitido. Embora não estejamos aptos a controlar o 

desejo, somos capazes de dominar nossos atos. Ou seja, o que é normal para uma 

pessoa pode não ser para outra. No caso dos luxuriosos – como se pode ler na obra – 

eles são vistos como pessoas que estão sempre em busca da satisfação dos seus 

desejos e não consideram a lei ou o outro. No entanto, a partir desse fator, o 

autojulgamento de acordo com os valores, a cultura e a condição psíquica dão margem 

ao conflito e novamente à culpa. Esse seria o principal ponto que levou a protagonista 

a compartilhar suas experiências de vida. Além disso, no contexto dos códigos de 

conduta socialmente estabelecidos no Ocidente, em particular sob a influência do 

Cristianismo, certas coisas ainda são passíveis de omissão, como por exemplo, não 

admitir que a desobediência às regras vigentes cause prazer ao transgressor das 

mesmas. Nesse sentido, na desobediência das leis, das normas e dos valores, a 

sociedade brasileira se mostra – em grande medida – identificada com isso, já que se 

faz tão transgressiva e desobediente quanto à personagem do livro Luxúria. Assim 

sendo, aquilo que Freud vai chamar de perversão se liga, na maioria dos casos, não a 

apenas a comportamentos de extrema agressividade e negatividade, mas sim à 

obtenção de prazer a partir da transgressão das normas e dos códigos vigentes 

conforme anteriormente citado.  

Dessa forma, para concluir, se pode dizer que esse livro trabalha com as 

fantasias sexuais presentes na sociedade brasileira e notadamente as fantasias 

femininas. Toda sociedade tem suas próprias fantasias expressas pela cultura, pela 

religião e pelo imaginário que se forma em torno dessas duas últimas. A cultura de 

cada país se liga intrinsecamente a forma pela qual a presença ou a ausência de 

fatores como estes irá balizar a produção de subjetividades perpassadas pelo 

imaginário e pelas tradições que, ao longo do tempo, se moldam às mudanças que vão 

acontecendo. Em A Casa dos Budas Ditosos – Luxúria se lida o tempo todo com um 
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retrato bastante peculiar de um conjunto de situações que se insere nesses fatores 

sociais. No contexto do Brasil, a partir de um trabalho de pesquisa histórica, é 

possível – conforme foi aqui exposto – estabelecer uma relação entre as várias 

camadas de História que se acumularam através dos séculos e se tornaram as bases 

da cultura e da sociedade brasileiras, destacando as potências, as fragilidades e os 

sinais de singularidade que podem responder às demandas de um pesquisador 

interessado em promover uma relação histórico-literária pautada por uma História 

das Sensibilidades que permita construir uma narrativa que faça sentido, fuja de 

qualquer anacronismo e se paute pela singularidade da narrativa. Possivelmente, todo 

historiador ficaria muito empolgado ao se deparar com um pacote – como o que João 

Ubaldo supostamente encontrou – na porta de sua casa.  
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CONTRATEMPOS E/OU CONTRA O TEMPO: O PECADO DA PREGUIÇA 
ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO DE UMA HISTÓRIA DAS 

SENSIBILIDADES64 

 

Paulo Hígor Duarte de Souza65 
Leonardo Carneiro Ventura66 

 

RESUMO 
É perceptível nos mais diversos momentos da vida em sociedade que esta é regulada 
por discursos e práticas que estabelecem regras comportamentais, designam lugares 

de atuação dos sujeitos históricos, agindo sempre enquanto instituições de controle e 

orientação da vida dos homens. Tomando como ponto de apoio uma discussão 
contemporânea a respeito da Preguiça presente no livro Canoas e Marolas, dacoleção 
intitulada Plenos Pecados, lançada no Brasil pela Editora Objetiva entre 1998 e 2002, 
este trabalho pretende analisar o pecado em questão em sua historicidade, explorar 
suas transformações enquanto indícios de mudanças nas sensibilidades de 
determinada sociedade que podem ser percebidas não só em representações 
imagéticas mas também em fontes escritas como as que aqui serão exploradas. 
Pretende-se, além de demonstrar o caráter histórico da preguiça, apontar alguns 
problemas metodológicos a ser solucionados no trato comtal objeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pecado; preguiça; sensibilidades; Canoas e Marolas. 
 
ABSTRACT 

It’s noticeable on the most different moments of the social life that it is regulated by 
discourses and practices the establishes behavioral rules, designating places of action 
for the historical subjects, acting while institutions for control and guidance of the 
men’s lives. Taking as support a contemporary discussion about the sloth, presented 
on the book Canoas e Marolas, of the PlenosPecados collection, released on Brazil by 
the publishing house Objetiva between 1998 and 2002, this paper intends to analyze 
the sin’s historicity, to explore it’s changes as evidences of changes on the sensibilities 
of a society that can be perceived not only on images, but on written sources like the 
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ones here studied. It’s aimed to show the historical aspect of the sloth and to point 
some methodological issues to be solved on the treatment of this research object. 
 
KEYWORDS: sin; sloth; sensibilities; Canoas e Marolas 
 

 

Introdução 

 A presente discussão se insere em um campo historiográfico relativamente 

novo no cenário internacional e mais ainda quando se trata do Brasil.“Ora, 

LucienFebvre, desde 1938, admirava-se. “Não temos uma história do amor…não 

temos uma história da alegria””67.  Referindo-se a LucienFebvre, o historiador francês 

Alain Corbin atenta os historiadores para a necessidade de considerarmos enquanto 

nosso objeto de estudo não só aquilo que é propriamente do plano do racional, mas 

também as manifestações humanas das coisas sentidas, daquilo que é afetivo, 

sensorial e que durante muito tempo esteve separado dessa racionalidade. Partindo 

dessas reflexões ele lança no ano de 1982 uma obra intitulada Le miasme et 

lajonquille: L,odorat et l’imaginaire social XVIIIe-XIXesiécles, traduzida para o 

português como “Saberes e Odores: O Olfato e o Imaginário Social nos Séculos Dezoito 

e Dezenove”, na qual pretende mostrar como há uma relação entre as tensões e 

diferenciações sociais percebidas entre os franceses dos séculos XVIII e XIX e 

determinadas estruturas do sensível, determinadas formas de percepção sensorial que 

se alteram conforme recebem influências das mais diversas. No caso da sua obra, ele 

mostra como há uma relação entre o poder do discurso científico e instituição da 

“Teoria dos Miasmas” enquanto saber vigente e aquilo que ele chama de uma 

“hiperestesia coletiva”, uma certa transformação da percepção olfativa que leva a 

França a todo um processo de reformulação – sobretudo urbanística – calcado em 

uma desodorização e higienização desta sociedade. É com essa reflexão que Alain 

Corbin inaugura o campo da História das Sensibilidades, que se divide basicamente 

entre uma história dos sentidos, das percepções sensoriais e uma história dos 
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sentimentos, segmento que se mostra como o mais adequado para a discussão aqui 

proposta. 

 A preguiça possui variadas imagens e esteriótipos de representação que são 

mutáveis à medida em que desloca-se o olhar no tempo e em diferentes espaços. Nós 

brasileiros, por exemplo, representamos a preguiça a partir de determinadas imagens 

e gestos que não são necessariamente universais e que têm relação com o contexto 

por nós vivido. Isso nos faz pensar na preguiça enquanto um conceito que é 

receptáculo de sentidos historicamente constituídos, aquilo que o historiador da arte 

Georges Didi-Huberman irá chamar de sobrevivências68: configurações 

gestuais/visuais cujo significado foram se perdendo, alterando e acumulando com o 

passar do tempo. Vejamos essas continuidades e rupturas nas três fontes escritas que 

analisamos. 

 

Tomás de Aquino e a preguiça enquanto “dissipação do espírito” 

Vivendo em um período no qual, segundo Jean Delumeau em sua obra O Pecado 

e o Medo: a culpabilização no Ocidente ( séculos XIII-XVIII), pode ser percebida uma 

culpabilização maciça e uma certa interiorização da consciência moral nas 

mentalidades, ou seja, as maiores ameaças ao indivíduo não eram externas, estavam 

neles mesmos, em sua propensão a incorrer em más atitudes ou pensamentos, Tomás 

de Aquino dedica-se a sistematizar determinadas reflexões que há muito tempo – e 

com maior importância a criação de uma lista de pecados que se oporiam ao amor 

divino realizada pelo papa Gregório I, no século VI -  vinham sendo levantadas a 

respeito dos chamados sete pecados capitais, os “pecados cabeças”, que levariam o 

homem a cometer todos os demais pecados existentes. Um desses pecados é a 

chamada Acídia, que depois teve o nome modificado para Preguiça. Os escritos de 

Tomás de Aquino sobre os sete pecados são fundamentais para a consolidação, por 

parte da Igreja Católica, de uma doutrina de resignação dos desejos e obediência aos 

princípios cristãos. 
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 Tendo em vista a centralidade da espiritualidade na constituição ética humana 

existente no período no qual Tomás de Aquino produz seus escritos, a Preguiça, em 

sua concepção, se mostra muito mais como uma fraqueza espiritual do que 

propriamente material, física, corporal. Segundo ele a “[…]acídia é o tédio ou tristeza 

em relação aos bens interiores e aos bens do espírito.”69 .A  preguiça seria o pecado da 

dissipação do espírito, da divagação da mente. O indivíduo preguiçoso seria aquele 

que, por desinteresse ou por se julgar incapaz, se recusaria a pôr em prática tudo 

aquilo que lhe foi transmitido por Deus em forma de dons, e é aí que residiria a 

gravidade de tal pecado, pois ao não praticar aquilo que Deus, em sua infinita 

bondade, lhes concedeu enquanto dádiva, o indíviduo estaria negando o amor divino, 

se opondo a este. Como consequência da preguiça os indíviduos acabariam por 

cometer outros pecados como a melancolia (desprezo pela vida), a pusilanimidade, e 

sobretudo a malícia que surge nas mentes desocupadas ( percebamos aqui a relação 

com um dito popular até hoje muito utilizado: “Uma mente vazia é oficina do 

Diabo.”). O desprezo pela vida propicia a letargia característica dos preguiçosos, 

aqueles que acabam por fantasiar sua relação com a vida e o tempo visando poupar-se 

dos esforços que se mostram necessários àqueles que “aceitam a realidade tal como 

ela se mostra”. 

 Ser preguiçoso no sentido denotado por Tomás de Aquino representava um 

perigo tanto para a existência individual quanto para a coletiva, haja vista o potencial 

subversivo, formador de ideias contrárias à ordem que a “desocupação da mente” 

poderia fomentar. É notória nessa definição do pecado uma relação muito maior com 

a consciência, com a subjetividade, do que propriamente com os aspectos práticos da 

existência. Há nessa noção de preguiça uma forte remissão a um determinado plano 

existencial que ultrapassa as fronteiras da matéria, do terreno. 
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Um pecado antiburguês: a preguiça e as relações de trabalho na sociedade pós-

revolução industrial 

O século XVIII, sobretudo a partir de sua segunda metade, foi cenário de 

transformações fundamentais tanto no plano prático, econômico, político, quanto no 

plano moral. Foi em grande medida depois de um acontecimento da magnitude da 

Revolução Industrial que o homem passou a dar ao trabalho um caráter ético e uma 

significação nunca antes vista. Se desde a Antiguidade o que diferenciava os homens 

superiores das arraias-miúdas era o fato destas submeterem-se ao trabalho enquanto 

que aquelas estavam dedicadas a outras atividades (religiosas e/ou intelectuais), ou 

seja, se desde praticamente o surgimento da civilização ocidental o trabalho marcava 

negativamente aqueles que o exerciam, com o surgimento da burguesia moderna ele 

passou a ocupar o centro da constituição ética e moral do homem, passou a ser o 

símbolo maior da dignidade humana. “O trabalho dignifica o homem” é a máxima da 

moralidade burguesa. 

 Filho de uma família franco-caribenha, nascido em Cuba, porém levado muito 

cedo à Europa para morar na França, onde se destacou enquanto jornalista político e 

co-fundador do Partido Socialista Francês, Paul Lafargue escreve no ano de 1880 um 

panfleto político intitulado O Direito à Preguiça, no qual ele tece duras críticas à moral 

trabalhista burguesa. Inspirado no desenvolvimento das ideias socialistas encabeçado 

no século XIX por Karl Marx (personagem cuja filha, Laura Marx, era casada com 

Lafargue), ele apontará as contradições de caráter da burguesia moderna no que diz 

respeito às relações de trabalho, alegando que  

 

“A burguesia, quando lutava contra a nobreza, apoiada pelo clero, 
arvorou o livre exame e o ateísmo; mas, triunfante, mudou de tom e 
de comportamento e hoje conta apoiar na religião a sua supremacia 

econômica e política. Nos séculos XV e XVI, tinha retomado 
alegremente a tradição pagã e glorificava a carne e sua paixões, que 
eram reprovadas pelo cristianismo; atualmente, cumulada de bens e 
prazeres, renega os ensinamentos dos seus pensadores, os Rabelais, os 
Diderot, e prega a abstinência aos assalariados. A moral capitalista, 
lamentável paródia da moral cristã, fulmina com o anátema o corpo 
trabalhador; toma como ideal reduzir o produtor ao mínimo mais 
restrito de necessidades, suprimir as suas alegrias e as suas paixões e 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1026 

 

condená-lo ao papel de máquina entregando trabalho sem tréguas 
nem piedade.770” 

 

Para o autor, essa sacrossantificação do trabalho introjetada nas consciências 

das classes operárias seria ela mesma a causa do padecer dessa classe, pois o amor ao 

trabalho – sobretudo ao trabalho alienado, aquele no qual o trabalho não tem acesso 

integral ao produto de seu esforço – a necessidade de trabalhar para ser digno nada 

mais faria do que aumentar a riqueza da burguesia detentora dos meios de produção, 

causando a progressiva substituição do operário pelas máquinas, ou quando não, a 

diminuição nas ofertas de salário devido a procura descontrolada por emprego. Além 

disso, a “paixão depravada” pelo trabalho privaria o homem dos prazeres da 

contemplação, do descanso, e isso sim é que ia de encontro à moral cristã, como ele 

ironicamente faz questão de lembrar: “ Jeová, o deus barbudo e rebarbativo, deu aos 

seus adoradores o exemplo supremo da preguiça ideal; depois de seis dias de 

trabalho, repousou para a Eternidade.”71 

 Quando Lafargue reivindica o direito à preguiça em oposição ao direito ao 

trabalho, ele nos indica que houve um deslocamento no sentido até então dado à 

preguiça, houve uma apropriação e adaptação por parte da burguesia do sentido dado 

a esse pecado pela sociedade cristã do período medieval. A preguiça aparece nesse 

período intrinsecamente associada a uma das fundamentais questões práticas da vida 

na sociedade moderna: o trabalho. Ela, para além de suas implicações espirituais, 

apresenta agora implicações práticas, físicas, corporais. O preguiçoso é aquele que 

não produz, não gera riqueza material, a preguiça agora está representada pelos 

corpos que não se submetem à degradação imposta pela superexploração da mão-de-

obra, está ligada ao descanso físico do corpo, é muito mais do que uma simples 

fragilidade de espírito, um problema interior. Ela agora aparece enquanto ferramenta 

de resistência a relações exteriores ao ser, às relações de trabalho. Esse trânsito de 

sentido entre o material e o espiritual visualizado na noção de preguiça, vale 
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salientar, não reduz-se a uma passagem completa e muito mais a uma relação 

dialética, onde não há propriamente superposição e sim mistura, hibridização, 

ressignificação e reapropriação desse conjunto de imagens e gestos representativos. 

 

Contra o tempo e contra todos: a preguiça na contemporaneidade 

Em nossa pesquisa sobre as representações da preguiça, a literatura surge 

como uma interface entre o homem e o real, como possibilitadora de outras relações 

com o mundo, como fornecedora de novas representações imagéticas, novas 

construções sociais. Como bem o disse Michel Serres, inventamos personagens para 

através deles alcançar o mundo, mas também, e principalmente, para criar novos 

mundos.72 Partindo desta premissa, podemos analisar como a obra Canoas e marolas, 

de João Gilberto Noll, elabora um conceito de preguiça jogando com alguns sentidos 

atribuídos historicamente a este pecado, enquanto gera suas próprias imagens. O 

livro conta a história de João das Águas, personagem alterego do autor (João 

Gilberto). Águas, por ser ele este acúmulo de tempo que se recusa a passar, água 

inerte, estancada do fluxo do rio dos anos, estagnada em poças de “quases”, “querias”, 

“poderias”, “serias”, de verbos quase sempre conjugados no subjuntivo estuário de 

todas as chances perdidas, todas as possibilidades abortadas, todos os desejos 

abandonados na metade. Sua história, podemos articulá-la em três imagens-

metáforas de sua relação com o mundo ou fundamentos de um outro que em que bem 

gostaria de viver. 

Pela narrativa de Noll, João das Águas chega, vindo não se sabe de onde, em 

uma ilhade que se desconhece o nome, como se importasse apenas o fato de ser uma 

ilha, ou seja, pedaço de terra isolado do mundo. Ela própria é estação, é parada, 

pedaço de terra fixa em meio às águas fluentes do mar. Mas a Ilha é uma metáfora 

não só de espaço, também de tempo. Ela retém o fluxo dos acontecimentos. Uma 

parte do passado de João das Águas ficou retido naquela ilha: ele vem em busca de 

uma filha que nunca conhecera, portanto, de um pai que nunca fora; a ilha é também 

para ele estuário em sua própria cronologia, vertedouro de histórias não completadas, 
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de atos deixados pela metade, de tudo que ele deixou de ser e de fazer enquanto pai. A 

ilha é nossa primeira metáfora. 

Mas a ilha é atravessada por um rio que, também, não se sabe qual. Ele está lá 

apenas para lembrar que, apesar de todas as desistências de João, o fluxo da vida 

segue. E então João das Águas se torna também para as águas, pois, em grande parte, 

é um ser que anseia voltar à corrente, voltar a fluir. Por isso, quando está mais 

angustiado ou perdido, vai para a beira do rio, molha os pés e os cabelos, põe um 

punhado de areia na boca e se deita na margem, fingindo, por, um instante, voltar a 

ser rio, feito de água e areia dispersas;não demora muito para o próprio João das 

Águas tornar-se paciente de sua filha que sequer sabe estar tratando o próprio pai.O 

preguiçoso seria então aquele que mantém uma relação conflituosa com o tempo: ilha 

e rio, fixidez e correnteza, pecado capital ou resistência. O rio é nossa segunda 

metáfora. 

Em meio à sua aventura – onde quase nada acontece -, João das Águas conhece 

um companheiro, um índio, que a princípio ele pensa ser mudo, ou porque o próprio 

tem preguiça de falar, ou porque João tem preguiça de escutá-lo. Fruto de um 

preconceito historicamente construído, o índio é a imagem da preguiça solidificada no 

imaginário social burguês. O índio é preguiçoso porque está fora do esquema de 

trabalho excessivo, da produção da mais-valia. É aquele ser que trabalha para a aldeia 

apenas o essencial, para quem não existe a ideia do excedente. Por outro lado, o índio 

traz em si a inércia do tempo passado, das sociedades conquistadas, vencidas, mas 

que se recusam a desaparecer, esse retardamento da história. João das águas sentiu 

uma proximidade imediata com seu companheiro índio, afinal também João se sentia 

feito de tempo retido, de camadas sobrepostas de história. O índio é a nossa terceira 

metáfora. 

Ilha, rio, índio. Metáforas que alternam parada e passagem, estação e partida; 

imagem daquele que é, para o preguiçoso, o grande dilema: ir ou ficar, começar a 

tarefa ou adiá-la um pouco mais.Assim, o livro é feito muito mais de espaço do que de 

tempo. Ao percorrermos a narrativa, temos dificuldade de sentir o tempo passar, 

justamente porque a relação que João das Águas desenvolve com a temporalidade é 
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uma relação de estranheza. Não há qualquer indicação de data ou época aproximada 

na obra. João fala de seu pai, que fora locutor esportivo de rádio, mas que morrera 

antes de ele nascer. Podemos pensar então que a história de João se passa de meados 

do século XX em diante. Mas mesmo essa época de sua vida é apresentada por ele com 

um certo distanciamento. Como nunca chegara a respirar o mesmo ar que o pai, sua 

relação com ele foi sempre de saudade, de ausência. 

Em grande medida, a preguiça é elaborada pelo texto como esse sentimento de 

distanciamento com o tempo. Por isso, não conseguimos em nenhum momento nos 

situar em um ponto fixo da linha temporal, em uma data exata para os 

acontecimentos. Por isso, ainda, podemos dizer que a elaboração de uma história da 

preguiça esbarra, antes de tudo, na elaboração de um recorte temporal para os fatos, 

já que o preguiçoso é aquele que deixa tudo para depois, que mantém as tarefas 

inacabadas, que não deixa um início e um final certos para cada coisa. 

 

Considerações finais (ou para que tempo fazemos a história?) 

O preguiçoso desenvolve uma relação, além de conflituosa, absolutamente 

fantasiosa com o tempo. Um tempo eternamente pensado no futuro. É aquele que está 

sempre postergando o início, ou o fim de uma ação. É um ser de ações suspensas no 

tempo, na história. Por isso as cenas (do livro de Noll) estão, soltas, sem começo nem 

fim definidos, porque espelham essa posição estranha da preguiça com sua própria 

temporalidade.Talvez por isso, sua documentação seja difícil, e aqui nos 

perguntamos: seria possível uma história da preguiça? François Dosse nos apresenta 

em seu Renascimento do acontecimento essa nova ideia do acontecimento histórico 

como aquilo que deixa rastros, que está continuamente sendo reescrito, pois não para 

de ressignificar o mundo. Mas como historiar aquilo que não aconteceu, que não 

deixou rastros por não se realizar a não ser na mente imaginativa do preguiçoso? Se 

toda pesquisa história nasce, antes de tudo, de um recorte temporal, espacial, como 

cronologizar e mapear a imaginação?  

Pensamos que uma história da preguiça não seria possível senão atentando 

para a própria relação do homem com o tempo. Uma relação construída por conceitos 
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e pré-conceitos, tanto quanto por imagens e metáforas. A escrita desta história 

precisaria acompanhar as mudanças no tratamento do que seria o papel do homem no 

mundo, como se daria sua interação com o meio social, ora agente, ora paciente; 

assim como o processo de elaboração de uma temporalidade própria, alheia à própria 

época. Fazer uma história da preguiça significaria, acima de tudo, questionar qual o 

papel do homem na escrita da própria história, se autor ou personagem, 

frequentemente, os dois. 

Em um ensaio em que pretende responder a uma já antiga questão, Giorgio 

Agamben afirma que ser contemporâneo é ser estranho ao próprio tempo. Ele diz: 

 

 “[...] é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide 
perfeitamente com este [o seu tempo], e é, portanto, neste sentido, 
inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse 
deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, 
de perceber e apreender o seu tempo.”1073 

 

Enquanto ser de não-realizações, João das Águas segue na contramaré do 

mundo em que vive, e nos dá pistas para encontrarmos o sentido de nossa escrita, 

assim como representa o perigo de nos perdermos dela. Já que, enquanto 

historiadores, precisamos estar constantemente nos perguntando: para quem e para 

quando escrevemos a história?No fazer historiográfico, há o momento de sermos ilha, 

de nos distanciarmos do próprio tempo, e de nós mesmos,na tarefa de perscrutarmos 

o mundo que nos rodeia com uma mínima dose de objetividade; mas há, ainda mais, o 

momento de mergulharmos de volta no fluxo dos acontecimentos, de reconhecermos, 

junto com Carlo Ginzburg que Nenhuma ilha é uma ilha, de reconhecermos nossos 

pontos de conexão com a sociedade à nossa volta, e de assumirmos uma posição em 

relação ao presente.74 

Em tempos como o atual, quando o fascismo, que muitos no Brasil julgavam 

exorcizado, volta a expelir seus dizeres e seus odores, regurgitando discursos 

                                                        
73

 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo?e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009, p. 59 
74

 GINZBURG, Carlo. Nenhuma ilha é uma ilha: quatro visões da literatura inglesa. São Paulo: Cia. das 

Letras, 2004. 
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“adormecidos”, trazendo à tona (e às ruas) seres “do passado” pedindoa volta da 

ditadura; em que direitos humanos básicos são negados a povos inteiros do Oriente, 

vítimas de ditadores; em que uma Europa empanturrada por séculos de colonialismo, 

exploração e extermínio do outro recusa-se a oferecer o mínimo refúgio a populações 

inteiras submetidas a guerras que ela própria ajudou a criar, é preciso mais que 

nunca assumirmos nosso postode historiadores para o presente, enfrentarmos as 

questões que nos são urgentes, os perigos que nos desafiam, ou corremos o risco de 

terminarmos como, João das Águas, ao final do livro de Noll,  adorado, idolatrado 

como um ser divino, aquele que, como todo deus, se pretende maior que o tempo. 

Rodeado por seu companheiro índio e sua tribo, seres que se deixam levar pelo tempo 

como a canoa deixar levar-se pelo rio, preguiçosos, flutuando sem nunca se 

aprofundarem, em um eterno adiamento de si mesmos, inatuais e inativos, protegidos 

pela doce ilusão de não pertencerem à história. 
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DIGESTÃO QUE OFUSCA A MENTE:  
A GULA E A CRISE EXISTENCIAL BURGUESA 

 

Pedro Henrique de Almeida75 

 

RESUMO 
A noção de pecado se desenvolve através do tempo como um elemento fundamental 
da constituição da mentalidade Ocidental, adepta do cristianismo desde o medievo. A 
literatura e as artes se dedicaram, em alguns momentos, a essa temática, tornando-se, 
portanto a fonte preferencial para seu estudo. A Editora Objetiva, em 1998, inicia a 
publicação da coleção Plenos Pecados, relendo os sete pecados capitais com olhos 

contemporâneos. Este artigo é uma reflexão acerca do livro O Clube dos Anjos, de Luís 
Fernando Veríssimo, que pretende destacar os aspectos metafóricos que permeiam o 
enredo, dando ênfase ao pecado da gula na modernidade e sua relação com a 
sociedade burguesa. O conceito que a obra elabora sobre o sentimento só é possível no 
contexto em que foi escrita e da maneira que foi produzida, valendo-se dos aspectos 
contemporâneos para dotar de novo significado um pecado medieval. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pecado; gula; Veríssimo; burguesia. 
 
ABSTRACT 
The notion of sin develops over time as a key element of the constitution of Western 
mentality, adept of Christianity since the Middle Ages. The literature and the arts 

dedicated themselves to this issue, becoming therefore the preferred source for your 
study. The Company Objetiva, in 1998, begins publishing the Plenos Pecados 

collection, rereading the seven deadly sins with contemporary eyes. This article is a 
reflection about the book The Club of Angels, written by Luis Fernando Verissimo, 
which aims to highlight the metaphorical aspects that permeate the plot, emphasizing 
the sin of gluttony in modernity and its relationship to bourgeois society. The concept 
that the work elaborates on the feeling is only possible in the context it was written 
and the way it was produced, drawing on the contemporary aspects to give new 
meaning to a medieval sin. 
 
KEYWORDS: sin; gluttony; Veríssimo; bourgeoisie. 
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Introdução 

Comer é um ato explícito de poder, expresso pelos gestos e formas que 

abrange, é destruição, arte e prazer. Situaremos a gula em nosso tempo, propondo 

uma discussão sobre necessidade e fugacidade de um pecado hierárquico que se 

disfarça e se camufla em uma sociedade de culto ao corpo e tendências saudáveis, mas 

que sobrevive forte, tentando e seduzindo a carne na mesma medida em que a 

corrompe e destrói. 

 O romance "O Clube dos Anjos", publicado em 1998 por Luís Fernando 

Veríssimo, abre espaço para a reflexão de pontos interessantes da sociedade através 

de símbolos que serão decodificados ao longo desse artigo. Veríssimo põe um fim a 

uma geração de anacrônicos através de uma fina prática burguesa de poder e 

sensibilidade, propõe uma época irrigada de significado, um tempo onde as lacunas 

sejam preenchidas pelas coisas certas. 

 A máxima japonesa "Todo desejo, é um desejo de morte" permeia e dá sentido 

à obra. É esse desejo que guia Daniel e seus amigos na incessante busca pela 

satisfação. Seus corpos, como espelhos da alma, recusam qualquer plenitude, mas o 

desejo nunca cessa. A fome é uma necessidade reincidente, que tenta à gula pela 

própria natureza, é um cocheiro surdo ao qual não se pede parada, que leva ao abismo 

e gargalha durante a queda. 

 Veríssimo nos traz à memória um pecado que, em tempos históricos de fartura, 

já não é tão pecaminoso. A censura caiu num esquecimento coletivo consensual e a 

repreensão é quase inexistente. Não é por menos, uma indústria se desenvolveu para 

os glutões: bares, restaurantes, bistrôs, lanchonetes, espaços de celebração da alegria 

e da miséria onde a sociedade burguesa se deleita com as possibilidades 

gastronômicas do mundo atual, desenvolvendo e cultivando rituais ao mesmo tempo 

em que tenta, com comida, preencher o vazio presenteado pela modernidade. 

 

Luís Fernando Veríssimo e a gula 

 Filho de Érico Veríssimo, nasceu em 1936 em Porto Alegre, no estado do Rio 

Grande do Sul. Fez carreira em alguns famosos jornais antes de se consolidar escritor, 
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tendo recebido elogios do importante crítico literário Wilson Martins nessa área logo 

com o primeiro livro, O Popular, com o subtítulo “crônicas, ou coisa parecida”, de 

1973. 

 Em 1981 alcançou o feito de esgotar em dois dias a primeira edição de “O 

Analista de Bagé”, livro que popularizou sua imagem e seu estilo de escrita, trazendo 

um psicanalista de formação freudiana ortodoxa com sotaque e trejeitos de um típico 

gaúcho da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai.  

 O livro analisado, O Clube dos Anjos (2002), recebeu em 2003 o prêmio de um 

dos 25 melhores livros do ano (2003) da New York Public Library. Convidado pela 

editora para produzir um livro que comporia a coleção, dispôs-se a escrever sobre a 

gula. A gastronomia permeava algumas obras de Veríssimo, como seus livros de 

viagens e uma coletânea de crônicas intitulada A Mesa Voadora, mostrando 

conhecimento dos prazeres que a boa comida pode proporcionar. Além disso, é 

membro da confraria gastronômica Companheiros da Boa Mesa, grupo que se reúne 

mensalmente no Rio de Janeiro com o intuito de celebrar o amor à fome. 

 Como profissional, o cronista é uma pessoa que deve estar sempre atenta ao 

mundo, ligada a todos os detalhes e vícios do cotidiano, analisando friamente a 

realidade que o cerca e o engole. Desse ponto de vista, é o tipo de escritor mais 

indicado para falar do pecado mais cotidiano dentre os sete capitais. A gula foi 

naturalizada, introjetada em nossa sociedade e vendida nos mais diversos lugares, e 

se antes era um vício que corrompia a mente, ligada à mesquinhez humana e à 

ausência de controle sobre o próprio corpo, hoje é arte e requinte, sensibilidade 

levada ao extremo, porém um aspecto é invariável: sempre foi uma explícita 

demonstração de poder. O autor sabe disso, e traça em 121 páginas uma biografia da 

fome do “Clube do Picadinho”76, o que aconteceu com ela e seus membros em vinte e 

um anos. 

 

 

 
                                                        
76

 Nome dado à confraria gastronômica dos personagens do livro. 
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Os pecados e sua historicidade 

 Os pecados como os conhecemos nos dias de hoje têm origens remotas na 

História. Sempre caracterizados por um excesso, já era identificado na Grécia Antiga 

pelo termo armatia77 ou harmatia, cometer armatia era ultrapassar a medida ou 

alcançar a desmedida. Esse termo foi utilizado na Poética de Aristóteles, fazendo 

alusão direta às tragédias gregas e seus heróis. “Em sua essência, a harmatia é a 

ignorância combinada com a ausência criminosa, dispondo de uma parte do indivíduo, 

uma falha de caráter, que o torna responsável por sua queda” (DRUMMOND, 2014). 

Dessa maneira, a forma trágica aristotélica coloca no âmago o homem em conflito 

com o mundo, suas ações culminam em uma falha estrutural que já demonstram a 

corrupção por um desvio e suas desastrosas consequências. 

 Nas primeiras traduções da Poética para o latim, o conceito mais abordado de 

harmatia era sua tradução direta a pecado, do latim (peccatum), transgressão (scelus 

ou praevaricatio) e ofensa (flagitium), denunciando o peso moral que o termo já 

carregava.  

 Os gregos exemplificaram parte das transgressões humanas, porém foi com 

Evágrio Pôntico78 (346-399/400 d.C.) que a “doutrina” dos vícios começou a ser 

analisada dentro de uma perspectiva cristã. Pôntico passou dezesseis anos no deserto 

egípcio vivendo como ermitão. Sua intenção era observar as experiências dos monges 

do deserto, terminando por juntar-se à comunidade monástica do Baixo Egito. 

Baseando-se nas observações feitas nesse período, traça e sistematiza as principais 

doenças espirituais que assolam aquela comunidade de monges, os oito males do 

corpo e da alma. Em dois de seus principais escritos (A Propósito do Discernimento 

das Paixões e dos Pensamentos e Sobre os oito vícios capitais), Pôntico destaca a 

importância de se afastar desses vícios79. 

 

                                                        
77 

Amartia, “desmedida” do grego antigo. Sua significação: pecado. (DELUMEAU, 2003, p. 358). 
78

 Evágrio Pôntico, ou Evágrio do Ponto, monge nascido por volta de 345-397. Originário da Capadócia, 

em Ibora, no Ponto (por isso ele é chamado Pôntico) (ECCLÉSIA, 2009). 
79

 O conceito de pecado, até então, não era utilizado. 
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[...] Entre los demonios que se oponen a la práctica de las virtudes, los 
primeros que adoptan una actitud de guerra son aquellos que ostentan 
laspasiones (pathos) por el buen comer, los que nos insinúan el amor 
por el dinero, y los que nos estimulan a buscar la gloria que proviene 
de loshombres. Todos los demás vienen detrás de éstos y reciben a los 
que han sido heridos por ellos. Efectivamente, es poco probable que se 
caiga enmanos del espíritu de la fornicación si no se cayó antes por 

gula. Y no hay quien, habiendo sido turbado por la ira, no se haya 
previamente encendido por los placeres de la buena mesa, por las 
riquezas o por la gloria. Y no hay modo de huir del demonio de la 
tristeza, si no se soporta la privación de todas estas cosas. Así como 
nadie puede huir del orgullo, primera camada del diablo; si no se ha 
erradicado antes la raíz de todos los males, que es elamor por el 

dinero, si es verdad, como dice Salomón, que la indigencia hace al 
hombre humilde [...] (PÔNTICO, 2008)80. 

 

 A preocupação com esses desvios e com a “autoflagelação” fez de Evágrio 

Pôntico o responsável pelo início do que viria a ser a Teologia Moral Católica, sendo 

ele o sistematizador dos principais males humanos, oferecendo um aprofundamento 

sobre os estudos morais, da alma e do corpo.  

 No século VI, a relação dos males humanos chega ao Ocidente por Cassiano, 

discípulo de Pôntico no Egito, indo parar às mãos de Gregório Magno81, que converteu 

a lista de vícios nos sete pecados capitais, tendo como base parte das concepções 

sobre pecado de Santo Agostinho. A partir disso, Gregório I se tornou um ícone dessas 

regras, passando a trabalhar com essas ideias, reescrevendo-as e adaptando-as aos 

modos da doutrina cristã Ocidental82. 

                                                        
80

 Entre os demônios que se opõem à prática das virtudes, os primeiros que adotam uma atitude de 

combate são aqueles que ostentam as paixões pelo bom comer, os que insinuam o amor ao dinheiro e 

os que nos estimulam na busca da glória que provém dos homens. Todos os demais vêm depois destes e 

recebem os que são feridos por eles. Realmente, é pouco provável que se caia nas mãos do espírito da 

fornicação se não se cair antes na gula. E não há quem, tendo sido perturbado pela ira, não tenha 

previamente caído nos prazeres de uma boa mesa, pelas riquezas ou pela glória. E não há modo de 

fugir do demônio da tristeza, se não se suporta a privação de todas essas coisas. Assim como ninguém 

pode fugir do orgulho, primeira ninhada do diabo; se não houver erradicado antes a raiz de todos os 

males, que é o amor pelo dinheiro, se é verdade, como disse Salomão, que a indigência torna o homem 

humilde. 
81

 Papa Gregório I, conhecido como Gregório Magno ou Gregório, o Grande. Foi papa entre 3 de 

setembro de 590 e sua morte, em 12 de março de 604 
82

 É importante ressaltar que o objetivo desse artigo não é traçar uma história factual do processo de 

elaboração dos pecados como ícones da conduta cristã. Esse tópico tem como objetivo demonstrar que 

o conceito de pecado é, sobretudo, uma construção de um tempo em determinado contexto, fazendo-se 

útil para abordar questões mais contemporâneas à frente. 
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A face da gula em “O clube dos anjos” 

 “A fome é um cocheiro surdo” 

Lucídio, O Clube dos Anjos. 

 

O sentimento que permeia a trama é elaborado para ser mais do que um desvio 

de moral religiosa. A ausência da sacralidade é uma característica curiosa e 

fundamental para a compreensão da obra, considerando que se trata aqui de um dos 

sete pecados capitais, que foram, durante muito tempo, limites de contensão dos 

desejos humanos, adotados com o fim de polir a humanidade e adequá-la à sociedade 

que a Igreja Católica pretendia estabelecer.  

A gula referenciada é contemporânea, ausente de religiosidade e atenta à nova 

conjuntura social, um desvio de excesso pela boca que continua a corromper o ser 

humano, canalizando seus reais desejos e criando uma onda de satisfação que dura o 

tempo de uma digestão. Assim como a luxúria, é um pecado do corpo, que necessita 

de reposição para sobreviver, afinal: 

 

Não é todo dia que se quer ver um pastoso Van Gogh ou ouvir uma 
crocante fuga de Bach ou amar uma suculenta mulher, mas todos os 
dias se quer comer. A fome é o único desejo reincidente, pois a visão 
acaba, a audição acaba, o sexo acaba, o poder acaba - mas a fome 
continua (VERÍSSIMO, 1998).83 

 

Ela não escapa a nenhum ser humano, mas encontra no Clube do Picadinho 

uma oportunidade de se manifestar ao extremo. É uma grande metáfora para os 

excessos humanos, simbolizando não somente o desejo incontrolável de comer, mas 

ligando-se ao mesmo tempo ao esbanjamento e à avareza. Esses dois conceitos só são 

possíveis, à maneira analisada, em uma sociedade capitalista, tendo em vista as 

possibilidades que o dinheiro abre para o consumo e consequente retenção. 

Comer é um ritual sistematizado, que vai desde a escolha dos ingredientes e os 

cuidados para a preparação até o momento de ingestão, dado geralmente sentado à 

mesa, munido de instrumentos que auxiliam a execução do ato de comer, como 

                                                        
83

 Trecho da contracapa. 1º Ed. 1998. 
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pratos, talheres. Parece banal, porém instrumentos como estes não estiveram 

presentes durante todo o curso da história, era comum no passado e ainda é em 

algumas sociedades, se alimentar utilizando as mãos, sentados ao chão ou utilizando 

qualquer outro instrumento, como hashis84 ou cuias. O ritual existe em todas as 

culturas, entendido como um conjunto de práticas consagradas por tradições, 

costumes ou normas e o Ocidente ritualiza da maneira que conhecemos.  

O poder está presente dentro dessa aparente simples estrutura sequencial que 

é a tomada de uma refeição. O cozinheiro é subordinado de quem o emprega, porém 

possui total autoridade em relação ao produto de seu trabalho, sendo o responsável 

pela refeição pronta. De outra perspectiva, o empregador tem poder sobre o 

cozinheiro na medida em que lhe paga um salário para exercer essa função, ainda 

domina os alimentos primários, ingredientes necessários ao processo de elaboração 

de um prato. Os convidados são subordinados do anfitrião, não tendo a liberdade de 

opinar a respeito da comida, feita pelo cozinheiro sob encomenda do empregador, ou 

de se posicionar negativamente em relação a qualquer outro aspecto do contexto. Essa 

é uma situação hipotética, que pode e varia drasticamente de acordo com o momento, 

mas em todas as ocasiões esquemas como este estão presentes, mesmo quando se 

cozinha para si próprio. 

Perceba como a sociedade capitalista introjetou valor monetário a tudo. A 

mentalidade humana se adaptou ao sistema econômico, e enxerga esses valores em 

ações, objetos, gestos e rituais, como o de comer. O poder que envolve essa prática é, 

sobretudo, monetário. O anfitrião é superior na hierarquia em que criamos pelo 

motivo de financiar a matéria-prima, seu processador (cozinheiro), e ceder o espaço e 

instrumentos para que essa refeição possa ser realizada. 

 O poder é aglutinado no produto final. O prato servido é uma compilação de 

todas as relações de poder que o antecede, portanto quanto mais requintada e 

dispendiosa é a refeição, maior o valor que ela agrega, inclusive aos convidados, 

membros do último escalão no relacionamento de poder feito há pouco. 

                                                        
84

 Varetas utilizadas como talheres em alguns países do Extremo Oriente, como a China, o Japão, o 

Vietnã e a Coréia. 
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A própria sensibilidade gustativa é fator de diferenciação e, dessa maneira, 

hierarquiza. O paladar é educado a apreciar ou rejeitar determinadas coisas, 

classificando e rotulando alimentos como dignos ou não de serem ingeridos, afirma a 

sobreposição de uns em detrimento de outros, diretamente influenciado pela classe 

social e cultura de consumo. 

 Em O Clube dos Anjos a gula transborda poder. Se no início do Clube do 

Picadinho eles se deliciavam com a comida servida no bar do Alberi é porque não 

havia a intenção de se afirmar enquanto elite naquele momento, os membros viviam 

uma vida relativamente boa, em uma época favorável. Passados alguns anos, a 

situação muda, são fracassos encarnados, fora de contexto histórico e oprimidos 

dentro de si próprios, veem a solução no reestabelecimento dos encontros gourmets 

do passado, uma oportunidade de dar sentido a própria vida.  

 Nesse aspecto, a significância é retomada pelo poder que os jantares 

inegavelmente emanam; pelo cozinheiro Lucídio, que assume a forma de carrasco 

redentor; e pela metáfora da morte pela boca. Mais do que uma necessidade biológica, 

comer é ainda uma forma de se mostrar consumidor, ativo nas relações básicas que se 

dá entre a sociedade e o sistema econômico vigente: o capitalismo. Isso pode ser 

verificado na afirmação do narrador, Daniel, em um trecho da trama: “[...] o Clube do 

Picadinho podia ser salvo pelo apetite, mesmo que não nos amássemos mais como 

antigamente e tivéssemos jogado fora as nossas vidas. [...] Só nos restara a fome em 

comum” (VERÍSSIMO, 1998, p. 53). 

 A gula, como pecado, se caracteriza especialmente por aglutinar vários outros 

desvios condenáveis, como a ganância e a avareza, além de convidar à preguiça e à 

luxúria. A ganância é expressa na gula pelo desejo insaciável de consumir o máximo o 

possível, mais um resquício do consumismo imposto pelo sistema vigente, criticado 

sutilmente durante toda a obra, em trechos que nesse trabalho se pretende destacar. 

Em determinado momento, a espécie humana é definida por essa característica: “O 

homem é o único animal que sempre quer mais do que precisa. O homem é o homem 

porque quer mais” (VERÍSSIMO, 1998 p. 99). Muitas vezes esse desejo não é expresso 

em quantidade, mas em reincidência. Na trama, morre quem repete o prato, quem 
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não resiste à tentação da sua comida favorita, portanto eles acabam se consumindo, 

como canibais de si próprios, ao tentarem através da alimentação preencher todo o 

vazio de seus débeis corpos.  

A morte, portanto, é a última expressão da existência, a imagem que 

permanece e sobrevive na memória, o desfecho de uma história, momento onde tudo 

é esclarecido, onde os problemas são solucionados, momento de conclusão. Afinal, no 

corredor da morte tudo é definitivo, tudo é ritual (VERÍSSIMO, 1998, p. 101).   

 É por isso que em determinado momento os personagens se preocupam com as 

imagens que vão deixar. É dotar de significado uma vida vazia, deixando se definir 

nos últimos instantes. Daniel, conversando com Mara no intuito de planejar o velório 

de Pedro, diz:  

 

Ele diz que é um privilégio. Saber o dia e a forma da sua morte e 
poder planejar o fim, dar um significado à sua vida. E quer preparar 
tudo. Quer que eu o ajude a produzir o velório (VERÍSSIMO, 1998, p. 
100). 

 

 O suicídio aglutina tudo o que é necessário a eles naquele momento, significado 

através de demonstração de poder. A gula não expressa somente o desejo de ingerir, 

mas o desejo de ser digerido, de ser aceito e significado. A morte não caracteriza, para 

eles, o fim da existência, mas a retomada dela.  

 

Construção da imagem feminina na trama 

“As mulheres eram as responsáveis pelo nosso 

declínio. As mulheres tinham nos arrancado do 

paraíso, sem elas nossos rituais readquiriram sua 

pureza adolescente, éramos de novo os porcos 

contentes do bar do Alberi”.  

Daniel, O Clube dos Anjos 

 

 Luís Fernando Veríssimo contrapõe o desleixamento masculino ao cuidado 

feminino. No romance, as mulheres aparecem como encarnação da temperança, 

virtude que se opõe à gula, regulando e tentando conscientizar os membros do clube a 

respeito da loucura que estão fazendo. 
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 Lívia, namorada de Daniel, desempenha muito bem esse papel. Cuida dele 

como se cuidasse de uma criança ou mesmo um animal de estimação, um “porco 

contente” que experimenta ser humano, recorrentemente devaneando entre a 

realidade e a fantasia. Em um trecho do livro Daniel explica sua relação com ela: 

 

Minha namorada, a coitada da Lívia, sempre diz que eu nunca sei de 

quanto espaço preciso, e que isso vem de uma infância de gordo 
mimado. Algo a ver com ser um filho único que nunca conheceu 
limites. A coitada da Lívia é psicóloga e nutricionista, há anos que 
tenta me salvar. Eu não sou o seu amante, sou a sua causa. Já tive três 
mulheres e as três queriam meu dinheiro. A Lívia não quer o meu 
dinheiro. Quer ser a mulher que me recuperará, o que eu acho muito 
mais interesseiro e assustador. [...] Lívia me convenceu que toda a 
tragédia da minha vida se deve à falta de alguém que um dia dissesse: 

“Daniel, chega!” (VERÍSSIMO, 1998 p. 11-12). 
 

 As duas formações de Lívia podem auxiliar no tratamento dos problemas que 

afligem Daniel e seus amigos. A personagem foi criada com esse intuito, de ponderar e 

ser o fio de sanidade e realidade em um romance ficcional, porém muito verossímil. 

 Ela pode ser entendida por outro ponto de vista. Embora as mulheres tenham 

se emancipado através de décadas das lutas feministas, do ponto de vista tradicional 

ainda são condicionais aos desejos dos homens, em uma relação hierárquica 

patriarcal. Lembremos que os membros do clube são homens em declínio que 

pretendem afirmar sua autoridade, não só enquanto pertencentes a uma elite, mas 

também como sujeitos masculinos dominantes. A superproteção da mulher e o desejo 

de mantê-lo vivo é resquício de uma dependência feminina. Ao mesmo tempo o 

esforço em recuperá-lo e adoção do caso de Daniel como uma “causa” a se lutar, é de 

utilidade individual. Daniel é o grande caso que envolve psicologia e nutrição, regulá-

lo é um desafio aceito por ela, o êxito significa uma realização tanto profissional 

quanto pessoal. 

 Lívia é uma tentativa frustrada de colocar um “chega” a toda essa história, sua 

feminilidade é sobrepujada pela voracidade dos desejos masculinos, que a exclui de 

participar direta ou indiretamente dos banquetes mortais protagonizados por Lucídio. 
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É a imagem feminina dedicada em contraposição à masculina desleixada. Nessa 

história Daniel é o cocheiro surdo de Lívia. 

 

O clube dos anjos da história  

 Uma história de fracassados, é o que o autor diz em uma entrevista sobre o 

romance. Esses fracassados são filhos de uma época que não os satisfazem mais, são 

bastardos anacrônicos, homens que cresceram em um regime militar que, quando 

terminou, deixou saudades. Ele está falando do período ditatorial brasileiro, que 

perdura durante 21 anos, de 1964 a 1985, coincidentemente ou não, o tempo de 

duração do Clube do Picadinho.  

 Os membros, notadamente burgueses, não concebem a existência fora daquele 

tempo, tempo de glória capitalista para os abastados brasileiros. Existia uma forte 

motivação do Estado em promover o crescimento econômico, e essa burguesia, como 

instrumento de realização do milagre econômico, se mantém disposta nesse 

propósito. O apoio à propriedade privada, à redução da interferência estatal na 

economia e, principalmente, à repressão de qualquer movimento de trabalhadores fez 

da Ditadura Militar no Brasil, um terreno fértil para essa classe social.  

 O empresariado, em especial o grande, apoiou ideológica, política e 

financeiramente não só a preparação do golpe militar, mas sua realização e sua 

consolidação através de um sistema ditatorial. Esses empresários continuaram a 

financiar os órgãos de repressão política, mesmo quando esses entraram em rebelião 

aberta contra a política ditatorial de Geisel. A burguesia não se opunha às práticas de 

tortura, assassinato e desaparecimento de opositores políticos, comunistas ou não, 

armados ou pacíficos. Nem à realização de atos terroristas que justificassem o 

endurecimento ainda maior do regime. Seu temor era o crescente repúdio dos 

trabalhadores e da pequena-burguesia ao regime ditatorial (POMAR, 2014). 

 A partir disso podemos identificar as intenções dessa classe social e os rumos 

tomados em sua vida em um momento democrático, onde ideias como estas são 

irrealizáveis e por mais que os personagens não se expressem dessa maneira, suas 

construções estão impregnadas desses ideais. 
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 Nesse aspecto, os membros do Clube do Picadinho causam impressão 

semelhante à do anjo da história. Seus rostos estão dirigidos ao passado. Onde nós 

vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, seu abismo, que 

acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de 

deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra 

do paraíso e prende-se a suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. 

Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, 

enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos 

de progresso (BENJAMIN, 1940)85 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Face ao apresentado, entendemos que o pecado da gula vem dar voz a um novo 

aspecto do mundo, possível e observável somente na contemporaneidade, Veríssimo 

exemplifica essa situação através de seu livro. Nele, é exposta uma sociedade 

dessacralizada que sofre as consequências das desmedidas comportamentais, 

mostrando suas fraquezas e buscando soluções das mais extremas para alcançar o 

posto da satisfação, tanto pessoal como coletiva. É uma denúncia da mesquinhez 

humana e uma demonstração de como o tempo pode ser ingrato com seus filhos. 

 A metáfora utilizada é uma forma de se emancipar do presente. O clube da 

morte fabricava anjos, livres e puros, “proporcionando aventuras mortais, êxtases 

finais, extremos fatais, orgasmos zenitais, congestões monumentais a quem quer 

mais, sempre mais, e mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, 

mais, mais... Daniel, chega!” (VERÍSSIMO, 1998 p. 121). 
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ENTRE LAVADEIRAS E CANGACEIROS: O ORDINÁRIO E O 
EXTRAORDINÁRIO EM MOSSORÓ 

VISTO POR OLHARES LITERÁRIOS DE FORA 
 

Karen Priscila de Moura86 

 

RESUMO 
Esta pesquisa é resultado de estudos feitos em obras pertencentes ao acervo da 
Coleção Mossorense, editora idealizada por Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia em 1949, 
na cidade de Mossoró. Busca-se, através do presente texto, construir diálogos sobre a 

cultura local, a partir de olhares de literários de fora. Foram elencados Graciliano 
Ramos e Carlos Drummond de Andrade. Trata-se aqui de buscar a historicidade nas 
práticas cotidianas contribuindo para uma construção de uma cultura local. 
 
PALAVRAS CHAVES: História. Literatura. Lavadeiras. Cangaceiros. Mossoró. 
 
ABSTRACT: This research is result from studies about works belonging to the heap of 
Coleção Mossoroense, publishing companyr conceived by Jeronimo Vingt-Un Rosado 
Maia in 1949 in the city of Mossoró. Aims through this text, build dialogues about 
local culture, starting from literary looks from outside. We list Graciliano Ramos e 
Carlos Drummond de Andrade. This is about to search the historicity of daily 
practices contributing to building a local culture. 
 

KEYWORDS: History. Literature. Washerwomen. Bandits. Mossoro. 
 

Em se tratando de produções literárias, Mossoró foi invariavelmente 

referenciada em obras de grandes escritores. Sob aspectos distintos, autores como 

Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos abordaram Mossoró em suas 

narrativas. Drummond, em um recorte dos “Contos plausíveis”, publicado no ano de 

1981, e intitulado como “As lavadeiras de Mossoró” cita Mossoró e esse contingente da 

população. Graciliano Ramos, em crônicas do início dos anos 1940, aborda o ataque de 

Lampião a Mossoró, inflacionando o bando a 200 cangaceiros. Essas e 
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outras publicações foram reunidas e republicadas posteriormente por Vingt-un 

Rosado na Coleção Mossoroense. 

Assim, busca-se nessa comunicação analisar, no arcabouço multifacetado 

da referida coleção, e partindo do discurso que se faz por fora de Mossoró, 

direcionando o olhar sobre produções literárias que a referenciam, tematizar o 

processo de construção da identificação do sujeito local a partir das práticas 

cotidianas e dos eventos extraordinário que servem de marcos temporais, 

contribuindo para a construção de uma cultura local e de uma referenciação 

histórica.   

A análise das obras parte do pressuposto que a identidade do sujeito e do lugar 

social estão estritamente atrelados por meio de representações dos lugares físicos, das 

práticas/trabalhos locais e acontecimentos históricos. Nessa perspectiva, a construção 

de uma história local ocorre baseada em diferentes esferas, não se tratando de 

construir um discurso limitado por estereótipos, mas por especificidades que buscam 

fazer do local um local único. 

O mergulho nos escritos de Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos, 

permitiu trazer a essa pesquisa revelações para a construção da cultura e do cenário 

de Mossoró, essas aparições são limitadas e relativas, já que elas podem mudar de 

acordo com quem as for interpretar. Por um lado Drummond com suas lavadeiras, em 

posição distinta Graciliano e o Cangaço, essas obras foram republicadas na Coleção 

Mossoroense. 

A coleção foi fundada por Vingt-un Rosado, no ano de 1949, conta com mais de 

3.000 publicações, os títulos são os mais diversos que vão desde abordagens 

literárias, politicas, geográficas, biológicas até econômicas. Essa variedade permite ao 

pesquisador a abertura de caminhos plurais para construir a narrativa histórica da 

cidade.  

 O historiador Durval Muniz de Albuquerque Junior, em sua obra, A Invenção do 

Nordeste e Outras Artes, discorre sobre os estereótipos que é criado imageticamente a 

respeito de uma região, o que ocasiona a produção de uma história sobre a cidade 

limitada, já que o discurso não estuda as diversas facetas que a espacialidade possui, 
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por isso que suas analises se encaixam para basear a visão desse trabalho. Segue um 

fragmento: 

 

Definir a região é pensa-la como um grupo de enunciados e imagens 

que se repetem, como uma certa regularidade, em diferentes 
discursos, em diferentes épocas, com diferentes estilos e não pensa-la 
uma homogeneidade, uma identidade presente na natureza.87 

 

Portanto, seguindo esses desdobramentos, a história pode se ater de diversos 

domínios, sejam culturais, políticos ou sociais. É importante ressaltar que não existe 

história estritamente social ou política.  Sendo assim o campo escolhido para ser 

tratada nessa pesquisa, não é em si exclusivo de si; é uma história social/ 

cotidiana/cultural que dialoga com diversas abordagens.     

A construção de uma história local não se limita apenas a enfoques que 

remetam ao espaço físico, a cidade, a qual referenciada não deve ser tratada somente 

como um espaço material, isso significa dizer que o resultado da cidade física é 

consequência de abstrações humanas que são constituídas e cristalizadas 

posteriormente no imaginário social 

Como dito anteriormente, a formulação da história da cidade não se limita 

apenas ao geográfico, já que as ações humanas no tempo podem ser evidenciadas por 

diversas maneiras, não se atendo somente ao que é palpável. A história e literatura, 

antes seria uma abordagem inimaginável para a historiografia, é importante se 

pensar a literatura como fonte documental e sendo bem mais do que um volume 

escrito, sendo que a literatura também é uma representação do real, trabalhar com 

literatura é deixar-se ser guiado pela imaginação, mas ser conduzido principalmente 

pela fala das fontes.  

Tratar de uma história cotidiana para uma cidade é complexo e desafiador já 

que o objeto de estudo, que já está constituído no imaginário social, muita das vezes 

cristalizados, carregam ideias fixas e estereotipadas e muitas vezes de difícil 

mobilidade, entretanto isso não significa dizer que as ideias que perpetuam 
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socialmente são irrelevantes. Contrário a isso são importantes em todos os sentidos, 

já que caracterizam a cidade como um todo, mas a desconstrução e a reconstrução 

deve ser feita minunciosamente para que não se endose de clichês. Então para 

construir uma identidade pra Mossoró multifacetada, é preciso analisar pormenores, 

não para um decreto ou um ponto final, mas para construir uma história mais livre 

possível de estereótipos.  

Foi abordado antes a difícil mobilidade de um imaginário fixo por 

representações, exemplo disso são as memorias romanceadas que a sociedade, 

propaga sobre o ataque feito a Mossoró por Lampião e o seu Bando. Os escritores 

também alimentaram uma visão idealizadora da realidade.  

O ano era 1927, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido popularmente por 

“Lampião”, rumou junto com seu bando para atacar Mossoró, a prefeitura já avisada 

tratou de proteger a cidade para acalmar a população, que já se encontrava em plena 

euforia, diante dos avisos que o bando tinha mandado avisando que iria atacar 

Mossoró. 

  A caráter informativo e contextualizam-te se faz importante citar um 

fragmento do historiador Raimundo Nonato que narra em seu livro “lampião em 

Mossoró”, da série “C” também pertencente a Coleção Mossoroense, que o embate 

ultrapassou as dimensões usuais por ambas as partes.  

 

Foi um tiroteio formidável, de parte a parte! As feras investiam e 
procuravam abrir passagem. As trincheiras avançadas resistiam 

galhardamente. A do coronel Rodolfo Fernandes e a do coronel 
Saboinha, para não nos referimos já a outras de ação igualmente 
brilhantes, por terem sustentado o primeiro ímpeto, desempenhavam-
se galhardamente.88 

 

As trincheiras brevemente falando, são escavações no solo, ou abrigos que 

servem para resguardar os soldados, foram usadas como método de proteção na 

época dos e grandes conflitos, grandes guerras, abrigando centenas de soldados. 

Raimundo Nonato, ratifica duas, seriam essas a do Coronel Rodolfo Fernandes e a do 
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Coronel de Saboinha, logo em seguida deixa claro que existiam outras que estavam 

combatendo contra o banditismo.  

Costumava a ser de 47 à 70 o número de cangaceiros que saiam a desbravar as 

terras do sertão nordestino, essas questões deixa evidente a desvantagem numérica 

em relação aos cangaceiros e os Mossoroense. Como é citado no livro “A marcha de 

Lampião: Assalto a Mossoró”, segue a parte retirada do livro e republicado em uma das 

plaquetas da coleção;  

 

No livro “A marcha de lampião: Assalto a Mossoró”. p. 65. Raul 

Fernandes cita nominalmente 75 cangaceiros que Participaram do 
assalto. Já em "Lampião, O Rei dos Cangaceiros", p. 109, BilIy Jaynes 
Chandler afirma que foram 60; Na p. 207 do vol. Ill de “Lampião, seu 
tempo, seu reinado" Frederico Bezerra Maciel diz que foram 57. O 
próprio Lampião, mandou dizer ao Pref. Rodolfo Fernandes, que 

contava com 150 homens.89 
 

Em meados dos anos de 1940, Graciliano Ramos quantifica e avoluma o bando 

de Lampião em 200 cangaceiros;  

 

Um bando de cangaceiros é coisa que sempre se renova,o de Lampião 
tinha nesse tempo cento vinte homens, mas ia largando pelos 
caminhos elementos, cansados angariando novos adeptos. Ao chegar a 

Mossoró. no Rio Grande do Norte . Contava cerca de duzentos. Ai 
houve tiroteio forte, de que resultou a morte de Jararaca, e a 

Companhia se dissolveu, para reorganizar-se meses depois.90 

 

Nesta passagem, há vários aspectos permeiam a cidade e o sujeito. Ao 

inflacionar o bando, Graciliano investe em um discurso revestido de forte conotação 

heroica à favor dos que lutaram representando a cidade, é como se existisse tanta 

bravura no povo dessa cidade que nem o embate mais impetuoso pudesse os destruir, 

ele legitima assim  a história de Mossoró, e apresenta um manancial de glorias vindas 

de um passado e de um grupo que teria se sacrificado em nome da cidade e de seus 
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 ROLIM, Isaura Ester Fernandes Rosado; ROSADO, Vingt-un. Graciliano Ramos e Mossoró. Mossoró: 
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 RAMOS, Graciliano. Viventes das Alagoas. Editora Record, 16ª ed. 1986, p. 133. Apud. ROLIM, Isaura 
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habitantes, colocando um grupo e a cidade como protagonista de um evento que 

outros não teriam conseguido tal feito.  

 As representações heroicizadas/romanceadas de Mossoró armazenam e 

expressam realidades de uma determinada época. Nasceram a tempos e se perpetuam 

até hoje, demonstração clara disso é que até hoje, obras, mesmo que pequenas feitas 

por literários como Drummond e Graciliano são publicadas e republicadas em jornais 

da cidade, interpretadas, reinterpretadas por grupos diferentes em diversas visões. 

A existência de um mundo heterogêneo dentro da Coleção Mossorense, faz com 

que o pesquisador se apegue a diversidade, e muita das vezes a recortes temporais 

não tão próximos entre seus objetos de estudo. Os objetos de estudo aqui, são de 

temporalidades um tanto quanto distante, mas o que conduz o historiador não é o 

tempo cronológico em si e sim o diálogo que será estabelecido entre as variadas 

vertentes pra construir identidade da cidade.  

Carlos Drummond, tratou de aproximar sua visão literária e poética de mundo 

com a realidade Mossoroense, a linguagem predominante do seu trabalho é a poética. 

Em 1981 Drummond escreveu “As lavadeiras de Mossoró”, no livro “Contos 

Plausíveis”, ele homenageia a Mossoroense Luzia Helena de Carvalho, sua coopeira há 

quem demonstrou ter muita estima. Drummond primeiro trata das lavadeiras em 

geral, e depois enfoca uma especifica que seria Luzia. Interessante ressaltar também 

que posteriormente o escritos homenageia a Mossoroense em outra publicação dessa 

vez no livro “A bolsa e a vida”.   

 

Conto: As lavadeiras de Mossoró I 
As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio: cada pedra 
é herança de família, passando de mãe para filha, de filha a neta, 
revela a ação de muitos dias e muitas lavadeiras servem de espelho às 

suas donas. E suas formas diferentes também correspondem de certo 

modo à figura física de que as usa. Umas são arredondas e cheias, 
aquelas magras e angulosas, e todas têm ar próprio, que não se presta 
a confusão. 
A lavadeira e a pedra forma um ente especial, que se divide e se 
unifica ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-
se que a pedra a acompanha em surdina. Outra vez, parece que o 
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canto murmurante vem da pedra, e a lavadeira lhe dá volume e 
desenvolvimento. 
Na pobreza natural das lavadeiras, as pedras são uma fortuna, joias 
que elas não precisam levar para casa. Ninguém as rouba, nem elas, 
de tão fiéis, se deixariam seduzir por estranhos. 
 
As lavadeiras de Mossoró II 

Entre as lavadeiras de Mossoró, Luzia se destaca. Sua pele é de ébano, 
polido, reluzente, e dizem que roupa lavada por suas mãos, não há 
brancura que a suplante em todo o Norte. 
A pedra que Luzia recebeu de sua mãe, e está de sua avó, faria inveja 
às outras lavadeiras, de tão grande e listrada de veios de cor, se Luzia 
não fosse tão boa colega. Frequentemente cede a sua pedra à vizinha 

que namora com os olhos uma coisa tão importante e boa de nela se 
bater roupa. Enquanto isso, Luzia afasta-se, fica pensando no 

marinheiro de Santos. 
Por que marinheiro, por que Santos? Porque sua sina é casar-se com 
ele3, segundo anuncia o sinal escrito na pedra. Luzia nunca saiu de 
Mossoró, e de marinheiro em geral tem escassa notícia. Mas Rufino a 
espera em Santos, é a pedra que diz, lida e interpretada pela comadre 

de Luzia, que sabe a lição das coisas e nunca errou nos vaticínios. 
Lá vai Luzia a caminho de Santos, as colegas choram ao apitar do 
vapor, Luzia tem lágrimas nos olhos empapuçados e vermelhos. Na 

pedra ninguém tocará, é a pedra de Luzia, encantada. Salvo se a 
comadre descobrir nela novo destino.91 

 

Os poemas aqui exposto, auxilia na aprofundação dos diálogos apresentados, 

portanto nesse momento, torna-se indispensável a contextualização do período para 

elucidar o lugar em que o texto foi produzido.  

 No Brasil na década de 80 acentuou-se os investimentos industrial na área 

urbana e industrial investimentos esses que vinham acontecendo desde os anos 1960, 

isso ocasionou com que grande parte da população que residia na zona rural ou em 

cidades pequenas, migraram para a cidade, de forma sucinta o que configura a 

sociedade brasileira nesse período são os grandes investimentos na redes urbanas, 

migração ou êxodo rural, e a formação de megalópoles. Em contrapartida, a dívida 

com o FMI (Fundo Monetário Internacional crescia), e as taxas de crescimento na 
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economia foi extremamente baixa, por conta desses e outros acontecimentos a década 

de 80 também ficou conhecida como “década perdida”. 

Já a região Nordeste com seu clima indefinido e com chuvas irregulares, 

apresenta em suas características a presença da seca, forte crise e agricultura foi 

deixada em plano secundário. Nesse contexto de crise, era comum a população se 

submeter a trabalhos precários, em se tratando das mulheres, trabalhos como 

lavadeiras, empregadas domesticas, dentre outros. É nesse caminhar que grande 

parte da população Nordestina se ver forçado a migrar para as grandes cidades 

urbanas que se formava, em busca de melhores condições de vida.  

É no ano de 1980 que Drummond publica o conto das lavadeiras, o que nos leva 

a crer que Luzia a mossoroense, teria migrado para a grande cidade nesse contexto de 

precariedade e a procura condições sociais melhores, o autor demonstra claramente 

sua pratica cotidiana e também das lavadeiras, que muitas das vezes revela o período 

que arrastava os mais desfavorecidos a viver hostilmente, Drummond, peculiarmente 

faz isso de forma idealizada. Isso acontece no decorrer do corpo do poema:   

 

Na pobreza natural das lavadeiras, as pedras são uma fortuna, joias 
que elas não precisam levar para casa. Ninguém as rouba, nem elas, 

de tão fiéis, se deixariam seduzir por estranhos. 92 
 

Drummond, trata de uma “pobreza natural”, essa é uma caraterística que deixa 

claro a interação entre o sujeito e a cidade, a cidade pelas condições materiais vividas, 

e as lavadeiras pela forma desvalorizada que eram tratadas.  Drummond, trata a 

pedra como um ente especial, como um ser vivente, argumenta ainda que ninguém as 

roubaria, nem elas se deixaram seduzir por alguém de tanta fidelidade que 

mantinham com sua dona, isso porque nos períodos de estiagem, era comum a 

presença de conflitos entre as lavadeiras, já que faltava agua as lavadeiras 

disputavam os melhores lugares.  

Na segunda parte do poema o autor emprega de forma carinhosa o adjetivo 

“pele de ébano”, designando Luzia como um ser de pele negra. “Entre as lavadeiras de 
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Mossoró, Luzia se destaca. Sua pele é de ébano, polido, reluzente, e dizem que roupa 

lavada por suas mãos, não há brancura que a suplante em todo o Norte”.   Essas 

questões apontam que os trabalhos precários era feito em sua grande parte pela 

população negra, o demonstra que eram relegados a um segundo plano no seio das 

grandes autoridades.  

Drummond prega a realidade da época numa perspectiva planeada, de forma 

que o imaginário de toda sociedade pode ficar até em certo plano ficcional, isso 

acontece, na maioria das vezes despercebidamente, e como consequência a criação de 

discursos e imaginários, idealizados criados para driblar a crueza de uma certa época. 

As analises aqui presente, indicaram uma serie de reflexões, principalmente entre o 

sujeito a cidade e as práticas cotidianas. Assim falando sobre construção de sujeitos 

multifacetados, as memorias evidenciadas a partir dos sujeitos e as práticas 

cotidianas não é individual e sim coletiva pertencente ao meio interações sociais.  

As fontes mesmo que em um plano de temas divergentes, aproximam-se na 

construção da cultura da sociedade Mossoroense de forma plural. Os desdobramentos  
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QUADRINHOS QUE (RE) CONTAM HISTÓRIAS: REPRESENTAÇÕES 
DA HISTORIOGRAFIA POTIGUAR EM HQs 

 

Filipe Viana da Silva93 

Orientador: Helder Alexandre Medeiros de Macedo94  

  

RESUMO 
Problematiza de que forma os quadrinistas que compõem o Grupo de Pesquisa em 
Histórias em Quadrinhos (GRUPEHQ), da cidade de Natal-RN, apropriaram-se da 
historiografia clássica potiguar e a representaram por meio da arte sequencial. O 

conceito de arte sequencial é definido, na concepção de Will Eisner como um veículo 
de expressão criativa, uma disciplina distinta, uma forma artística e literária que lida 
com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou 

dramatizar uma ideia. Elegeu-se, desse modo, enquanto objeto de estudo a 6ª edição 
da revista A História do Rio Grande do Norte, a qual foi lançada pelo grupo em 2001. 
Os elaboradores destacam, através da linguagem dos quadrinhos, temas que envolvem 
a colonização potiguar, o processo de interiorização da capitania, etnias, o ciclo do 
algodão e do gado e povos indígenas. Metodologicamente, realizamos uma revisão 
bibliográfica de clássicos da historiografia potiguar que discutem sobre os temas 
abordados na revista e de estudos em nível nacional, regional e local que tratam da 
relação entre História, Historiografia e História em Quadrinhos. Nesse sentido, 
produções de autores clássicos como as de Augusto Tavares de Lyra (1921), Rocha 
Pombo (1922) e Luís da Câmara Cascudo (1955) tiveram um lugar de destaque em 

nossas análises. Por seu turno, autores que discutem temas que envolvem HQs, como 
Moacy Cirne (1970, 1990, 2000, 2006) e Anchieta Fernandes (2011) foram discutidos 
e analisados em nossa pesquisa. Tomando o conceito de representação, a partir de 
Roger Chartier, percebemos que os quadrinistas do GRUPEHQ representaram e 
narraram, por meio da arte sequencial, olhares, interpretações e concepções de 
mundo, de lutas e embates, ocorridos em determinado tempo e espaço da História e 
da historiografia clássica produzida sobre o território potiguar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: História em Quadrinhos. GRUPEHQ. História do Rio Grande do 
Norte.  

 
ABSTRACT 
Discusses how the cartoonists that make up the Research Group Comics (GRUPEHQ), 

of the city Natal-RN, have appropriated the RN classical historiography and 
represented by sequential art. The concept of sequential art is defined in the design of 
Will Eisner as a vehicle for creative expression, a distinct discipline, an artistic and 
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literary form that deals with the disposal of pictures or images and words to narrate a 
story or dramatize an idea. Was elected in this way as an object of study the 6th issue 
of The History of Rio Grande do Norte, which was launched by the group in 2001. The 
developers point out, through the language of comics, issues involving RN 
colonization, the process of internalization of the captaincy, ethnicities, the cycle 
cotton and cattle and indigenous peoples. Methodologically, we conducted a literature 
review of classic historiography Natal discussing about the topics covered in the 
magazine and on national studies, regional and local levels on the relation between 
History, Historiography and History in Comics. In this sense, productions of classical 
authors such as Augusto Tavares de Lyra (1921), Rocha Pombo (1922) and Luís da 
Câmara Cascudo (1955) had a prominent place in our analyzes, in duration authors 
who discuss issues involving comics, as Moacy Cirne (1970, 1990, 2000, 2006) and 

Anchieta Fernandes (2011) were discussed and analyzed in our research. Taking the 
concept of representation from Roger Chartier, we realize that the comic's GRUPEHQ 
represented and narrated through the sequential art, looks, interpretations and 
conceptions of the world, struggles and clashes that took place at one time and 
History of space and classical historiography produced about RN territory.  
 
KEYWORDS: Comics Books. GRUPEHQ. History of Rio Grande do Norte. 
 

 

Introdução 

Despedaçou-se em histórias, memórias, interpretações. Assim, Clio, 

possibilitou que o andar da carruagem, da historiografia, se transformasse, 

modificasse-se, incorporasse novos problemas, abordagens, objetos, significações.95 

Essa abertura, dentro do campo da História, ainda no século XX, a partir da Escola 

dos Annales,96 possibilitou ao historiador contemporâneo, uma soma de temas e 

fontes possíveis de ser estudadas, dentre elas, pesquisas voltadas para arte 

sequencial97.  
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Tomando, desse modo, enquanto fonte e objeto de estudo, a 6ª edição de A 

História do Rio Grande do Norte98, produzida pelo Grupo de Pesquisa em Histórias em 

Quadrinhos (GRUPEHQ), em Natal-RN, no ano de 2001, objetiva-se pensar, de que 

forma, a historiografia tida enquanto clássica, foi apropriada por artistas potiguares e 

reproduzida por meio da arte sequencial, das Histórias em Quadrinhos (HQs).  

A historiadora Denise Mattos Monteiro99 nomeia de historiografia clássica as 

obras de Augusto Tavares de Lyra (1921)100, José Francisco da Rocha Pombo (1922)101 

e Luís da Câmara Cascudo (1955)102. Monteiro explica essa nomeação por três 

motivos. Inicialmente devido às mesmas serem obras seminais, ou seja, foram às 

primeiras escritas acerca da História do Rio Grande do Norte (RN), em segundo, deve-

se ao fato de possuírem uma matriz de pensamento profundamente conservadora, o 

que está intrinsecamente ligado à justificativa anterior e, em terceiro, por nelas haver 

uma tentativa de se construir uma identidade norte-rio-grandense.  

De fundamental importância as produções de Moacy Cirne103 e Anchieta 

Fernandes104, tiveram destaque em nosso trabalho, uma vez que, listadas e fichadas, 

possibilitaram compreender o surgimento e a trajetória das HQs em nível nacional, 

regional e local, bem como, seus usos enquanto fontes passíveis de ser estudadas. 

Em relação à metodologia, elaboramos questionários contendo perguntas 

pertinentes aos problemas aqui mencionados e, com o uso da ferramenta Google 
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Docs105, os mesmos foram encaminhados aos elaboradores de História do Rio Grande 

Norte. Entre os envolvidos que nos responderam estão os artistas Aucides Sales, 

Carlos Alberto, Luiz Elson, Gilvan Lira e Lula Borges, todos residentes na capital do 

estado. As respostas obtidas estiveram de acordo com a hipótese anteriormente 

levantada, que foi a possível intenção dos artistas em fugir da lógica comercial norte-

americana, isto é, aquela voltada especialmente, mas não somente, para produção e 

divulgação de heróis, a exemplo de Batman, Capitão América, Super-men, optando-se 

pela representação de temas ligados à historiografia potiguar.  

Fizemos uso do conceito de representação, sob a ótica do historiador francês 

Roger Chartier106, e percebemos que os quadrinistas pertencentes ao GRUPEHQ, 

representaram e narraram, por meio de História do Rio Grande do Norte, olhares, 

interpretações e concepções de mundo, de lutas, embates e problemas ocorridos em 

determinado tempo e espaço que, a luz da historiografia clássica potiguar, (re) 

contaram histórias, memórias e fatos ocorridas no território norte-rio-grandense.  

O artigo encontra-se dividido em quatro partes. Na primeira, intitulada de 

Breve História sobre o GRUPEHQ e suas produções, realizou-se um conciso panorama 

acerca do surgimento dessa associação, bem como, sua importância para produção de 

HQs no Rio Grande do Norte. Em (Re) contando a historiografia clássica potiguar em 

HQs, lançamos de um olhar voltado para análise da revista, desde sua elaboração, 

estrutura e formato até as representações, apropriações, formas e significados que 

lhes foram dadas e complementadas por seus produtores. Adiante, na terceira parte, 

nomeada de Analisando a HQ a História do Rio Grande do Norte, problematizamos as 

respostas obtidas através dos questionários enviados aos elaboradores, bem como os 

problemas, as intenções, subjetividades e impressões deixadas pelos mesmos. No que 

se refere à última parte, deixamos nossas considerações acerca do trabalho.  
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Breve histórico sobre o GRUPEHQ e suas produções 

Foi na década de 1970, que as produções de quadrinhos no Rio Grande do 

Norte ganharam evidência. Em maio de 1971, ocorreu em Natal, a 1ª Exposição norte-

rio-grandense de Histórias em Quadrinhos. O evento reuniu artistas de diversos 

estados brasileiros e foi considerado entre os participantes como sendo um marco 

inicial de incentivo para as futuras produções de HQs no Rio Grande do Norte.   

Organizado pelo artista potiguar Emanoel Amaral, foi durante a finalização do 

evento que desenhistas, expositores e admiradores dessa arte decidiram criar o Grupo 

de Pesquisa em História em Quadrinhos (GRUPEHQ).  A associação foi formada com o 

objetivo de narrar, por meio da arte sequencial, temas direcionados à cultura 

natalense e potiguar.  

Entre os fundadores do GRUPEHQ, estão além do próprio organizador evento, 

Emanoel Amaral, os artistas Anchieta Fernandes, Luís Pinheiro, Lindberg Revoredo, 

João Antônio, Walfredo Lucas Brasil, Reinaldo Azevedo, Falves Silva e Ademar Chagas. 

Posteriormente, outros artistas incorporaram-se a associação, como foi o caso do 

historiador e artista Aucides Sales e o já falecido chargista Edmar Viana.  

Vale ressaltar que, atualmente, nem todos os artistas que iniciaram sua 

carreira no referido grupo ainda o integram. Exemplo disso é o próprio João Antônio, 

que no GRUPEHQ iniciou seus trabalhos artísticos e ainda década de 1990, resolveu 

expandir a produção de HQs pelo interior do Rio Grande do Norte, mais precisamente 

na cidade de Currais Novos. O mesmo criou o Grupo Pau-a-Pique de História em 

Quadrinhos que posteriormente foi transformado em Associação Avoante da Cultura.  

Como percebemos, foi durante a segunda metade do século XX, que as 

produções de quadrinhos começaram a se expandir e, o GRUPEHQ, teve um papel 

fundamental nesse contexto de ampliação de quadrinhos no Rio Grande do Norte. 

Gradativamente, o grupo foi ganhando espaço e conquistando leitores na mídia 

imprensa, conseguindo publicar mais de 50 suplementos tratando de temas diversos 

em forma de quadrinhos no jornal O Poti. Entre as produções dos artistas, listamos o 

Super Cupim de autoria de Emanoel Amaral (Humor), Enigma de Ademar Chagas 

(Humor), Dom Inácio Bispo de Itaipu de Lindberg Revoredo (Humor), Tenente Wilson 
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de Luiz Pinheiro (Ficção Científica) e a Família Bonney e o Coveiro de Reinaldo 

Azevedo (Faroeste).  

Outro produto do grupo, por sua vez, considerado o de maior reconhecimento 

entre seu público consumidor e leitor, é a revista Maturi, lançada em 1976107. A 

primeira edição da HQ recebeu o slogan de tamanho não é documento, em referência à 

sua dimensão que, considerada pequena, possuía 12 cm x 8 cm. Criada pelos artistas 

Aucides Sales e Enock Domingos, a revista seguia linha underground108, o que 

ocasionou sucesso entre os adeptos de movimentos culturais alternativos na capital 

potiguar. Porém, devido a problemas financeiros enfrentados pelos integrantes, houve 

uma interrupção na produção da Maturi, que somente em 1983, sob uma nova 

composição de artistas109, ganhou uma edição, conseguindo alcançar 22 números 

publicados.  

Antes do lançamento da desta edição da Maturi, em 1982, o GRUPEHQ criou a 

HQ Igapó. Essa revista recebeu uma temática diferente das anteriores produzidas. 

Suas representações narram Histórias sobre o Rio Grande do Norte, sobretudo, com o 

objetivo de manter um papel didático, educativo e pedagógico para seu público leitor. 

Pode-se considerar que foi nessa década que as produções do grupo, começaram a 

possuir um caráter informativo, divulgando a história e cultura norte-rio-

grandense110. 

                                                        
107

 A revista Maturi é o produto mais reconhecido do grupo. Sua nomenclatura significa “o que está por 

vir” e também faz referência à amêndoa verde presente na castanha do caju.  Entre os artistas que 

publicaram na Maturi destacam-se: Aucides Sales, Cláudio Oliveira, Emanoel Amaral, Edmar 

Viana,  Luíz Elson, Márcio Coelho, Gilvan Lira, João Antônio, Ivan Cabral, Adrovando 

Claro, Lindberg Revoredo, Luís Pinheiro, Reinaldo Azevedo.  
108

 O movimento underground propôs novas temáticas e um discurso altamente contestador. Este 

movimento foi encabeçado por Robert Crumb, a partir da publicação da revista Zap Comics em 1968. O 

discurso dos autores underground e suas obras eram fortemente influenciados pelo apogeu da 

contracultura hippie nos Estados Unidos. Críticas ao establishment americano e ao “American Way-of-

life” foram motores do movimento hippie e, consequentemente, temas pertinentes nesta linhagem de 

artistas. (CALDEIRA NETO, Odilon. Memória e HQ: a representação do anti-semitismo nas Histórias em 

Quadrinhos. História, Imagem e Narrativas, n. 8, p.1-20, abr. 2009. Disponível em: 

<http://www.historiaimagem.com.br/edicao8abril2009/antisemit-hq.pdf>. acesso em: 20 nov. 2015.) 
109

 Nesse momento o grupo era composto pelos artistas Ivan Cabral, Luiz Elson, João Antônio, Gilvan 

Lira, Ivo Rocha, Adrovando Claro e Emanoel Amaral. 
110

 PIRES, Sabina Cabral Vieira. História em Quadrinhos no Rio Grande do Norte como fonte de 

informação. 2008. 42 f. Monografia (Graduação em Biblioteconomia) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal. 2008. 
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No entanto, cabe ressaltar que, apesar do crescimento na produção de HQs, 

havia poucos incentivos financeiros por parte de órgãos públicos e privados, o que 

obrigava os artistas a se reinventarem em busca de novas formas de gênero a 

representar, bem como, outros modos de arrecadar recursos para suas produções, a 

exemplo da organização de oficinas de pintura e desenho de quadrinhos que eram 

ministradas para os interessados e afeiçoados em aprender sobre essa arte.  

Dando continuidade a essa guinada de HQs voltadas para o gênero histórico e 

cultural, o GRUPEHQ divulgou ainda posteriormente mais revistas, entre elas O 

Ataque de Lampião em Mossoró, As Sete Missões do Rio Grande do Norte, A História do 

Rio Grande do Norte, A Mulher na História do RN, Jesuíno Brilhante, O Corredor 

Cultural de Natal e Câmara Cascudo em Quadrinhos. Todas receberam um caráter 

pedagógico e informativo, narrando fatos ocorridos em território potiguar. Como 

nossa proposta é realizar uma análise, em especial, de A História do Rio Grande do 

Norte, apresentaremos abaixo, resultados obtidos durante o trabalho. 

 

Hq A história do Rio Grande do Norte em quadrinhos  

A 1ª edição de a História do Rio Grande do Norte foi publicada no final da 

década de 1990 pelo GRUPEHQ. Criada por Aucides Bezerra Sales, com colaboração de 

Luiz Elson, Carlos Alberto e Gilvan Lira, a revista conta com cerca de 10 edições 

publicadas, totalizando mais de 10 mil exemplares vendidos desde seu lançamento. 

Apesar de poucas diferenças verificadas entre as publicações, (conteúdo, organização, 

diagramação e arte) a análise em questão, teve como fonte a 6ª edição, divulgada no 

ano de 2001.  

A primeira edição da revista recebeu financiamento do então Programa 

Municipal de Incentivo à Cultura (PROFINC) – Atual Programa Djalma Maranhão. As 

HQs produzidas foram compradas pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1062 

 

(SEEC) e pela Rede Municipal de Ensino de Natal, na intenção de abastecer as 

bibliotecas das escolas públicas da cidade.111  

Notadamente, o fato da HQ possuir um conteúdo educativo e de fácil leitura, 

possibilitou que crianças, jovens e adolescentes tivessem acesso de maneira dinâmica, 

a momentos da História do Rio Grande do Norte. Em contrapartida, os órgãos 

públicos estariam incentivando as produções de cunho artístico-cultural no Estado.  

Em relação aos dados técnicos da 6ª edição da HQ, a mesma tem capa colorida e com 

dimensões 28 x 20 cm. O gênero textual da revista, segundo os artistas é 

documentário. A mesma é lombada com grampos, possui 20 páginas e seu formato é 

equivalente a um suporte de papel A5. Segundo Aucides Sales, em questionário 

respondido, a HQ durou cerca de dois meses para ser finalizada e teve mais de dois 

mil exemplares vendidos pelos artistas. 

 

Figura 1 - Capa da 6ª edição de A História do Rio Grande do Norte  

 
Fonte: HQ História do Rio Grande do Norte 

 

                                                        
111

 SALES, Arandi Salustiano de; BITTENCOURT, Gustavo Henrique Ferreira. USO DAS HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS EM SALA DE AULA.  29 f. Artigo (Especialização) - Curso de Arte-educação: 

Linguagens Artísticas, Universidade Potiguar, Natal. 
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Como podemos perceber o desenho presente na capa, se trata de uma 

apropriação realizada pelos elaboradores, da gravura Fluvius Grandis produzida pelo 

artista holandês Frans Janszoon Post. A referida imagem encontra-se reproduzida no 

livro de "Gaspar Barleus Rerun". Nota-se também presente na gravura, o Brasão 

Holandês no Rio Grande do Norte, dado pelo conde Maurício de Nassau em 1639.  

 

Figura 2 - Frans Post. Fluvius Grandis. 38 x 51 cm, gravura em água forte 

 
POST, Frans. Fluvius Grandis. 1612-1680. Disponível em: <http://purl.pt/11928/3/>. Acesso em: 10 

dez. 2015. 

 

A HQ encontra-se dividida em dois capítulos. No primeiro os artistas buscaram 

representar temas relacionados à Pré-História, tanto da América, quanto de forma 

específica do Brasil, para então, se dedicar a discussão acerca do processo de 

ocupação do Rio Grande do Norte. Logo na primeira página da HQ, é apresentado um 

diálogo entre dois animais (uma tartaruga, chamada de “cascudinho” e uma anta de 

nome “Antão”), que discutem a existência de um vulcão extinto em território 

potiguar.  

Os personagens ainda evidenciam que, além do vulcão existente (atual Pico do 

Cabugi) havia uma grande quantidade de animais gigantes, a exemplo de 

“dinossauros” que habitavam aquele espaço. A história termina com a tartaruga 

recomendando o outro personagem para fazer uma visita ao Instituto de Antropologia 

Câmara Cascudo (Atual Museu Câmara Cascudo), para obter mais informações sobre 

o assunto.  
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Figura 3 - Diálogo entre a tartaruga e tamanduá sobre existência de vulcão no RN 

 
Fonte: HQ História do Rio Grande do Norte  

 

Adiante, é representado, pelos personagens, o processo da última glaciação 

ocorrida há 10 mil anos AP112, e a ocupação da América através do Estreito de Bering. 

De acordo com a narrativa, os caçadores nômades saíram da Sibéria acompanhando 

os mamutes - principais caças, que descia em busca de calor -, e armados de dardos e 

pontas de pedras estabeleceram-se por toda a América. O texto vai além e afirma que 

“culturas avançadas” se originaram no continente americano, a exemplo dos povos 

Astecas no México e que “até água encanada” (sic) os mesmos possuíam.  

No decorrer do diálogo é enfatizada ainda a presença de dois povos que 

habitaram o Rio Grande do Norte, que são os “Tapuios”, isto é, aqueles que povoaram 

o interior do atual estado e os povos Potiguaras, que chegaram há cerca de dois mil 

anos e se instalaram no litoral. Por fim, são discutidos ainda nesse primeiro capítulo, 

temas que envolvem o ciclo do algodão e do gado, a presença de portugueses, 

franceses e holandeses no atual estado.  

Partindo para o segundo capítulo, percebemos a presença de mais um animal 

no diálogo. Além da tartaruga (Cascudinho) e a anta (Antão), agora é a vez de uma 

raposa entrar em cena nas histórias representadas. Embora esse último animal não 

receba um nome, o mesmo faz referência ao animal presente na pintura de Albert 

                                                        
112

 O termo AP, em Arqueologia, significa "Antes do Presente".  
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Eckhout, Homem Tapuia, de 1641. Na imagem é representado um homem “selvagem” 

despido, com armas nas mãos e uma raposa entre suas pernas.  

 

Figura 4 - Albert Eckhout. Homem Tapuia. 272 x 161 cm, óleo sobre tela 

 
ECKHOUT, Albert. Homem Tapuia. 1641. Disponível em: 

<http://www.unoparead.com.br/sites/museu/exposicao_indigena/indio10.html>. Acesso em: 10 dez. 

2015. 

 

No começo da narrativa, Cascudinho apresenta para a raposa o possível 

“fundador” da cidade de Natal, Jerônimo de Albuquerque, no ano de 1599. Os 

personagens, no decorrer da narrativa ainda destacam que “Natal nasceu sem ter 

vila” e que fora Salvador e Paraíba, a mesma “é a mais antiga do Nordeste”.  
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Figura 5 - Diálogo entre tartaruga e raposa onde é apresentado o “fundador de Natal” 

 
Fonte: A História do Rio Grande do Norte em Quadrinhos 

 

Posteriormente, é narrada a chegada dos “Bandeirantes” no que se compreende 

atualmente como Nordeste, a expulsão dos povos holandeses do território potiguar e o 

surgimento de cidades do interior do Rio Grande do Norte, a exemplo de Assú, a qual 

está situada na região do Vale do Assú e de Caicó, cidade localizada no Seridó 

potiguar.  

Nesse sentido, destacamos que todos os textos presentes na HQ A Historia do 

Rio Grande são de autoria de Aucides Sales. Talvez pelo fato do próprio possuir 

formação acadêmica em História, tal responsabilidade tenha sido lhe atribuída. Além 

dos textos, ele foi o autor dos desenhos juntamente com os artistas Calos Alberto, 

Gilvan Lira e Luiz Elson. A diagramação da revista, ou seja, seu escopo organizacional, 

ficou a cargo de Lula Borges.  

 

Analisando a Hq História do Rio Grande do Norte 

Como dito anteriormente, foram enviados questionários para os responsáveis 

pela 6ª edição da HQ a História do Rio Grande do Norte com o objetivo de 

compreender, sobretudo, os motivos que levaram os mesmos a se apropriarem de 

uma historiografia clássica para então representar nas HQs.  

A hipótese tida anteriormente era a de que os artistas haviam tomado 

enquanto fonte as obras de Augusto Tavares de Lyra (1921), José Francisco Rocha 

Pombo (1922) e Luís da Câmara Cascudo (1955), como inspiração para representar o 

conteúdo presente na HQ. Na revista existem evidências que sugeriam que os mesmos 
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haviam se apropriado de tais bibliografias, a começar pelo próprio nome da HQ, que 

semelhante às obras dos três autores clássicos, recebeu o nome de A História do Rio 

Grande do Norte.  

Diante desses indícios, buscamos através de questionários113 enviados aos 

artistas saber de quais fontes os artistas se apropriaram, bem como o motivo que 

levou os mesmos a não seguirem o modelo de mercadológico de quadrinhos norte-

americano, ou seja, na produção ligada à construção de heróis e, assim, decidirem 

enveredar pelo caminho de uma revista voltada para o gênero documentário.  

Quando fizemos a primeira pergunta, sobre quais fontes eles se apropriaram, 

os mesmos responderam que “Câmara Cascudo, Hélio Galvão, Olavo Medeiros Filho, 

José Gonçalves de Melo, Von Martius, Frans Post e o acervo do Museu do Estado de 

Pernambuco”, além de uma “infinidade de livros correlatos”. A partir dessas 

respostas, podemos inferir que, apesar de não terem-se apropriado diretamente das 

obras de Augusto Tavares de Lyra e Francisco da Rocha Pombo, conforme nos foi 

apresentado, os mesmos utilizaram como fonte de informação a obra de Câmara de 

Cascudo. Contudo, devemos lembrar que A História do Rio Grande do Norte, escrita 

pelo folclorista potiguar somente foi publicada em 1955 e seus estudos tomaram como 

referências as obras de Augusto Tavares de Lyra de 1921 e Francisco da Rocha Pomba, 

publicada um ano depois.   

Com relação ao fato dos mesmos terem representados temas relacionados à 

historiografia potiguar, ao invés de seguir o padrão mercadológico norte-americano, 

os mesmos afirmaram que o objetivo do grupo, desde sua criação, ainda na década de 

1970, era de representar e valorizar a cultura natalense e potiguar. Assim, buscaram 

fugir desse modelo padrão de quadrinhos norte-americanos.  

Contudo, duas respostas nos chamaram atenção durante a realização dessa 

pergunta. Quando questionados sobre o porquê de terem escolhido esse tema, dois 

artistas responderam que havia sido um “conselho de Luís da Câmara Cascudo” para 

                                                        
113

 SILVA, Filipe Viana. Questionário sobre a HQ “A História do Rio Grande do Norte”. Questionário. 

Google Docs. Natal. 2015.  
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que os mesmos continuassem a enveredar nesse caminho. Não se sabe, ao certo, qual 

a importância de Luís da Câmara Cascudo para efetivação desse gênero textual nas 

produções do GRUPEHQ. Sabemos, todavia que, o próprio folclorista e historiador 

erudito fora um dos que mais defenderam e apoiaram as produções culturais em 

território potiguar.  

 

Considerações parciais 

O GRUPEHQ teve um papel fundamental nas produções de HQs no Rio Grande 

do Norte. Desde seu surgimento, na década de 1970, até os dias atuais, os artistas que 

a ele integram se reinventam constantemente e conseguem transmitir, por meio da 

arte sequencial, significados, valores, histórias, narrações e fragmentos subjetivos de 

memória, construídos em determinado tempo e espaço. 

Suas diversas produções, dando ênfase ao gênero histórico e cultural, tiveram 

destaque a partir da década de 1980, momento de efervescência entre os adeptos e 

consumidores de movimentos alternativos na capital potiguar. Contudo, foi na década 

de 1990 que foram lançadas diversas HQs que trataram de discutir temas envolvendo 

a história potiguar, a exemplo de A História do Rio Grande do Norte onde é possível 

perceber representações que evidenciam temas que envolvem a colonização potiguar, 

o processo de interiorização da capitania, etnias, o ciclo do algodão e do gado e povos 

indígenas.  

Portanto, consideramos que a partir da análise realizada, foi possível 

compreender, embora de forma limitada, as intenções e subjetividades dos artistas 

durante as impressões, apropriações e representações na HQ A História do Rio Grande 

do Norte. Nesse sentido, acreditamos que existem muitas lacunas a ser preenchidas, 

tanto sobre os artistas que integram o GRUPEHQ, quanto sobre as inúmeras HQs 

produzidas pelo grupo.  

 

Fontes 
GRUPO de Pesquisa de História em Quadrinhos. A História do Rio Grande do Norte 
em Quadrinhos. Natal [s.n], 2001. 22p. 
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SILVA, Filipe Viana. Questionário sobre a HQ “A História do Rio Grande do Norte”. 
Questionário. Google Docs. Natal. 2015.  
 
POST, Frans, ca 1612-1680 Fluvius Grandis [Visual gráfico]. - [Amstelodami : ex 
typographeio Joannis Blaeu 1647]. - 1 gravura : água-forte, p&b; 38x50,3 cm (matriz). 
 

 

Fontes hipertextuais 
Criar uma pesquisa usando o Formulários Google. 2015. Disponível em: < 

https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=pt-BR >. Acesso em: 28 set. 

2015. 
 
ECKHOUT, Albert. Homem Tapuia. 1641. Disponível em: 
<http://www.unoparead.com.br/sites/museu/exposicao_indigena/indio10.html>. 
Acesso em: 10 dez. 2015. 
 
POST, Frans. Fluvius Grandis. 1612-1680. Disponível em: <http://purl.pt/11928/3/>. 
Acesso em: 10 dez. 2015. 
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DO MAR AO SERTÃO: 
UMA NARRATIVA PICTÓRICA DE NEWTON NAVARRO 

 

Maria Ilka Silva Pimenta114 

 
RESUMO 
O presente estudo versa acerca do sentimento de identidade presente nas pinturas do 
artista plástico, escritor, dramaturgo Newton Navarro, nascido em outubro de 1928 
na cidade de Natal em 1928 e falecido em 1992. Consiste em apenas uma fração da 
nossa pesquisa de mestrado que analisa as representações do sertão do Seridó nas 
obras de Maria do Santíssimo, Iran Dantas, Assis Marinho e Assis Costa (1960-2010). 

Busca-se aqui, a partir da História Social da Arte, problematizar a arte, a sociedade, a 
maneira singular do artista representar a cidade de Natal/RN, o cotidiano e os 
símbolos que compõe uma imagem para essa região. Enfatiza-se a importância do 
artista na construção de uma iconografia produzida no estado, sendo os artistas 
Newton Navarro, como também Dorian Gray Caldas, produtores de uma imagem para 
o Rio Grande do Norte e especialmente para Natal/RN.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Arte, identidade, imaginário, regionalidade.  
 
ABSTRACT 
Thisstudyinvestigatesthefeeling of identity  present in thepaintingsoftheartist, 
writeranddramaturgeNewton Navarro, born in Natal, Brazil, in 1928, and deceased in 
1992. Thistextis part of our postgraduation (master’s) research, 

whichanalyzestherepresentationsofthehinterlandof the “Seridó” region in theworksof 
Maria do Santíssimo, Iran Dantas, Assis Marinho, and Assis Costa (from 1960 to 
2010). Froma viewpoint of Social Art History, weaim at problematizing here aboutart, 
society, the singular way the artist constructs hisrepresentationofthe city of Natal, 
theeverydaylifeandthesymbolsthatcomposeanimage for this 
region.Theimportanceoftheartist in theconstructionofaniconographyproduced in 
thestateof Rio Grande do Norte,withtheartists Newton Navarro and Dorian Gray 
Caldasasproducersofitsimage - especially for thecityof Natal -, is here emphasized. 
 
KEYWORDS: art, identity, imaginary, regionality. 
 

 

Este estudo se propõe a refletir acerca da construção de uma identidade 

espacial para Natal, capital do Rio Grande do Norte, a partir da análise das obras do 

artista norteriograndense Newton Navarro, buscando problematizar as suas 
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particularidades estéticas, sobretudo relacionando às circunstâncias históricas e 

culturais enredadas a essa produção artística. É importante dizer que a escolha por 

abordar o artista Newton Navarro, nessa parte da pesquisa, se justifica pela 

relevância do mesmo para a história das artes plásticas do estado e pela repercussão 

de sua arte na produção pictórica dos artistas Iran Dantas, Assis Marinho e Assis 

Costa nas suas produções acerca do Sertão do Seridó. Convém esclarecer que a 

pintora primitiva Maria do Santíssimo, não poderia estar entre estes artistas citados, 

vez que sua arte é fruto de elaborações espontâneas, ligadas a uma forma “ingênua” 

de representação; segundo nossas pesquisas, a mesma não teve acesso à produção 

artística existente no estado.  

Nesse sentido, poderíamos indagar: Quais imagens compõem um sentido de 

identidade para a região? As pinturas de Newton Navarro, situadas em 

temporalidades distintas, nos mostram, além da sensibilidade artística, esse espaço 

num âmbito pictórico – informando sobre uma regionalidade construída e 

sedimentada para dizer e ver esse espaço. Compreende-se a noção de região tendo a 

identidade como algo fixo, que procura interromper o fluxo do tempo, que não admite 

a mudança, sendo esta algo indissociável da história. Assim, a identidade não é 

natural e sim histórica. Como diz Stuart Hall: 

 

“A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência 
no momento do pensamento. (...) Ela permanece sempre incompleta, 
está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’. (...) Assim, ao 
invés de falar em identidade como uma coisa acabada, deveríamos 

falar em identificação e vê-la como um processo em andamento 
(HALL, 2006, p. 39).” 

  

De acordo com essa perspectiva, as identidades culturais são questionadas, 

sofrendo um deslocamento e um exame crítico das ciências humanas na 

contemporaneidade. Nesse sentido, procuramos refletir porque determinados temas 

são eleitos para simbolizar Natal/RN, tais como a paisagem e a cultura popular; 

tornam-se uma espécie de axiomas visuais, sínteses de um espaço emoldurado pela 

criatividade, de traços e cores que demarcam uma visibilidade para essa região. São 
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imagens permeadas pela discussão entre uma estética modernista, advinda dos 

movimentos de arte ocorridas na Europa no final do século XIX e trazidos ao Brasil 

com mais intensidade e repercussão na semana de arte de 1922, e a tentativa de 

conciliação deste modernismo com um regionalismo que almejava costurar uma ideia 

de identidade nacional a partir dos símbolos regionais.  

Com esse entendimento, utilizamos como perspectiva teórico-metodológica a 

História Social da Arte, a partir de Michael Baxandall no livro “Padrões de Intenção” 

(2006), contribuindo no sentido de tentar analisar a obra de arte como um artefato 

humano, inserida nas condições históricas, de espaço e tempo em que esta é 

produzida. O autor avalia o conceito de “intenção”, segundo o qual trata-se de uma 

construção mental que descreve a relação de um quadro com o seu contexto. Nesse 

sentido, a ideia é estimular uma compreensão da arte como fenômeno social e cultural 

(BAXANDALL, 2006, p. 81). O autor busca inscrever as obras de arte na sua “lógica 

histórica”, refletindo um abismo existente entre imagens e palavras, como assinala 

Heliana Angotti Salgueiro na introdução à edição brasileira.  Insere-se na perspectiva 

da história cultural nos anos de 1980, compreendendo textos e imagens como parte 

integrante e construtiva da história, realizando-se sobretudo uma discussão entre 

arte, sociedade e cultura. Um quadro, nesse sentido, é visto como um documento 

histórico. A sua narrativa é uma análise dos “contextos” do artista; uma obra, 

contudo, não é dependente de tal visão, segundo Baxandall: “Acho um absurdo 

afirmar que só existe um modo correto de observar um quadro” (BAXANDALL, 2006, 

p. 27).  

A descrição e a explicação se unem tornando-se uma representação. Sempre 

quem escreve cria para si e para o outro uma representação; considerando-se uma 

experiência perceptiva, pois a maneira como percebemos o mundo é construído 

culturalmente, ou seja, é derivada também da “bagagem” cultural que carregamos no 

olhar, na forma de perceber a imagem. Desta forma, criamos imagens a partir de uma 

descrição verbal sobre uma obra, de acordo com as nossas experiências individuais e 

coletivas, nossa memória visual. Diante da obra, esta revelaria aspectos omitidos na 

linguagem da escrita verbal, sendo esse o conflito com o qual se depara qualquer 
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historiador da arte, na tentativa de dizer a imagem, e assim Baxandall opera uma 

mudança na forma de entender a arte e na metodologia de escrevê-la, expondo os 

desafios das linguagens ao tratar do fenômeno visual.  

Nesse sentido, temos a consciência de que tentar traçar uma leitura da obra do 

artista norteriograndense Newton Navarro, pelo menos nesse momento, é refletir 

sobre apenas uma dimensão das artes plásticas no estado a partir de Natal/RN, posto 

que a ideia principal da pesquisa é analisar como o Sertão do Seridó é representado 

nas pinturas dos artistas Maria do Santíssimo, Iran Dantas, Assis Marinho e Assis 

Costa, relacionando a isso também a construção dessas espacialidades, a demarcação 

de símbolos para essas regiões, especificamente para Natal/RN, (no caso de Newton 

Navarro) e como isso se desdobra para definir o “outro” espaço – o sertão do Seridó.  

 

Um artista de Natal 

A obra de Newton Navarro é um campo de significados sempre aberto, 

delineado pelas suas vivências na cidade de Natal/RN, como filho desse espaço, mas 

também do mundo que pôde experienciar através de viagens pelo Brasil, América 

Latina e Europa. Segundo Ângela Almeida, “Foi assim um homem do mundo e de sua 

terra. Nasceu em Natal, no dia 8 de outubro de 1928. Foi amigo de Câmara Cascudo, 

Cícero Dias, Di Cavalcanti, Jorge Amado, Lula Cardoso Ayres, dentre outros” 

(ALMEIDA, 2015, p.182). 

Almeida tece um relato sobre o artista de Natal/RN, identificado pelas 

amizades que construiu ao longo de sua vida, partindo do âmbito local, com o escritor 

Câmara Cascudo, passando pelos artistas pernambucanos, demarcando assim uma 

regionalidade nordestina, e finalmente aproximando-o de artistas reconhecidos 

nacionalmente, que se fixaram na história da arte brasileira, como Di Cavalcanti, que 

nasceu no Rio de Janeiro e entusiasticamente o pintou, participando de um projeto de 

nacionalidade proposto por muitos artistas modernos no Brasil a partir da década de 

1920.  

Newton Navarro, um praticante do espaço natalense, inscrevendo-o na sua 

arte, na escrita literária e na pintura, teve a sensibilidade e a destreza de traçar e 
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identificar de maneira singular o lugar de pertencimento que construiu para si como 

para essa sua região. Foi um artista que trafegou nas diversas expressões artísticas, 

como poeta, dramaturgo, artista plástico, e imprimiu a sua visão de mundo na sua 

estética, mostrando os anseios das transformações na arte, na cultura e na sociedade.  

De forma figurativa, com traços precisos e sinuosos, pintou a paisagem em que 

viveu: a praia da Redinha, o Farol de Mãe Luiza, os pescadores e os personagens da 

cultura popular, como os brincantes do Boi de Reis e os Fandangos115com desenhos a 

bico de pena, aquarela ou nanquim. Ele também aquarelou o sertão com economia de 

cores, grafou imagens como as dos vaqueiros, rendeiras, agricultores, com a paisagem 

composta de cactos e xique-xiques configurando-se como fundo para representar os 

cangaceiros, de traços estilizados, contando uma história sobre o Nordeste: que por 

aqui a justiça é feita pela força dos homens “bravos”, num elogio ao cangaço, onde a 

violência é justificada segundo esse imaginário construído, pelo desafio à ordem 

existente, por simbolizar um estereótipo de força masculina atribuída a esse espaço 

homogeneizado e construído historicamente.  

Vale ressaltar, porém, que Newton Navarro é herdeiro de uma tradição 

pictórica de representação desses ícones culturais nordestinos; na sua pintura é 

importante considerar as diversas “fases”, caminhos estéticos adotados pelo artista ao 

longo de sua produção, referenciando tanto os artistas europeus como Marc Chagal, 

Matisse e Pablo Picasso, bem como artistas da arte brasileira, principalmente na 

figura de Aldemir Martins, na caracterização de tipos regionais nordestinos. Contudo, 

tais observações não retiram de sua arte a sua forma genuína de tratar a paisagem 

cultural que ajudou a construir, isto porque entendemos a ideia de paisagem como 

uma construção humana, na concepção de que “a paisagem contemporânea é uma 

concepção híbrida, carregada de natureza e cultura, de processos naturais e sociais, a 
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paisagem não se esgota, não morre” (CORRÊA; ROSENDHAL, 2001, p. 21). Assim, a 

dimensão simbólica de sua arte é que nos interessa enquanto reflexão acerca da 

produção dos espaços, constituídos por uma rede de relações, históricas, culturais e 

artísticas.  

A necessidade de evidenciar esses temas compreende-se como uma busca 

particular do artista, de escolher como expressão poética e plástica a representação 

daquilo que o rodeia, mas também de uma cultura que subjetiva esse imaginário 

cultural da relação do sujeito com a sua história, na maneira de apreender os 

acontecimentos e o impacto desses na produção artística cultural do estado. 

O modernismo na arte chega ao Brasil com mais ênfase na semana de arte de 

1922, isto porque Anita Malfatti expõe em São Paulo, de 12 de dezembro de 1917 a 11 

de janeiro de 1918, as obras A Estudante russa, o Japonês, o Homem amarelo e outras, 

sendo ao todo 53 trabalhos. A artista apreendeu as mudanças do início do século na 

arte, estudando com artistas da Alemanha e dos Estados Unidos, e produziu uma obra 

distinta dos demais modernistas brasileiros, que enveredaram principalmente pelas 

vanguardas modernistas dos franceses e italianos. Entende-se, no entanto, que toda a 

arte nesse período, no Ocidente e nos vários continentes, sofreu alguma mudança 

estética, pois o mundo se comunicava com mais rapidez, fruto das transformações que 

se operavam desde o século XVIII e principalmente no XIX com a revolução Industrial.  

Em Natal, Newton Navarro realiza a sua primeira mostra de desenhos e 

pinturas de dezembro de 1948 a janeiro de 1949 na antiga Sorveteria Cruzeiro. 

Considerado como o I Salão de Arte Moderna no estado, essa exposição estava 

composta de cinquenta e sete obras, entre aquarelas, bicos-de-pena e estudos a 

nanquim, carvão e a óleo que abordavam temas diversos. Na década de 1940 na 

cidade de Natal vivenciam-se as agitações sociais e políticas da Segunda Guerra 

Mundial, a construção da segunda Base Aérea de Parnamirim e a chegada de soldados 

norteamericanos que modificaram o modus vivendi, a rotina da cidade e o sentido de 

modernidade com a inserção dos produtos industrializados como a Coca-Cola, os 

chicletes, as cervejas e o jeans, assim como o cinema e suas divas hollywoodianas, 

mostrando um ideal de beleza e um padrão de vida a ser seguido, o qual consistia num 
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projeto estratégico de disseminação da cultura norte-americana pelo mundo. Essa 

atmosfera permanece no imaginário social e cultural da cidade no pós-guerra, pois o 

mundo não é mais o mesmo. 

No âmbito das artes, o que vinha sendo promulgado no modernismo europeu e 

brasileiro no início do século XX, o qual rompia com o academicismo na arte, trazia 

um “novo cânone”: a arte moderna. Como todo nascimento significa dor, este não foi 

diferente; houve muito estranhamento e recusa a essa forma de representação que 

não se limitava a reconstituir o real tal qual ele se apresenta à retina humana, mas 

apelava aos significados implícitos de uma interpretação do mundo. Em Natal, se 

praticava ainda uma pintura acadêmica, com emprego de técnicas classicistas e temas 

como retratos e paisagens bucólicas.   

A admiração de Newton Navarro pelos artistas modernistas brasileiros se faz 

presente na sua pintura; em várias obras iniciais o mesmo assina “Di Navarro”, em 

referência à obra de Emiliano Di Cavalcanti, um dos principais organizadores da 

semana de arte de 1922, artista que pintou as mulatas sensuais, o samba, o cotidiano 

nos morros do Rio de Janeiro, e foi responsável por construir uma visibilidade para o 

Brasil, calcada nessa dimensão do popular, num sentido de brasilidade incorporada ao 

imaginário nacional.   

Em 1946 Newton Navarro viaja para Recife para concluir o curso secundário, 

na época caracterizado por clássico ou científico, e depois, como queriam seus pais, 

ingressar na Faculdade de Direito. Contudo, será frequentando os ateliês dos artistas 

pernambucanos que o mesmo desistirá de ingressar na faculdade e se afirmará como 

artista, pois então com 19 anos, em plena juventude criadora, já desenhava e tinha 

afinidade com outras artes. Nessa temporada em Recife teve contato com Lula 

Cardoso Ayres, seu primeiro mestre, com Reinaldo Fonseca, Hélio Feijó e com a obra 

de Cícero Dias, recém chegado de Paris; “a exposição de Cícero Dias, nas palavras do 

próprio Newton ‘abalou’ a capital pernambucana por se tratar de uma mostra – talvez 

a primeira – que remontou ao abstrato na arte e, portanto, ao modernismo” 

(ANDRADE, 2013, p. 30). Além de ter vivenciado essa atmosfera de transformações 

nas artes plásticas em Pernambuco ele teve a oportunidade de estudar gravura com 
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Oswaldo Goeldi e desenho e pintura com André Lhote no Rio de Janeiro. Então, é 

possível dizer que o artista Navarro conheceu e experienciou o sentimento de 

renovação estética que acontecia no Brasil desde o início do século, mas que em Natal 

só acontecerá em 1949, com sua primeira exposição de desenhos e pinturas, numa 

espécie de “anacronismo” da arte potiguar, devido a múltiplos fatores – atribuímos 

isso sobretudo à falta de comunicação entre as regiões, ou mesmo ao distanciamento 

imagético das regiões que compõem o Nordeste no plano nacional,e evidentemente ao 

pouco investimento em cultura em termos de projeto educacional do estado - é 

notável o apego à ideia da não mudança. Então, Newton Navarro surge como um 

pioneiro no modernismo no estado, embora a circulação das ideias modernistas nas 

artes de modo geral já tivesse sido experimentada pelo poeta Jorge Fernandes, e no 

desenho, particularmente, pelo chargista e ilustrador Erasmo Xavier no final dos anos 

de 1920 em Natal/RN. 

Navarro teve acesso à cultura do mundo, visitando museus e instituições 

culturais em Buenos Aires entre as décadas de 1950 e 1960. Realizou diversas 

exposições coletivas e individuais, em Natal, Recife, João Pessoa, Fortaleza, Salvador, 

Lisboa, Madri e Paris, pois já tinha conquistado uma carreira como artista plástico, 

ilustrava jornais e trabalhou em instituições públicas do estado. Seus trabalhos eram 

vendidos no estado principalmente através do marchand de artes e professor 

aposentado da UFRN Antônio Marques, que implantou uma galeria de arte no Centro 

de Turismo em Natal e a Galeria Convivart na UFRN em seu retorno da Europa em 

1975.  O marchand nos relata em entrevista que vislumbrava na cidade de Natal um 

nascente pólo turístico, porém sem espaços para a divulgação da arte local. Logo, por 

meio desses agenciamentos, o mercado de arte se configurava como uma forma de 

criar uma imagem para quem chegasse a Natal, produzindo ao mesmo tempo uma 

identificação regional para o Rio Grande do Norte com sua produção pictórica.  

Newton Navarro foi reconhecido no estado e na região com escritor, poeta e 

dramaturgo – ilustrou os cadernos do Diário de Pernambuco; na Academia 

Norteriograndense de Letras ocupou a cadeira do poeta Jorge Fernandes, e criou a 

Escolinha de arte Cândido Portinari em 1962, introduzindo o ensino de arte moderna 
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no estado potiguar, conforme aponta Vicente Vitoriano (2003). Contribuiu no governo 

de Djalma Maranhão como assistente na Secretaria de Educação e Cultura, ajudando a 

criar a Galeria de Arte, na Praça André de Albuquerque, a qual no período da Ditadura 

foi completamente destruída. Desta forma, Newton Navarro é um artista que será 

aceito na sociedade natalense, suas obras serão solicitadas por segmentos políticos 

diversos, inclusive divergentes, como afirma Sheila Azevedo Andrade: “Trabalhou 

com Djalma Maranhão, tinha ligações com o governador Dinarte Mariz e, depois, foi 

apoiado em projetos pelo governador Aluízio Alves, nos anos 1960” (ANDRADE, 2013, 

p. 129).  

Sua arte consistia sobretudo em uma representação do estado do Rio Grande 

do Norte, inserida nas discussões que buscavam sedimentar um sentimento de 

regionalidade para este espaço, pincelado de cores identitárias, de um grafismo de 

marcas de identidade.Estava inserida nas condições históricas que arregimentam uma 

ideia de região para o Nordeste, tendo como núcleo de discussão política e cultural 

Pernambuco. O Nordeste, segundo Albuquerque Júnior, nasce de um conjunto de 

discursos e práticas que instauram uma dada visibilidade para esse recorte espacial. 

Analisando o trabalho de regionalistas e tradicionalistas, escritores e folcloristas como 

Gilberto Freyre e Câmara Cascudo, esse autor nos diz que: 

 

“O Nordeste, ao longo da década de 1920, vai deixando de ser apenas 
uma área árida, para ir se tornando uma região com uma memória 
própria, (...) e principalmente, com uma cultura característica, uma 
cultura regional, representada pelas manifestações culturais, pelas 
matérias e formas de expressão das camadas populares 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, p. 207, 2013).” 
 

As regiões são produzidas discursivamente, nessa perspectiva; Recife aparece 

então como uma espécie de capital do Nordeste, onde se concentram os movimentos 

que preconizam uma imagem rural, artesanal, povoada de signos coloniais, definindo 

uma identidade nordestina.  

Ao trazer de Recife na década de 1940 as problemáticas históricas da chegada 

do modernismo nas artes, na literatura, na forma de ver a sociedade, Newton Navarro 
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se embevece do imaginário que procura instituir uma dada particularidade ao 

Nordeste e suas regiões. Observa-se a circulação de um discurso nas diversas mídias 

(impressas e visuais), ecoado desde a década de 1920, num jogo de oposição entre 

uma vertente tradicionalista, incutida de uma tensão imposta pela forma moderna, e 

os modernistas emitindo dos novos núcleos de poder econômico e político, São Paulo e 

Rio de Janeiro, os sons de renovação estética e de defesa de uma nacionalidade. O 

contexto político e cultural de Recife nesse período, os embates internos das elites 

intelectuais, conflitos entre os chamados modernos, que aderiram à corrente estética 

importada pelos escritores e artistas brasileiros vindos da Europa, adentram esse 

território “estável”, revolvendo conceitos estabelecidos acerca da arte e da forma de 

representar a nação e suas regiões. Esse momento de intensos debates é analisado por 

Neroaldo Pontes de Azevedo, que diz, do ponto nodal dessas discussões instituidoras 

de uma região, como foi o movimento regionalista de 1924: “As propostas em torno 

da revalorização da tradição e defesa dos valores regionais são marcadas por uma 

visão conservadora, tendo no passado o seu ponto de referência, como ideal perdido a 

ser recuperado” (AZEVEDO, 1984, p.159).  

Em Natal, Câmara Cascudo encarnara a persona intelectual do estado, 

produzindo uma narrativa historiográfica, buscando uma espécie de etnografia da 

cultura potiguar, pela qual endossa uma escritura espacial, servindo de fonte e ícone 

de uma suposta “potiguaridade”. Este esteve presente, como apoiador, no II Salão de 

Arte Moderna realizado no Rio Grande do Norte por Newton Navarro, Dorian Gray 

Caldas e Ivon Rodrigues em 1950 e que criou nas artes do estado um movimento de 

renovação estética em termos formais. O escritor potiguar ficou conhecido pela ampla 

produção literária, sobretudo voltada para construir um acervo de informações acerca 

da cultura popular no estado, e nessa tarefa, construiu a argamassa de uma 

identidade cultural baseada nas manifestações populares. Pode-se dizer que, além de 

Gilberto Freyre, figuras como Eloy de Souza e Henrique Castriciano foram referências 

para Câmara Cascudo, contribuindo para fabricar a noção de folclore ameaçado por 

um cosmopolitismo.  
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Seguindo a lógica sedimentada por esse legado escrito e visual, Navarro expõe 

plasticamente de forma ímpar os universos atravessados por essas relações de poder, 

de fabricação da ideia de identidade ancorada no solo confortável das certezas 

absolutas, porquanto vista como uma imagem única para a região, perpassando, 

contudo, sensibilidades inerentes ao fazer artístico, que estão imersas nas situações 

históricas e sociais do tempo em que são produzidas. Com isso, observamos as 

seguintes obras:  

Na Figura 01, um bico de pena(nanquim) aquarelado de 1990, Newton Navarro 

mostra uma paisagem da praia da Redinha. Assim como em inúmeras outras obras, 

ele procura mostrar o espaço de sua vivência, em Natal - pintadas em diferentes horas 

do dia, com luzes e cromatismos distintos. A Redinha para o artista é aquilo que o 

geógrafo Yi Fu Tuan chama de Topofilia, significando o sentimento de pertencimento, 

pois ao experienciar o lugar com todos os sentidos, o apreendemos e o dotamos de um 

significado. 

 

 
Figura 1: NAVARRO, Newton. Redinha. Bico de pena aquarelado, 1990. Acervo do SESC. 
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Figura 2. NAVARRO, Newton. Pescador. Bico de pena (nanquim) aquarelado, 1981. Coleção particular 

 

O artista cria em sua obra uma imagem identitária baseada na descrição da 

paisagem natural e humana da cidade, esta que é banhada pelo mar Atlântico, 

fundando-se nesse mar - tema ao qual o artista recorre para dizer esse recorte 

regional. Assim, tanto na pintura como nas crônicas, Navarro desenvolve uma 

sensibilidade do olhar sobre a paisagem de Natal/RN. Pode-se imaginar o artista 

diante dessa paisagem, realizando o registro pictórico nos moldes impressionistas, ao 

ar livre. Ou, de tanto frequentar esse espaço, ele o tomou como uma memória visual, 

cristalizada na sua experiência como sujeito praticante desse espaço. Na paisagem 

representada por Navarro vê-se uma Redinha da década de 1990, época em que o 

artista já se encontrava com mais de 40 anos de carreira artística, com um olhar já 

retrospectivo da sua obra.  

Uma luz de fim de tarde, uma revoada de pássaros cria uma perspectiva, uma 

praia ocupada por casas simples constitui o cenário sereno, aguado da aquarela, quase 

translúcido que emoldura Natal/RN. Os sinais da modernidade são discretos, os 

postes quase não aparecem, se integram às casas. O vento tem aí uma importância 

simbólica, pois como no trecho da canção de Renato Russo, “Vento no litoral” -“E o 
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vento vai levando tudo embora (...)” -, o artista imprime a calma, o espaço do mar em 

Natal, como identidade local.  

Na obra literária de Newton Navarro “Do Outro Lado do Rio, Entre os Morros”, 

publicada em 1975, composta por um conjunto de crônicas que abordam a Praia da 

Redinha na década de 1930 e as transformações dessa praia, no âmbito paisagístico e 

cotidiano, com a expansão imobiliária, a partir das décadas de 1940 e de 1950 na 

cidade de Natal, Navarro preocupa-se com as alterações na paisagem da Redinha; 

registra em escrita e imagem a sua visão, recuperando o passado que desaparecia 

diante do crescimento urbano e dos interesses mercantis nessa área da capital.  

Segundo Viltany Oliveira Freitas (2013), desde meados do século XIX os 

natalenses atravessavam o Rio Potengi rumo à praia da Redinha. Porém, na década de 

1920 a Redinha teria recebido seus primeiros veranistas, que construíram suas casas 

e, aos poucos, essa praia tornou-se a preferida das elites de Natal. Na mencionada 

obra literária de Navarro, o artista critica essas transformações, revelando o seu 

apreço pelo cenário que compunha a Praia da Redinha, povoada apenas pelos 

pescadores, lugar de abrigo da simplicidade, de um povo nativo que guardava as 

tradições folclóricas. Nessa praia, o mesmo passava férias durante a infância e 

adolescência na casa de seus tios, Idália e Flodoaldo de Góis, pioneiros veranistas 

nessa região. Na década de 1940 a cidade de Natal vivenciou as mudanças do cenário 

mundial com a Segunda Guerra Mundial; as atividades comerciais e bancárias 

sofreram uma intensificação, gerando um incremento na economia local para muitos 

comerciantes, assim como a especulação imobiliária. Assim, a praia da Redinha será 

afetada por esse interesse da elite local em expandir seus espaços de poder financeiro. 

Antes a praia era visitada apenas pelos boêmios, como Newton Navarro,que traduzia 

em imagem e poesia o silêncio da brisa tocando o seu rosto, e que construiu uma 

plêiade de imagens e repertórios visuais para a cidade de Natal a partir de suas 

praias, especialmente a Redinha. O seu olhar volta-se para uma necessidade de 

representá-la como era no passado.  

Na Figura 02 temos a representação de um trabalhador do mar, um pescador, 

quase em estado de meditação; seu manto é simbolicamente a rede de pescar que o 
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envolve, estando dispostos no mesmo núcleo seus instrumentos de trabalho. Ao longe, 

a jangada, o mar e o sol o aguardam para mais um dia. Esse grafismo busca destacar a 

figura humana, intensificando sua força expressiva, apropriando-se da estética 

modernista de Picasso; contudo, sua forma, que não pode se dizer inteiramente 

“quebrada”, sugere movimento e densidade, numa vontade de representar aquilo que 

é “essencial” aos olhos e, ao mesmo tempo profundamente significante. Condensa na 

figura do pescador a simplificação de traços, estilizando-o; transforma-o em símbolo 

potencial do espaço que o rodeia, todo iluminado, branco, destacando os personagens 

centrais – pescador e elementos naturais, pois de tão quente apenas o sol aparece 

(transmutado inclusive na cor da roupa do pescador), em contraste com a serenidade 

sutil da jangada – a sua companheira em alto mar. Como que posando para o artista, o 

pescador real ou anônimo identifica Natal como uma cidade sempre de sol, onde o 

trabalhador do mar ganha status na produção do artista que o encontra no cotidiano 

que vive, observa e pinta na sua maneira de [vi]ver o mundo, aquele ao qual criou 

para si e para o lugar de pertencimento que funda e revolve pictoricamente.  

Nas duas obras, o mar é um dos temas principais; na primeira apresenta-se 

quase sozinho, em um registro quase de observação, enquanto na segunda pintura o 

destaque é sobretudo o pescador, tema explorado com os traços que identificamos. 

Newton Navarro assina na história do Rio Grande do Norte a sua marca como aquele 

que desenhou e pintou Natal, como o “outro” que habita o amplo espaço potiguar, 

banhado pelo rio Potengi e pelo mar, sem deixar de fazer uso das representações do 

sertão.  Artista que tornou a cidade tema de suas obras, ele via com poesia o passado, 

buscando eternizá-lo em imagem, e se transformou no artista de Natal, marcando 

como tatuagem o corpo da cidade.  

Em 20 de novembro de 2007, 15 anos após a morte do artista, foi inaugurada a 

“Ponte de todos Newton Navarro”, no Governo de Wilma de Faria, ponte que liga a 

zona Leste à Zona Norte da cidade de Natal, atendendo à solicitação de amigos, 

intelectuais locais e com o apoio da viúva Salete, segundo informa Sheyla Azevedo 

Andrade (2013). A ponte “Forte-Redinha”, ligando lugares que experienciou durante 

toda a vida, entrou no cotidiano natalense com sentido pragmático e sobretudo 
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simbólico.Newton Navarro foi incorporado ao imaginário social, pois até aqueles que 

não tiveram a oportunidade de conhecê-loe apreciar sua arte o identificam como 

artista de Natal/RN.  

De acordo com Jorge Coli, “a explicação de um quadro depende do relevo que 

escolhemos dar em sua descrição verbal. Essa descrição representa, antes de tudo, o 

que pensamos sobre esse quadro” (COLI, 2010, p.43). Com essa assertiva, entende-se 

que os aspectos históricos e culturais referenciados na leitura são apenas um relevo 

de um painel de possibilidades advindas de uma obra de arte.  
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DO IMPRESSO AO DIGITAL: AS MUDANÇAS DE SUPORTE DOS 
LIVROS E A DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO MOSSOROENSE 

 

Francisco Dantas Souza Neto116 

 

RESUMO 
A presente comunicação procura debater a importante relação entre a linguagem 
informática e a História, no que tange à digitalização de arquivos históricos. A ideia 
nasceu através do projeto de pesquisa “A captura do olhar do outro na construção 
identitária de Mossoró através da Coleção Mossoroense: cultura letrada e poder local 
– 1949-2009”, no qual os estudantes envolvidos digitalizaram a série B da Coleção, 

que corresponde aos pequenos livretos chamados “plaquetas”. A Coleção, criada por 
Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, é de suma importância para entender a construção 
cultural e política de Mossoró, da ideia de cidade enquanto um “país”. Assim, o 
objetivo principal é a discussão sobre a mudança de base dos livros, que vai do físico 
ao digital, e que por consequência modifica a maneira como o leitor reage ao texto e 
constrói uma série de representações sobre si e às comunidades que participa, o que 
portanto perfaz o interesse do historiador do livro. Destarte, em meio a esse debate, 
procuramos escrever sobre a experiência que o projeto proporcionou em termo de 
manejo com as fontes e a sua salvaguarda em um meio digital, implicando também 
em questões de compartilhamento de arquivos entre outros pesquisadores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Impresso, digital, livros, Coleção Mossoroense. 

 
ABSTRACT 

The present communication seeks to discuss the important relationship between the 
computer language and history, regarding the digitization of historical archives. The 
idea was born through the research project "Capturing the look each other in the 
identity construction of Mossoro through Mossoroense Collection: literacy and local 
authorities - 1949-2009", in which students involved scanned the B Series Collection, 
corresponding to small booklets called "platelets". The collection, created by Jerônimo 
Vingt-un Rosado Maia, is of paramount importance to understand the cultural 
construct and Mossoro politics, the idea of the city as a "country." Like this, the main 
objective is the discussion about changing the basis of books, going from physical to 
digital, and consequently modifies the way the reader responds to text and builds a 
series of representations of themselves and the communities involved, what therefore 

makes up the book historian's interest. Thus, in the midst of this debate, we try to 
write about the experience that the project provides in terms of management with the 
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sources and their safeguard in a digital carriers, also resulting in questions of file-
sharing among other researchers. 
 
KEYWORDS: printed, digital, books, Mossoroense Collection. 
 

 

O campo da história é diverso. Através do diálogo com outras linguagens, 

domínios podem ser criados e ou reinterpretados, havendo assim novos subsídios 

para a pesquisa historiográfica, ou seja, uma série de novos caminhos que auxilia o 

historiador em sua prática de análise das fontes e na construção de sua escrita. De tal 

forma, introduzimos a informática nesse quadro, aqui tratada por uma dimensão 

histórica, apresentando novas tecnologias de informação que ajudam a pensar sobre 

as ações dos homens e a conexão estabelecida com o seu tempo, o que também dá a 

ver uma interligação com as construções espaciais. Assim, temos o que se pode ser 

chamado de “sociedade informática”, para usar o feliz título de um dos trabalhos de 

Adam Schaff (1913-2006).117  

Essas configurações tecnológicas interferem diretamente no cotidiano da vida 

social, nas maneiras como os homens constroem um imaginário coletivo, de como 

representam o outro, por fim, na forma como realizam as leituras do seu tempo, 

pontos estes que não podem passar despercebidos aos historiadores, até mesmo para 

entender as novas formas de comunicação e linguagem que surgem constantemente.  

Dessa forma, destacamos as transformações no campo das produções tecno-

científicas. Schaff vai um pouco mais além, quando fala de uma “ acelerada e 

dinâmica revolução da microeletrônica”. Lembramos que o seu texto fora publicado 

no ano de 1982, e que ele mesmo alerta na introdução que a obra ocupa-se da 

“futurologia sócio-política”. Interpretamos que essas revoluções que o historiador e 

filósofo marxista inglês tratou em seu tempo é a visão de um homem sobre o seu 

tempo, no que provavelmente seria o início das abordagens de tecnologia e 
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informação que hoje, no nosso tempo, estão sob uma nova roupagem, ainda mais 

ampliadas, fortes e dinâmicas. 

Essas configurações tecnológicas interferem diretamente no cotidiano da vida 

social, nas maneiras como os homens constroem um imaginário coletivo, de como 

representam o outro, por fim, na forma como realizam as leituras do seu tempo, 

pontos estes que não podem passar despercebidos aos historiadores, até mesmo para 

entender as novas formas de comunicação e as linguagens que surgem 

constantemente.  

 

Há, além disso, aparelhos mais sofisticados, conhecidos por um 
número crescente de pessoas que servem da nova técnica, como, por 
exemplo, as numerosas aplicações dos computadores na indústria, na 
pesquisa científica, nas comunicações e nos transportes, na 
informação e no campo de serviços. Temos ainda as conquistas 

notáveis e espetaculares da ciência e da técnica como os vôos espaciais 
e as fábricas inteiramente automatizadas, nas quais os homens são 
substituídos pelos robôs. E finalmente, em um nível superior, 
devemos colocar a mais perigosa e por isso a mais importante esfera 
de aplicações: a moderna técnica de guerra. Tudo isso é consequência 
dos efeitos combinados da revolução da microeletrônica e da energia 
termonuclear. Esta é a corrente da atual revolução industrial na qual 
estamos cada vez mais imersos.118 

 

Destarte, o presente texto procura delinear algumas questões sobre essa 

relação da informática e sua contribuição à pesquisa histórica, o que, evidente, não 

está dissociada das questões políticas e sociais que atravessamos. Dessa forma, 

atentamos para a digitalização de arquivos históricos e sua salvaguarda em meios 

digitais. 

Para melhor ilustrar a discussão pretendida, partimos da experiência concedida 

através de um projeto de pesquisa realizado no período de 2014/2015 na Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, Campus Central. Sob o título “A captura do 

olhar do outro na construção identitária de Mossoró através da Coleção Mossoroense: 

cultura letrada e poder local – 1949-2009”, uma equipe com total de seis discentes da 

graduação em História sob a coordenação do professor Dr. Francisco Fabiano de 
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Freitas Mendes, estiveram realizando a digitalização da série B da Coleção 

Mossoroense, que corresponde às chamadas “plaquetas”, que são livretos que abarcam 

breves textos sobre pontos da cultura, política, economia, geografia e outras temáticas 

relacionadas à região Nordeste. 

Assim, nosso principal “objeto” foi a Coleção Mossoroense, editora criada no 

ano de 1949 por Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, em meio a jogos políticos e culturais 

do período. Ao longo de sua trajetória, a editora destacou-se como o principal 

apanhado de títulos publicados no país, edificando a ideia de “Mossoró enquanto um 

país”, da cidade enquanto terra da liberdade, da resistência. Ou seja, os mitos criados 

a partir da ação de um grupo de escritores reunidos por Vingt-Un Rosado foram 

responsáveis por individualizar a cidade diante outras regiões, por prestar sentidos 

heroicos para o espaço e uma identidade cultural que, numa interpretação livre, 

ansiava por reinar absoluta. Tamanho era o alcance da coleção que ela não ficou 

restrita apenas à Mossoró, mas também chegando a diversas universidades e assim 

recepcionada por diferentes intelectuais ao longo de sua trajetória. 

 

Breves apontamentos sobre a Coleção 

 Pensada em meio a uma conjuntura de jogos políticos e culturais de Mossoró, a 

editora nasce da “estruturação da Biblioteca Municipal da cidade de Mossoró, pelos 

idos de 1948, associado ao idealismo do professor Vingt-Un [...]”.119 Criada por 

Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia, considerada por muitos como o maior apanhado de 

títulos já publicados no país, os livros da coleção possuem temáticas diversas sobre o 

Nordeste, e mais especificamente de Mossoró, abarcando uma série de títulos.120 

Como parte de sua trajetória ao longo da segunda metade do século XX, a Coleção 
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Mossoroense esteve sob três diferentes domínios, ou seja, os “três tempos”121, termo 

usado por seu idealizador para designar esses períodos. 

 No primeiro momento, que compreende de sua criação até o ano de 1973, a 

Coleção é financiada pela Prefeitura Municipal de Mossoró, sendo editados cerca de 

293 títulos. O segundo tempo foi sob operação da Fundação Guimarães Duque, através 

da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, a ESAM. Durante esse período, que vai 

de 1974 a 1994, são editados 1.888 títulos. Por fim, o terceiro tempo, já sob o 

comando da Fundação Vingt-Un Rosado, vai de 1995 a 2002, com 1.454 títulos 

editados. 

 Assim, podemos inferir que esses três tempos da Coleção Mossoroense dão a 

ver questões de mudanças qualitativas e quantitativas em sua estrutura, ou seja, 

mudanças internas e também externas, mas tratando de publicações que prestaram 

uma construção identitária para Mossoró, procurando vender a imagem da “cidade 

enquanto nação”, dissociada do Rio Grande do Norte. Assim, podemos remeter a um 

“caráter todo poderoso do texto”122, como nos diz Roger Chartier: nesse caso, as 

publicações lançam o nome de Mossoró para outros espaços ao mesmo passo que 

desenvolve uma reafirmação política e cultural dos grupos locais. 

 As publicações da Coleção Mossoroense se mostram como propostas para novos 

olhares sobre Mossoró, do seu entendimento enquanto um “país”. Os livros podem 

prestar sentidos a um espaço determinado, de criar a cidade enquanto nação, de 

prestar uma operação comunicacional que individualiza Mossoró diante outras 

regiões. Destarte, a Coleção é esse “todo”, um complexo organismo de livros, que 

perpassa questões culturais, políticas e econômicas, e que dá a ver uma leitura sobre a 

formação histórica e literária da região. 
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O manejo com as fontes e a relação história-informática 

Atentamos para o caráter relatorial do presente texto. O escrito nasceu devido 

a algumas inquietações relacionadas à prática do historiador com os documentos que 

possuem seu suporte digital, de como lidar com essas mudanças em seu estatuto, bem 

como olhar para o lugar que os estudantes de uma graduação em História ocupam 

com relação aos primeiros contatos com o documento físico, questões de restauração 

e preservação do mesmo. 

Para tanto, a pesquisa fora possível através do projeto de pesquisa intitulado 

“A Captura do olhar do outro na construção identitária de Mossoró: cultura letrada e 

poder local (1949-2009)”, sob a coordenação do professor Dr. Francisco Fabiano de 

Freitas Mendes (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Central). 

Reunindo seis alunos da graduação/licenciatura em História, o projeto consistiu no 

manejo com a série B da Coleção Mossoroense, que no caso compreende as chamadas 

“plaquetas”, os pequenos livretos que, devido a sua diversidade de temáticas, 

atendiam aos planos de trabalho adotados.  

Em primeiro momento, os discentes reunidos realizaram um trabalho que 

consistiu em coletar, restaurar, digitalizar e catalogar as cerca de 2.669 plaquetas que 

estavam a nossa disposição, isso durante o período de 2014 a 2015, cumprindo uma 

carga horária de 16 horas semanais, sendo que três membros ficavam pelo turno da 

manhã e os demais realizavam as tarefas no período da tarde. É necessário salientar 

que o exercício manual com as fontes proporcionou aos estudantes envolvidos uma 

aproximação dos pontos teóricos que são apresentados em sala de aula, introduzindo-

nos desde cedo no vasto campo da documentação e das especificidades no cuidado 

com o seu corpo, principalmente se falarmos dos que estavam consideravelmente 

danificados.  

O projeto em questão, além de proporcionar o desenvolvimento crítico dos 

estudantes nas formas de manejar a fonte e sua autonomia perante a formulação de 

questionamentos diante de seu objeto, mostra-se como uma ideia de suma 

importância no que tange à digitalização de arquivos históricos, o que leva a uma 

preservação de uma cultura literária que, especificamente, se mostra de suma 
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relevância para entender a formação do espaço mossoroense na segunda metade do 

século XX. 

O processo de digitalização de arquivos, além de sua preservação, faz com que 

outros pesquisadores possam acessá-lo, o que por sua vez pode significar uma 

expansão na pesquisa historiográfica através da criação de uma rede de 

compartilhamento (o que vai de sites especializados, chegando até grupos de estudo e 

debates em redes sociais). Para o caso do projeto, nas edições de 2014/2015 e 

2015/2016, os arquivos digitalizados estarão sendo disponibilizado no portal A 

Invenção da Terra Potiguar123. 

 Ainda que a presente discussão sobre digitalização de livros e de documentação 

histórica se faça pertinente para melhor entender a “floresta” que se forma no campo 

da História, Chartier nos leva a um ponto do debate no qual se faz necessária a 

autocrítica do historiador: 

 

Num momento em que se discute a possibilidade ou a necessidade de 
as bibliotecas digitalizarem suas coleções (particularmente os jornais 
e revistas) tal observação lembra que, por mais fundamental que seja 
esse projeto de digitalização, ele nunca deve conduzir à relegação ou à 
destruição dos objetos impressos do passado.124 

 

O ato de digitalizar implica numa preservação do arquivo, que leva a uma 

mediação mais técnica com o uso do computador ou de ferramentas semelhantes, mas 

ainda que não signifique esquece-lo, e sim melhorar a difusão à acervos arquivísticos. 

Nessa esteira, a digitalização “[...] restringe o manuseio aos originais, constituindo-se 

                                                        
123

 Organizado pelo profº Dr. Durval Muniz de Albuquerque Junior (docente lotado no Departamento de 

História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), o portal procura reunir e disponibilizar “a 

documentação levantada e digitalizada no âmbito do Projeto Núcleo de Excelência (Pronex), 

intitulado:  A Invenção da Terra Potiguar: instituições, intelectuais e agentes políticos na produção da 

espacialidade e da identidade norte-rio-grandense (1889-1960), realizado por pesquisadores dos 

Departamentos de História das Universidades Federal do Rio Grande do Norte (Campus de Natal e 

Caicó) e Estadual do Rio Grande do Norte (Mossoró), sob a supervisão e colaboração de pesquisadores 

da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas, em parceria com a Fundação de 

Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN) e Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq)” como consta no endereço eletrônico 

<http://www.cchla.ufrn.br/invencaoterrapotiguar> Acesso: 10/11/2015.  
124

 CHARTIER, Roger. Desafios da Escrita. São Paulo: Editora Unesp, 2002. p. 28 
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como instrumento capaz de dar acesso simultâneo local ou remoto aos seus 

representantes digitais [...]”.125 

Prestamos ao uso das novas tecnologias da informação, das suas expansões em 

interfaces gráficas, da criação de banco de dados e editores de textos e tabelas que 

modificam a maneira como o homem interpreta um escrito, e de programas (ou 

softwares) que fornecem um novo campo de praticidade no ofício do pesquisador. 

Hoje, não seria um erro comentar que a contínua alimentação dessa relação da 

História com a Informática presta a uma contribuição no que tange a campos como a 

História Econômica, demográfica, e a métodos quantitativos e de criação de séries. 

Destarte, já em 1997, Luciano R. Figueireido alerta que “As experiências da 

informática aplicadas à História vem se multiplicando nos anos recentes, no Brasil e 

no exterior”. E continua: “Diante de sua generalização não é impossível deixar de 

fazer uso da informática, mas não é possível deixar de se preparar para debater as 

implicações metodológicas de suas aplicações”.126 Já em 2012, Celia Cristina da Silva 

Tavares expande esse debate e nos diz que as inovações tecnológicas “aliadas à 

crescente produção de equipamentos e programas em atendimento às demandas de 

mercado, vêm fazendo uma significativa alteração de usos, costumes e práticas [...]127. 

Ainda seguindo as palavras da autora, quando fala sobre os rápidos processos de 

renovação do conhecimento e das narrativas: 

 

Tanto em termos de conhecimento quanto no de informação, os 

computadores pessoais, a Internet, as comunidades de 
relacionamento, o Twitter, o conceito de World Wide Web, os novos 
tablets e inúmeros outros gadgets invadiram a vida de muitos seres 

humanos nos últimos vinte anos e, dessa forma, possibilitam uma 
constante conexão entre as pessoas, uma intensa circulação de 

imagens, narrativas (blogs), registros jornalísticos, convocações para 

                                                        
125

 CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Recomendações para digitalização de documentos 

arquivísticos permanentes. Abril 2010 28 p Disponível em: 

http://wwwconarqarquivonacionalgovbr/media/publicacoes/recomenda/recomendaes_para_digitaliza

opdf Acesso: 10/12/2015. 
126

 FIGUEIREDO, Luciano Raposo. História e informática: O uso do computador. In: CARDOSO, Ciro 

Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da história. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
127

 TAVARES, Celia Cristina da Silva. História e Informática. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, 

Ronaldo (orgs.). Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: ELsevier, 2012. 
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manifestações políticas – basta observar o papel que essas tecnologias 
assumiram na recente onda de revoltas no mundo muçulmano.128 

 

Esses apontamentos possibilitam um novo contorno ao lugar de fala do 

pesquisador. Ao tratar com um documento digitalizado, o historiador não poderá mais 

manuseá-lo, utilizar luvas ou equipamentos como uma lupa, mas sim unicamente 

submetido a mediação das ferramentas do computador ou outro periférico, no qual 

poderá até editar o arquivo de maneira livre: deslocar palavras, imagens, remover ou 

adicionar frases. Em suma, ao pesquisador, o trabalho de manipulação com a 

estrutura do texto torna-se ainda mais facilitador, o que certamente empenha em 

modificações no processo de análise. De acordo com Eni de Mesquita Samara e 

Ismênia S. Silveira, reafirma-se o seguinte: 

 

Nos dias de hoje, o ofício do historiador passa, necessariamente, pelos 
domínios da informática. Incorporado às rotinas cotidianas de 
trabalho o computador pode ser empregado, pelo menos, como um 
processador de textos com muito mais recursos técnicos do que os 
oferecidos por uma máquina de escrever e/ou de cálculo. Quando 
conectado à internet ou à rede internacional de comunicação – a Word 
Wide Web – rompe os limites do espaço físico do local de trabalho. 
Seu uso permite, então, a troca instantânea de mensagens, dados e/ou 
outras informações entre dois ou mais pesquisadores, entre estes e os 
documentos produzidos por outros historiadores, bem como o acesso 
às fontes originais, secundárias e/ou levantamentos bibliográficos, 
armazenados à distância, em incontáveis biblioteca, arquivos e 

centros de pesquisa acadêmica.129 
 

A criação desse “banco de dados histórico” cria locais no qual a reunião de uma 

vasta documentação para pesquisa pode se tornar mais convencional, talvez até 

mesmo não passando por todo um aparato burocrático no momento da prática, no 

qual sabemos que a máquina administrativa se constitui, em alguns casos, como um 

entrave de acesso à determinados arquivos, o que leva a questionar as relações de 

força na instituição. 

 

                                                        
128

 Idem. p. 302. 
129

 SAMARA, Eni de Mesquisa. História & Documento e metodologia de pesquisa. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2010. 
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A revolução de Gutenberg e a revolução eletrônica 

Notamos por essas breves passagens, a maneira como a informática pode ser 

apropriada pela História, melhorando a preservação e o compartilhamento de dados, 

que podem alavancar pesquisas em diferentes espaços. No entanto, ao propor a 

presente análise, de caráter mais metodológico, e tratando sobre a Coleção 

Mossoroense, somos levados à uma questão chave da presente comunicação, e que 

perpassa o que é talvez um dos grandes interesses da História do Livro e dos 

processos de leitura: as mudanças de suporte do livro, ou seja, do seu caráter físico e 

impresso chegando à sua esfera digital. 

Dessa maneira, a Coleção Mossoroense está integrada à essa discussão, pois a 

digitalização do acervo a nossa disposição no projeto de pesquisa possibilitou um 

outro suporte, outra base ao texto, o transportou para novos padrões organizacionais 

que modificam a maneira como nós interpretamos o livro, o que também transforma 

o conjunto de sociabilidades que nos rodeia. Ao localizar as plaquetas em uma pasta 

no disco rígido do periférico, podemos proceder com suas leituras com a 

intermediação da escrita de outro texto: a dinâmica de produção de sentidos é 

diferenciada, ainda que se tenha apenas uma “versão” do documento, e não o físico 

para maneja-lo. 

Podemos empreender que mesmo uma plaqueta contendo poucas páginas pode 

produzir sentidos variados acerca da temática que se pretende explorar. Em muitos 

casos, na trajetória do projeto, nós encontramos algumas da série B que possuíam 

apenas uma página de texto, mas que versavam sobre assuntos de interesse para a 

própria constituição histórica da editora. Como exemplo, podemos citar a plaqueta 

escrita pelo jornalista Dorian Jorge Freire, publicada pela coleção em 1997 sob o título 

de “A Morte da Coleção Mossoroense”130, no qual o seu autor declara a morte de um 

                                                        
130

 Entre outros pontos, destacamos a passagem: “Mataram aos poucos e muitos a cultura, segundo 

Vingt-Un. Executaram o Museu da Memória para que fosse tudo esquecido. Depois atingiram com a 

metralhadora giratória a notável Coleção Mossoroense, retirando-lhe o papel. Botaram na rua as 

Academias Mossoroenses de Letras e Norte-riograndense de Ciências e a União Brasileira de Escritores 

– e fez-se ouvir a frase nazista: ‘quanto eu ouço a palavra cultura, saco logo meu revólver’. Acéfala a 

Fundação Guimarães Duque, que não é bom homenagear cabeças. Apelou-se inultilmente para os 

governos municipal e estadual, para o irmão de Dix-Sept aqui, ali para o filho de Otto e neto de Felipe 
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apanhado de títulos, de maneira radical e o que dá a ver uma perda no poder de 

circulação dos livros e da produção de sentidos. Afinal, pensamos que o livro, e no 

caso um “organismo” como a coleção aqui tratada, não morre, apenas modifica seu 

suporte e passa a ser circulada de outras formas131. O digital é uma delas. 

O homem é assim um leitor das narrativas que o cercam. Produz e se apropria 

de sentidos através do ato da leitura de um livro, seja no suporte físico ou eletrônico, 

capaz de reinventar a obra e seu lugar. Com a criação de uma rede eletrônica, o 

compartilhamento de livros, seja de grandes autores ou não, os clássicos da literatura 

ou as distopias adolescentes, torna-se mais acelerado, onde diferentes públicos podem 

recepcionar, reagir e consumir ao produto cultural veiculado de outra maneira que 

não aquela de outras gerações. Sobre esse ponto, destacamos o seguinte fragmento 

em Chartier: 

 

A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, 
uma estruturação do texto que não é de modo algum a mesma com a 

qual se defrontava o leitor do livro em rolo da Antiguidade ou o leitor 
medieval, moderno e contemporâneo do livro manuscrito ou 
impresso, onde o texto é organizado a partir de sua estrutura em 
cadernos, folhas e páginas. O fluxo sequencial do texto na tela, a 

continuidade que lhe é dada, o fato de que suas fronteiras não são 

mais tão radicalmente visíveis, como no livro que encerra, no interior 
de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele carrega, a 
possibilidade para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir 
textos que são inscritos na mesma memória eletrônica: todos esses 
traços indicam que a revolução do livro eletrônico é uma revolução 
nas estruturas do suporte material do escrito assim como nas 
maneiras de ler.132 

 

                                                                                                                                                                             
Guerra. Inutilmente... Nem a comunidade da cultura, a inteligência, respondeu ao ultraje. Preferiu 

encolher-se e ficar com sua indiganaçãozinha escondida. Cadê o protesto das duas Academias, do ICOP, 

da Universidade, nada, necas. ‘A Morte da Coleção Mossoroense não comoveu Mossoró’. Sequer foi 

sabida por Mossoró. Assim termina uma obra que surpreendia os povos civilizados”. FREIRE, Dorian 

Jorge. A Morte da Coleção Mossoroense. Fundação Vingt-Un Rosado. (Coleção Mossoroense, Série 

“B”, Nº 1422, Setembro de 1997).  
131

 Dessa questão, poderíamos tirar como exemplo o pronunciamento de Sandra Rosado, então 

Deputada Estadual, em 1999, ressaltando os feitos da Coleção em apenas uma página, mas que 

curiosamente um escrito que acaba seguindo na contramão os sinais de falhas financeiras e estruturais 

da Fundação Vingt-Un Rosado já durante aquele período. ROSADO, Sandra. Pronunciamento sobre a 

Coleção Mossoroense. (Coleção Mossoroense, Série B, Nº 1744, 1999). 
132

 CHARTIER, Roger. A Aventura do Livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora UNESP, 1998. 
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Nesse sentido, a “tela” proporciona mais movimentação, considerando o rápido 

fluxo de informações, de códigos que ultrapassam fronteiras, podendo ser facilmente 

deslocado, ou seja, modificar até mesmo a ordenação de parágrafos, o que certamente 

traz consequências em questões de captação da obra, de explorar sua estrutura e 

interpreta-la. Podemos falar numa liberdade do leitor em conduzir o texto, ou 

“distância em relação ao escrito”, como diz Chartier.133 mesmo que, com o 

computador, partindo de uma questão subjetiva da relação do autor com o leitor, este 

esteja consideravelmente um pouco mais distante do primeiro. 

Por esse lado, se falávamos numa revolução de Gutenberg, com a invenção da 

imprensa em meados de 1450 e num contexto de efervescência da modernidade e dos 

processos técnico-científicos, hoje poderíamos falar em uma “revolução eletrônica” no 

campo do livro, no qual o leitor não é apenas uma espécie de receptáculo do conteúdo, 

mas também um participante ativo, podendo, como aponta Chartier em “O Leitor e o 

Navegador”, ao mesmo passo em que o sujeito escreve, edita e pode publicar seus 

escritos. A “tríade” é, em muitos pontos, composta em apenas uma pessoa: a 

produtora dos textos.134 

 

Considerações 

Através dessas notas, procurou-se tratar sobre a introdução de novas 

linguagens no campo da História, no caso, da informática, o que fornece novos ares à 

pesquisa histórica, uma vez que as tecnologias e os sistemas de informação estão em 

avanço constante e se mostram como mecanismos de suma importância para novos 

relações e tempos no ofício do historiador. 

                                                        
133

 Idem. p. 13 
134

 Sobre essa questão, aponta Chartier: “Pode-se juntar aqui a reflexão sobre a edição e a distribuição, 

já que, no mundo do texto eletrônico, tudo isto é uma coisa só. Um produtor de texto pode ser 

imediatamente o editor, no duplo sentido daquele que dá forma definitiva ao texto e daquele que o 

difunde diante de um público de leitores: graças à rede eletrônica, esta difusão é imediata. Daí o abalo 

na separação entre tarefas e profissões que, no século XIX, depois da revolução industrial da imprensa, 

a cultura escrita provocou: os papéis do autor, do editor, do tipógrafo, do distribuidor, do livreiro, 

estavam então claramente separados. Com as redes eletrônicas, todas estas operações pode ser 

acumuladas e tornadas quase contemporâneas umas das outras [...]”. Idem. p. 16-17.  
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Nessa esteira, tratar sobre a digitalização de uma pequena parte do acervo da 

Coleção Mossoroense mostra a importância de perdurar estas publicações em outras 

plataformas, mas ainda remeter à preservação dos livros físicos e de uma memória e 

construção identitária para Mossoró. É entender a importância dos meios digitais 

como propulsores para a pesquisa histórica, mas principalmente que são documentos 

que preservam características de um tempo, que carregam consigo formas de 

sociabilidade e espaços de poder. 

Portanto, opera-se no incentivo à criação de estruturas para livros digitais, 

uma vez que melhora o nível de compartilhamento entre áreas de conhecimento 

diversas e entre pesquisadores. Cada suporte traz experiências novas ao leitor, agindo 

na interpretação e na construção do imaginário de si e do outro. 
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REFERÊNCIAS HISTÓRICAS, ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS DA 
CIDADE DE RIO TINTO NA PESQUISA EM DESIGN 

 
Luciene Lehmkuhl135 

Jeferson Luiz Braz da Silva136 
 

RESUMO 
Com este texto pretendemos expor pesquisa que vem sendo desenvolvida como Iniciação 
Científica com bolsa UFPB/CNPq, na Universidade Federal da Paraíba, por meio da qual 
constatamos as dificuldades na utilização de dados históricos, sociais, econômicos, culturais e 
artísticos da cidade de Rio Tinto no desenvolvimento de projetos na área de Design. Visando 
estimular o uso de temáticas locais nos Trabalhos de Conclusão de Curso e demais pesquisas, 
propomos identificar, coletar e analisar dados dos elementos construtivos que compõem a 
tipologia arquitetônica e urbanística da cidade de Rio Tinto, no litoral norte da Paraíba. 
Tomamos os estudos realizados sobre a cidade e sobre a fábrica da Companhia de Tecidos Rio 
Tinto, do Grupo Lundgren como ponto de partida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Industrialização; Design; História; Cidade-fábrica de Rio Tinto. 

 

 

Este texto apresenta pesquisa em andamento no projeto que conta com uma 

bolsa de Iniciação Científica UFPB/CNPq, na Universidade Federal da Paraíba137.  Em 

levantamentos iniciais, identificamos dificuldades na utilização de dados históricos, 

sociais, econômicos, culturais e artísticos da cidade de Rio Tinto no desenvolvimento 

de projetos do Curso de Design, instalado no Campus IV da UFPB, na cidade de Rio 

Tinto, litoral norte da Paraíba. Visando estimular o uso de temáticas locais nos 

Trabalhos de Conclusão de Curso e demais pesquisas realizadas no Departamento de 

Design, propomos identificar, coletar e analisar dados dos elementos construtivos e 

ornamentais que compõem a tipologia arquitetônica e urbanística da cidade de Rio 

Tinto. Tomamos os estudos realizados sobre a cidade e sobre a fábrica da Companhia 

                                                        
135

 Professora no curso de Design da UFPB/Campus IV, responsável pela área de História da Arte e do 

Design. Doutora em História pela UFSC com estágio pós-doutoral na EHESS/Paris. 
136

 Estudante no curso graduação em Design da UFPB/Campus IV, bolsista de IC – UFPB/CNPq. 

Graduado no curso de Tecnologia em Design Gráfico pela Universidade Potiguar.  
137

 Projeto intitulado Referências urbanas de Rio Tinto para o desenvolvimento de projetos de produtos 

em Design, aprovado na chamada 2015 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC/CNPq/UFPB), vigência agosto 2015 – julho 2016. 
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de Tecidos Rio Tinto, do Grupo Lundgren como ponto de partida. Queremos, no 

entanto, avançar nas reflexões apresentadas por pesquisadores oriundos de diferentes 

áreas do conhecimento, contribuindo com o levantamento, identificação, coleta, 

sistematização, análise  e divulgação de dados. 

Para a utilização de dados históricos, sociais, econômicos, culturais e artísticos 

da cidade de Rio Tinto no desenvolvimento de projetos, os estudantes e pesquisadores 

interessados necessitam realizar levantamento prévio com coleta e sistematização de 

dados, antes mesmo de analisa-los e refletir sobre eles e seu potencial de utilização. 

Constata-se, no entanto, o reduzido tempo destinado à elaboração dos TCCs (apenas 

um semestre letivo), fator que limita e restringe a coleta de dados em campo e na 

bibliografia existente, especialmente quando estas informações não são de fácil 

acesso. No caso das referências bibliográficas sobre Rio Tinto e região, muitos dos 

títulos existentes em forma de livros, capítulos de coletâneas, artigos em periódicos, 

teses, dissertações e monografias, encontram-se fora das bibliotecas do Campus IV 

(Rio Tinto e Mamanguape). No caso da coleta de dados em campo, ou seja, no espaço 

urbano da região, necessita-se de tempo e condições técnicas como equipamentos 

fotográficos e microcomputadores para registro e tratamento de imagens. Estes 

fatores podem se tornar condicionantes para a adequada utilização das referências 

sobre Rio Tinto nos projetos.  

Por outro lado, é de fundamental importância que a Universidade consiga 

estabelecer diálogos com a comunidade e região no desenvolvimento das suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Consideramos a histórica relação entre o 

Design e a industrialização. Tomado como área de conhecimento, disciplina e 

profissão que emerge e se estabelece com os primórdios da indústria, tanto no Brasil 

quanto em outras partes do mundo, o Design tem como característica o diálogo 

constante com as formas de produção industrial, os trabalhadores da indústria, os 

usuários dos produtos industriais e, especialmente, os próprios produtos. É, portanto, 

a industrialização temática de interesse do Design, tanto do seu fazer como da sua 

história. Ambos, produção de design e história do design fundamentam suas reflexões 

a partir da noção de projetação para produção em escala industrial e atendimento das 
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necessidades do consumidor/utilizador .   

Concordamos com Rafael Cardoso quando afirma que é preciso reconhecer 

como design as “atividades projetuais com alto grau de complexidade conceitual, 

sofisticação tecnológica e enorme valor econômico, aplicadas à fabricação, à 

distribuição e ao consumo de produtos industriais”138 realizadas no Brasil antes 

mesmo da década de 1960, quando um novo paradigma é instaurado, surgindo com 

ele a consciência do design como profissão, a partir da formulação de um novo 

conceito ligado às vanguardas artísticas e também aos processos de industrialização 

da segunda metade do século XX.  

A cidade de Rio Tinto, edificada a partir de 1918, no município de 

Mamanguape, litoral norte da Paraíba, é caso típico de cidade industrial moderna cuja 

instalação da fábrica é relacionada ao contexto de transposição de tecnologia 

industrial britânica que havia se tornado obsoleta e pouco lucrativa no espaço 

europeu. É possível agregar a estas afirmativas, dados da industrialização no Brasil 

que relacionam a influência britânica na edificação de cidades e, particularmente dos 

prédios nos quais foram instaladas as fábricas, os espaços públicos e as casas 

particulares.  Autores costumam vincular estas edificações aos estilos e tipologias 

arquitetônicas, em seus aspectos construtivos e ornamentais, então em voga na 

Europa da passagem do século XIX para o XX, situando nas décadas de 1920 e 1930 o 

foco desse interesse. Encontramos referências ao “padrão Britânico Manchesteriano, 

surgido no início do século XX”139, segundo a autora utilizado pelo grupo Lundgren na 

construção de suas fábricas.  

 

Caminhos teórico/metodológicos da pesquisa 

Na pesquisa que estamos desenvolvendo, a nomenclatura dos estilos e 

tipologias pouco significa se não estiver vinculada às imagens dos exemplos 

observados pelos autores. Entendemos que na atualidade o acesso à tecnologias 

                                                        
138

CARDOSO, Rafael (org.). O Design Brasileiro antes do Design: aspectos da História Gráfica – 1870 – 

1960. Cosac Naify. 2005, p.8. 
139

 PANET, Amélia; et al. Rio Tinto: estrutura urbana, trabalho e cotidiano. João Pessoa: UNIPÊ editora, 

2002, p.59. 
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digitais permite a captura e tratamento de imagens de maneira muito mais rápida e 

eficiente que àquela utilizada a mais de uma década. Assim, seguindo os caminhos 

apontados por pesquisadores que se dedicaram ao estudo da cidade de Rio Tinto, 

capturamos imagens dos elementos construtivos e ornamentais das edificações e do 

espaço urbano, agregando a eles dados e reflexões da bibliografia atualizada sobre o 

tema.  

A realização de projetos em Design exige a aplicação de métodos e ferramentas 

de trabalho que podem abranger aspectos bastante amplos no levantamento e 

utilização de dados para a elaboração de designs. Neste âmbito a imersão ou captura 

de dados; a ideação ou geração de ideias; a prototipação ou validação das ideias140, 

são  etapas a serem seguidas pelos designers no processo de projetação. 

Possivelmente, em cada uma destas etapas torna-se pertinente observar as funções 

atribuídas aos produtos de design nos seus aspectos práticos, estéticos e simbólicos. 

Estas funções atuarão de maneira simultânea durante a projetação e também durante 

o uso dos objetos, mesmo que uma delas sobressaia em um dado momento.  

O teórico do design, Bernd Löbach defende que “para a saúde psíquica do ser 

humano é preciso que o entorno de objetos produzidos artificialmente seja otimizado 

de acordo com as características perceptivas do ser humano”141, aspecto este que nos 

faz atentar tanto para os objetos quanto para o espaço urbano, em suas características 

estéticas e simbólicas. Seguindo as reflexões do autor, entendemos que, entre a 

estética do objeto (características configurativas) e a percepção estética (processo de 

significação da aparência estética) é importante a identificação dos valores estéticos 

atribuídos aos produtos e das normas estéticas fixadas e posteriormente reconhecidas 

nos produtos pelos usuários. Considerando estes aspectos e tendo acesso a dados e 

informações acerca do entorno no qual vivenciam suas experiências cotidianas, 

certamente os estudantes de design estarão mais sensibilizados às características do 

espaço e poderão fazer uso delas em seus projetos.  

                                                        
140

VIANNA, Maurício et all. Design Thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012, 

p.18. 
141

LÖBACH, Bernd. Design Industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2001, p.62.  
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Lembramos ainda a importância atribuída por alguns métodos e ferramentas 

de design às relações estabelecidas entre usuário/produto/designer, ou seja, entre 

design e produto, produto e usuário, usuário e design, rompendo-se as barreiras e 

alargando-se as fronteiras que por ventura ainda insistam em separar cada um desses 

atores da cena de produção, consumo e circulação dos objetos que compõem a cultura 

material do mundo no qual vivemos. Logo, uma comunicação em design reside na 

relação entre pessoas e objetos e não no objeto em si, nem mesmo no trabalho 

exclusivo do designer.  Vale lembrar o pensamento de Gui Bonsiepe, para quem o 

“design se orienta à interação entre usuário e artefato [sendo que] o domínio do 

design é o domínio da interface”142.  

Esta perspectiva teórica ganha maior valor quando a ela é agregado o aporte da 

história, especialmente aquela voltada ao estudo da cultura material como meio de 

acesso à ações humanas no tempo. A perspectiva delineada por Carl Schorske, ao 

discutir a operação historiográfica e o mundo do historiador, enfatiza a importância 

da virada ocorrida na disciplina história após os historiadores assumirem que não 

detêm o domínio sobre o conhecimento do passado e que necessitam do diálogo com 

parceiros de outras áreas para acessarem os saberes e os fazeres elaborados por 

técnicos e artistas que construíram representações de seus mundos143. O autor 

propõe, situar e interpretar as obras no cruzamento entre sincronia e diacronia, 

procurando abarcar as conexões com outras obras da mesma categoria ou tipologia 

em diferentes temporalidades, assim como, as conexões entre diferentes obras em 

uma mesma temporalidade144. 

 

Sistemáticas e ações 

A elaboração de narrativas históricas, a partir dos dados coletados durante a 

pesquisa, se configura como importante produto a ser gerado e utilizado em futuras 

                                                        
142

 BONSIEPE, Gui. Design: do material ao digital. Trad. Cláudio Dutra. Florianópolis: FIESC/IEL, 1997, 

p.15. 
143

 SCHORSKE, Carl. Pensando com a história: indagações na passagem para o modernismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
144

SCHORSKE, Carl. Viena fin-de-siècle: política e cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.17. 
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pesquisas e projetos desenvolvidos, no curso de Design e cursos de áreas afins, por 

estudantes e pesquisadores. No entanto, para que estas narrativas se concretizem são 

necessários levantamentos de dados e sua sistematização em um banco a ser 

elaborado e disponibilizado.  

As atividades de coleta de dados vem sendo desenvolvidas tanto no âmbito da 

pesquisa bibliográfica, quanto da coleta de imagens fotográficas no espaço urbano de 

Rio Tinto. Um levantamento bibliográfico inicial já listou mais de treze títulos entre 

teses, dissertações, artigos em periódicos e textos publicados em anais de eventos, 

que vem sendo lidos e fichados, além de discutidos coletivamente (estes títulos podem 

ser verificados nas referências bibliográfica). A leitura destes textos tem confirmado a 

necessidade de aprofundamento das pesquisas relacionadas à visualidade e 

materialidade das tipologias construtivas e ornamentais arquitetônicas encontradas 

na cidade.  

Tomamos os textos que integram o livro organizado por Panet, citado na nota 

de número cinco, como condutor das questões levantadas inicialmente. Eles nos 

possibilitaram identificar aspectos da cultura visual e material do espaço urbano e 

fabril, levando-nos a formular questões que permitiram a apresentação do projeto 

inicial. Interessa-nos, não apenas conhecer os elementos que compõem a 

materialidade das edificações da cidade-fábrica de Rio Tinto, mas especialmente 

investigar suas conexões com estilos arquitetônicos e artísticos aplicados em cidades e 

fábricas que supostamente serviram de modelo ao caso de Rio Tinto. Neste aspecto, a 

bibliografia existente auxilia na identificação desses elementos, sem no entanto 

abordar mais detalhadamente os modelos geradores.  

O “padrão manchesteriano”, apontado na bibliografia como característico das 

edificações existentes na cidade de Rio Tinto, pode ser caracterizado como de 

“fachadas erguidas em tijolos aparentes que encobrem estruturas moduladas de 

concreto armado e/ou estruturas importadas de ferro”145. Também são apontadas 

                                                        
145

 DA COSTA, Ana Elisia. A poética dos tijolos aparentes e o caráter industrial - MAESA (1945). IV 

Seminário Docomomo Sul. Porto Alegre, 25 a 27 março 2013. Disponível em: 

http://www.docomomo.org.br/ivdocomomosul/pdfs/06%20Ana%20Elisia%20Costa.pdf. Acesso em: 

15 maio 2015. 
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referências às “fachadas que conciliam tendências ‘art déco’ ou de arquitetura 

moderna com uma estética industrial despojada”146. Constatamos na bibliografia que 

o Art Déco  

 

ganhou força entre os edifícios fabris brasileiros, principalmente após 
1930. A ausência de uma doutrina teórica vinha ao encontro do 
pragmatismo da produção desses edifícios. Além disso, a sua lógica 
construtiva era perfeitamente adaptável ao programa industrial – 
plantas flexíveis, estruturas em concreto, técnicas construtivas 
tradicionais misturadas com modernas, geometria simplificada, 

ornamentos contidos147 .  

 

Assim, conhecer aspectos formais e estilísticos dessas tipologias construtivas, e 

relacionar os elementos presentes em Rio Tinto com aspectos observados em outras 

regiões do Brasil, da Europa e das Américas, poderá levar a uma definição das 

características formais desses elementos eivada de detalhes e dados importantes para 

a utilização em pesquisas.  

A recolha de dados visuais é de extrema importância nesta pesquisa, 

permitindo realizar análises a partir de comparações feitas entre as amostras visuais 

da cidade de Rio Tinto e amostras visuais de cidades-fábricas existentes em outras 

cidades, estados e países, disponíveis na bibliografia existente. Portanto, o processo 

de captura e tratamento das imagens para análise se dá em três diferentes etapas.  

Inicialmente, capturamos imagens com uma câmera digital comum, em 

passeios pela cidade, seguindo os roteiros de edificações apontados na bibliografia 

consultada. Estas fotografias tem o objetivo de identificar a existência das edificações 

e seu estado de conservação, quando comparadas às fotografias publicadas, 

especialmente no livro de Panet. Estas imagens estão sendo analisadas para a 

definição de horários, perspectivas e ângulos mais adequados para a realização de 

                                                        
146

GUNN, Philip; CORREIA, Telma. O habitat operário no nordeste industrial: os núcleos fabris de 

Paulista e Rio Tinto. In: PANET, Amélia; et al. Rio Tinto: estrutura urbana, trabalho e cotidiano. João 

Pessoa: UNIPÊ editora, 2002, p.157. 
147

 DA COSTA, Ana Elisia. Op.cit. 
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fotografias na segunda etapa de captura de imagens, que ocorrerá a partir do mês de 

fevereiro de 2016, na qual serão realizadas as fotografias a serem utilizadas no banco 

de dados. A terceira etapa consiste no tratamento das imagens a serem 

disponibilizadas no banco de dados, uma vez que a manipulação das imagens pelos 

usuários exige certos parâmetros de resolução e dimensão para sua adequada 

utilização, visibilidade e lisibilidade.  

Nas imagens fotográficas apresentadas abaixo é possível visualizar aspectos 

dos exemplos citados neste texto. São apresentadas edificações e detalhes 

construtivos do uso do tijolo aparente em edificações da cidade de Rio Tinto que 

possibilitam o estudo detalhado dos processos construtivos e das tipologias e estilos 

arquitetônicos utilizados.  

               

 
Fig.1 – Igreja de Santa Rita – Fachada. 

Fotografia Jeferson Braz, 2015. Acervo dos autores/DDesign/UFPB. 

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1109 

 

 
Fig. 2 – Águia - detalhe existente na fachada da igreja de Santa Rita. 

 

 

 
Fig. 3 – Tênis Clube - Fachada. 

Fotografia Jeferson Braz, 2015. Acervo dos autores/DDesign/UFPB. 
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Fig. 4 – Edificação do antigo Cine Orion, atualmente casa de shows. 

Fotografia Jeferson Braz, 2015. Acervo dos autores/DDesign/UFPB. 

 

 

 
Fig. 5 – Edificação da antiga Fábrica de Tecidos, hoje pertencente ao Campus IV da UFPB. 

Fotografia Jeferson Braz, 2015. Acervo dos autores/DDesign/UFPB. 
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Fig.6 – Detalhes dos tijolos existentes nas edificações da antiga Fábrica de Tecidos. 

Fotografia Jeferson Braz, 2015. Acervo dos autores/DDesign/UFPB 

 

Texto e imagens aqui apresentados demonstram o breve percurso da pesquisa 

que estamos desenvolvendo e esperamos, em futuro próximo, trazer ao debate os 

resultados finais obtidos. 
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A IMPRENSA PERNAMBUCANA “ARMADA” CONTRA A SUBVERSÃO 
(1950-1960) 

 

Raphael Henrique Roma Correia
1 

RESUMO 
Empreende-se um estudo focalizando os civis na dinâmica social condicionada ao 
golpe civil militar de 1964, os antecedentes e as consequências desta manobra 
política, elabora-se um estudo preocupado com os pernambucanos do fim da década 
de 1950 e início dos anos 60. Pretende-se investigar os discursos e as práticas dos 
setores da sociedade que combatiam qualquer mudança do status quo e sentiam o 

“medo” de uma “revolução comunista” e, principalmente, destacar os “subversivos”, 

comunistas ou não, perseguidos e incriminados. Um dos empenhos do estudo, 
também, é conferir relevância aos múltiplos acervos documentais escritos, orais e 
visuais sobre o tema no intuito de fazer os documentos significantes por meio do 
entrecruzamento com outros documentos produzidos, sem exceção, com intenções e 
propósitos relacionados às suas origens produtoras. Por isso, para a materialização da 
pesquisa, também são analisadas algumas fontes jornalísticas produzidas pelo Jornal 
do Commercio; Diário de Pernambuco e a Ultima Hora. Dessa forma, apresentamos 
um texto que pretende demonstrar as (re)ações sócio-políticas dos impressos 
pernambucanos em meio a essas tensões.  
 
PALAVRAS CHAVE: Subversão; Golpe civil militar de 1964; Imprensa; DOPS  

 
ABSTRATC 

It undertakes a study focusing on civilians in the conditioned social dynamic to the 
civil-military coup of 1964, the antecedents and consequences of this political 
maneuver, draws up a concerned study with the Pernambuco the end of the 1950s and 
early 60s . We intend to investigate the discourses and practices of the sectors of 
society that fought any change of the status quo and felt "fear" of a "communist 
revolution" and especially highlight the "subversive" communist or not, persecuted 
and prosecuted . One of the study endeavors, too, is to give relevance to multiple 
document collections written, oral and visual on the subject in order to make 
significant documents through the intersection with other documents produced, 

                                                        
1
 Mestrando em História no PPGH-UFPB, Graduado em Licenciatura Plena em História pela 

Universidade de Pernambuco (UPE), empenha-se em exercer a função de historiador pesquisador e 

professor de história. Durante a graduação desenvolveu trabalhos e pesquisas sobre os Movimentos 

Sociais do Campo em Pernambuco, a respeito das Ligas Camponesas, e voltadas a formação de 

professores e Educação Histórica; Participou do Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA/UPE) 

com o projeto JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA OU ZEZÉ DA GALILÉIA E OS CAMPONESES DA ZONA DA 

MATA DE PERNAMBUCO EM MEIOS DO SÉCULO XX. Após a conclusão do curso atuou como professor 

no Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas e 

privadas ensinando História, Filosofia, Geografia e Participação Cidadã. Atualmente, como servidor 

público, ensina história na Rede Estadual de Ensino do estado da Paraíba; estuda com mais 

consideração temáticas envolvendo a Ditadura Militar brasileira do século XX. 
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without exception, with intents and purposes related to its origins production. So for 
the materialization of research, are also analyzed some journalistic sources produced 
by Jornal do Commercio; Diary of Pernambuco and Ultima Hora. Thus, we present a 
text that will demonstrate the (re) socio-political actions of Pernambuco printed in 
the midst of these tensions. 
 
KEYWORDS: Subversion; Civil military coup in 1964; Press; DOPS 
 

 

Alguns dos historiadores que pesquisam a contemporaneidade apontam a 

facilidade do acesso e a abundância de fontes históricas, o que configura, também, 

uma dificuldade quanto a sua seleção. Para entender as décadas de 50 e 60 dos 

novecentos da sociedade pernambucana dispõe-se de grande diversidade de fontes 

primárias e secundárias e esta variedade não para de se ampliar.   

A utilização dos impressos periódicos pelos historiadores há tempos desfruta 

de potencial considerável, servindo de fonte expressiva para o entendimento das 

ideias, do cotidiano social, das práticas de leitura e da dinâmica política das 

conjunturas históricas em que são produzidos e circulam. Por isso, acredito que boa 

parte da cultura histórica de Pernambuco entre os anos de 1950 e 1960 pode ser 

apreendida a partir da leitura dos textos jornalísticos. 

Este texto objetiva articular alguns fragmentos de reportagens produzidas 

pelos principais jornais pernambucanos (Diário de Pernambuco, Jornal do Commércio, 

A Última Hora Nordeste) com as tensões políticas experimentadas por essa sociedade 

antes do golpe civil-militar de 1964. Julgando os periódicos como formadores de 

parcela significativa das opiniões públicas alinho-me às perspectivas apontadas por 

Peter Burke sobre a relação entre o surgimento da imprensa e a ascensão do ideal de 

conhecimento público2; e as de Marco Morel, entre outros, de que desde seu 

                                                        
2
 BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Trad. Plínio Dentzien. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. P.80. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1117 

 

surgimento os jornais carregam a pretensão da divulgação do que é relevante para a 

formação do conhecimento (iluminista).3   

Atualmente, os usos historiográficos dos impressos vão além das capacidades 

de mera exemplificação dos acontecimentos históricos. Tornando-os não apenas 

testemunhos, mas, também, agentes históricos. Transformando-se, além de fontes, 

em objetos de pesquisas. Propondo-se, estes estudos, ao que Marialva Barbosa 

sustenta que para: 

 

Reconstruir o sentido de uma obra – e, neste caso, a obra são os 

jornais como rede de textos – exige que se considerem relações entre 
texto, o objeto que lhe serve de suporte (no caso, a impressão) e as 

práticas que instrumentalizam (a leitura realizada e a reapropriação 
feita pelo leitor).4 

 

 Formei esta sabedoria que sintetizei acima graças a disciplina sobre Imprensa 

e impressos no século XIX ministrada pela competente e atenciosa professora Cláudia 

Cury no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal da Paraíba (PPGH/UFPB). Contudo, devo admitir que 

infelizmente não conseguirei desenvolvê-la no presente texto devido a alguns 

motivos, o maior deles é a falta de uma literatura acadêmica que me auxilie, isto é, 

estudos aparelhados com estas novas abordagens teórico-metodológicas sobre os 

impressos de que farei uso, sendo eles apenas mencionados como fontes amostrais 

com excertos de reportagens servindo de ilustrações e exemplos sobre o cenário social 

do período. Registro estas insuficiências por considerar valorosa a franqueza 

científica e no intuito de gerar interesses por parte do leitor/pesquisador.  

Considerando a nova produção historiográfica sobre o golpe militar de 1964, 

percebemos o potencial da população civil para as manobras de instituição do regime 

autoritário estabelecido pelos militares. Um dos desdobramentos desta perspectiva é 

                                                        
3
 MOREL, Marco. “Da gazeta tradicional aos jornais de opinião: metamorfoses da imprensa periódica 

no Brasil”. (p. 154) In: NEVES, Lúcia Maria Bastos P. das. Livros e Impressos – Retratos do Setecentos e 

do Oitocentos. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009. 
4
 BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa – Brasil 1880-1900. Rio de Janeiro; Mauad X, 

2010. p 15. 
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a alcunha do termo “civil-militar” para representar a participação direta de civis na 

articulação, execução e manutenção da ditadura.5 Como afirma Daniel Aarão, a 

ditadura militar “foi um processo de construção histórico-social, não um acidente de 

percurso. Foi processada pelos brasileiros, não imposta, ou inventada por marcianos. ” 

6 

Neste sentido, admitindo que os discursos jornalísticos contêm alto grau de 

divulgação dos ideais compartilhados por determinados setores da sociedade, como 

argumenta Pallares-Burke, que a partir de sua difusão no século XIX no Brasil “a 

imprensa passa a ser constantemente referida como o meio mais poderoso e eficiente 

de influenciar os costumes e a moral pública, discutindo questões sociais e políticas”.7 

Entende-se que em 1960, bem como atualmente, encontram-se manifestações 

tendenciosas em grande parte dos escritos noticiosos, o que pode representar o 

alinhamento de parte dos segmentos civis às pretensões golpistas dos militares 

naquela época. Como exemplo, podemos reproduzir parte do editorial publicado pelo 

Jornal do Commércio em 30 de julho de 1961 referindo-se à visita de Edward Kennedy, 

irmão do presidente Jonh Kennedy, ao Recife e aos possíveis auxílios prestados pelos 

Estados Unidos ao Brasil, de modo que eles estariam empenhados em: 

 

uma verdadeira cruzada pela harmonia e coesão do mundo livre, sem 

intuitos belicistas, mas com propósitos firmes de, nessa unidade, 
formar uma barreira capaz de impedir que as liberdades humanas 
sejam sufocadas pela sanha de conquistas do imperialismo 

vermelho8 

 

Ainda fazendo referência aos interesses dos Estados Unidos sobre o Nordeste 

Brasileiro, adiciono as reportagens do jornalista norte-americano Tad Szulc 

publicadas no The New York Times, resultantes de uma visita que o repórter fez ao 

                                                        
5
 Ver: REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000; 

DREIFUSS, René A. 1964, a conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1981; entre outros. 
6
 REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e Sociedade: as reconstruções da memória. In: MOTTA, Rodrigo 

Patto de Sá; REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo (Orgs) O golpe e a Ditadura Militar: 40 anos 

depois (1964-2004). Bauru, SP: Edusc, 2004. p. 50. 
7
 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia G. A imprensa como uma empresa educativa no século XIX. Caderno 

de Pesquisa, n.104, p. 144-163, jul. 1998. p. 147 
8
 Jornal do Commécio. 30/07/1961. P 09. Grifo meu. 
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Recife. A mais representativa é a matéria de capa do dia 31 de outubro de 1960 com o 

título “A pobreza no Nordeste do Brasil gera ameaça de revolta”. Szulc alertava, já nas 

primeiras palavras da reportagem, aos seus compatriotas de que: 

 

Os componentes de uma situação de revolução tornam-se cada vez 
mais visíveis na vastidão de um Nordeste brasileiro assolado pela 
pobreza e perseguido pela praga da seca. A miséria como questão 
social é explorada através de uma crescente influência esquerdista 
nas cidades superpovoadas.9 

 

Nestes textos, pode-se vislumbrar a dimensão dos embates influenciados pela 

Guerra Fria. Os discursos representavam as disputas estratégicas de modelos sociais 

(CapitalismoxSocialismo) pelo controle, entre outros, da política institucional. Um dos 

estudos proveitosos para a apreensão desta dinâmica é o livro de Joseph Page; A 

Revolução que nunca houve: O Nordeste do Brasil, 1955-1965 10. Em que o autor (um 

norte-americano estudante de direito que visita Pernambuco) investiga como a ideia 

de que uma revolução comunista estaria para ocorrer no Brasil ganhou força tanto 

entre os grupos de esquerda, como, principalmente, entre os seus opositores. Cenário 

que favorecia os conflitos entre os privilegiados pelo status quo vigente e os que 

percebiam nessa situação uma oportunidade para mudança das estruturas.  

Os principais jornais publicados em Pernambuco na segunda metade do século 

XX, ou seja, os que dispunham de maior número de leitores e condições estruturais, 

leia-se o Jornal do Commecio e o Diário de Pernambuco, normalmente, obedeciam a 

interesses econômicos e políticos dos seus proprietários. O Sistema Jornal do 

Commercio de Comunicação teve início em 1919 com a criação do Jornal do 

Commercio pelo jornalista, empresário e político paraibano F. Pessoa de Queiroz. O 

primeiro exemplar do jornal foi vendido no dia 3 de abril do mesmo ano e permanece 

circulando diariamente fazendo parte de um conglomerado de veículos de 

                                                        
9
 The New York Times. Monday, October 31, 1960. P. 01. Grifo meu. Ver mais sobre a repercussão da 

reportagem em: PORFÍRIO, Pablo F. de A. Medo, comunismo e revolução: Pernambuco (1959-1964). 

Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009. 
10

 PAGE, Joseph A. A Revolução que nunca houve: O nordeste do Brasil (1955-1964). Rio de Janeiro: 

Record, 1972. 
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comunicação, que conta com a TV Jornal (que reproduz a programação do SBT) e a 

Rádio Jornal AM 780 e FM 90,3, e o site NE10.    

Estando o Diário de Pernambuco em circulação até hoje com o despretensioso 

slogan “o mais antigo jornal da América Latina”, foi fundado em 1825 no Recife, 

impresso numa única folha, como um caderno de anúncios de imóveis, achados e 

perdidos, leilões, sendo adquirido ao custo de 40 réis. 11Desde 1931, ele pertence ao 

consórcio Diários Associados, império midiático construído por Assis Chateaubriand. 

Constantemente citado em pesquisas acadêmicas, o historiador Pablo Porfírio, alerta 

que “ devemos ter em mente que o Diário de Pernambuco representava um setor da 

imprensa, o qual fazia ressoar a visão de mundo dos grupos conservadores do status 

quo em Pernambuco, notadamente dos latifundiários.”12  

Um dos debates que se intensificou na imprensa pernambucana no início da 

década de 1960 procurava estabelecer uma relação entre a ação de camponeses e os 

incêndios ocorridos nos canaviais.13 Os títulos das matérias julgam os camponeses: 

“Cortador de cana é preso e espancado pela polícia: ateou fogo aos canaviais”14; Volante 

da P.M. capturou mais quatro incendiários de canaviais, em Ribeirão”15; “Nenhuma 

repressão policial aos incendiários dos canaviais”16. 

Não é de se espantar que a região agrária brasileira permaneça, em pleno 

século XXI, como o lugar de maiores desigualdades sociais desde a colonização 

exploradora da Coroa Portuguesa do século XVI. 

A Zona da Mata pernambucana, em especial, representa um modelo para este 

cenário. Pois, apresenta-se como um ambiente composto de peculiaridades 

generalizantes, marcado pela monopolização, em todos os âmbitos da vida em 

sociedade, de uma classe aristocrata criada a partir de relações de poder em cerca de 

quatro séculos. 

                                                        
11

 GASPAR, Lúcia. Diario de Pernambuco. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. 

Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em 10/07/2015 
12

 PORFÍRIO, Pablo F. de A. op. Cit. p, 79 
13

 Ver: MONTENEGRO, Antonio Torres. História, metodologia e memória. São Paulo: Contexto, 2010. 
14

 Jornal do Commécio. 16/01/1960. P. 08. 
15

 Diário de Pernambuco. 14/01/1960. P.05. 
16

 Diário de Pernambuco 11/10/1961. P.01. 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php
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A partir da observação do período e ambiente em temática, percebe-se a grande 

presença de uma oligarquia, ligada à grande propriedade de terra, dominando todos 

os níveis da sociedade, valendo salientar que essa dominação não se restringia ao 

espaço rural, também enlaça a sociedade urbana.  

As queimadas dos canaviais poderiam significar um mero acidente, pois 

aconteciam, geralmente no período de estiagem, quando as plantações ficavam 

bastante vulneráveis ao fogo, cujo início podia ser provocado por qualquer fagulha ou 

ponta de cigarro. Ou até para facilitar o corte alguns patrões combinavam com seus 

agricultores de queimar a cana, o que ainda se pratica ocasionalmente. Porém, tais 

incêndios eram utilizados para denegrir a imagem do trabalhador rural, como na 

declaração do presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 

publicada no Diário de Pernambuco: 

 

Quanto ao grande número de incêndios ocorridos nos canaviais 
pernambucanos, nos últimos tempos, afirmou que embora reconheça 

a possibilidade de existir alguns casos acidentais, quase a totalidade é 
provocada por elementos subversivos que procuram desacreditar a 
agricultura [...] somos contrários a métodos reconhecidamente 

subversivos, como os usados, atualmente, no Estado, através das Ligas 
Camponesas, que procuram desestimular o trabalho agrícola, 

provocando consequências desastrosas à economia agrária de 
Pernambuco e um clima de insegurança e intranquilidade 
generalizado 17 

 

Pode-se supor que, ao ler essa notícia, uma parcela da população que vivia 

distante das regiões agrárias incorporasse a ideia de que os locais onde ocorriam os 

incêndios estavam imersos numa verdadeira guerra. E de que as atividades 

criminosas desenvolvidas por grupos de trabalhadores pobres, cuja ação, incentivada, 

segundo o que se tinha conhecimento através da imprensa, pelas Ligas Camponesas e 

pelos Comunistas subversivos, colocavam em perigo a economia de Pernambuco. 

Contraditoriamente, na ocasião do que se considera a maior conquista das 

Ligas Camponesas de Pernambuco, a desapropriação do Engenho Galiléia, localizado 

                                                        
17

 Diario de Pernambuco. 13/01/1960. P.06. 
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na Zona da Mata: Município de Vitória de Santo Antão, em favor dos camponeses 

daquele engenho, não ocorreu um debate intenso na imprensa, como era de se 

esperar. Na verdade, tais atitudes de indiferença, ou mesmo indignação, 

correspondiam ao papel a que estes periódicos se propunham.  

As Ligas Camponesas foram uma das mais importantes organizações de 

contestação do meio rural da história recente brasileira. Movimento social de caráter 

assistencialista, simbolizavam o maior perigo que os latifundiários enfrentavam em 

Pernambuco. A performance das suas atividades goza de grande cultura literária e 

historiográfica, sublinho para associação ao debate com este texto o livro Os 

industriais da seca e os galileus de Pernambuco de Antonio Callado, que resulta de 

uma série de artigos publicados por Callado num jornal do Rio de Janeiro, o Diário da 

Manhã, entre 10 e 23 de setembro de 1959, onde o jornalista denuncia a “indústria da 

seca”, ou seja, os mecanismos através dos quais os latifundiários transformavam os 

problemas decorrentes da seca em um grande negócio.18 

Outro caso curioso desta relação da imprensa com os problemas sociais do 

campo é registrado por Joseph Page. Quando após a Lei do Trabalhador Rural ser 

sancionada em 2 de março de 1963 o governador Miguel Arraes ordenou que a polícia 

estadual não tomasse partido dos latifundiários em casos de divergências com os 

trabalhadores. Então, revoltados, os fazendeiros utilizam a influência do Jornal do 

Commércio e publicam: 

 

“A 10 de abril de 1963, uma associação de proprietários fez publicar, 
em página inteira de um jornal do Recife, uma carta aberta ao 
governador, na qual eram enumerados atos de violência que 
almejavam terem sido cometidos pelos camponeses em semanas 
anteriores.” 19 No dia seguinte, em resposta Miguel Arraes fez 

publicar, em página inteira do mesmo jornal, uma lista de todos os 
atos contra os camponeses durante o mesmo período de tempo. 20 

 

                                                        
18

 CALLADO, Antônio. Os industriais da seca e os galileus de Pernambuco, aspectos da luta pela reforma 

agrária no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 1960 
19

 Diário de Pernambuco 10/04/1963 
20

 PAGE, Joseph. Op. Cit. p. 188. 
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 Em mais uma ação propositalmente orquestrada para difamar os camponeses, 

por intermédio da imprensa, os latifundiários apelam para a comoção pública apoiá-

los na utilização da força policial em benefício próprio. Avidamente, Miguel Arraes 

reponde pelo mesmo veículo e com um contra-argumento tão valioso e comovente 

quanto as “denúncias” dos proprietários rurais. Além de tudo, vale destacar que essas 

ações ocorreram apenas porque o governador deu a ordem de neutralidade para os 

agentes de segurança, desse modo, suspeita-se do método legal destes policiais antes 

da Lei citada.  

Proporcional importância da relação dos impressos periódicos com as tensões 

experimentadas na década de 1960 apresenta-se nas matérias publicadas após o dia 1° 

de abril de 1964. Os acontecimentos da madrugada do dia 31 de março e as ações dos 

órgãos de segurança a partir da primeira manhã de abril instituíram um dos períodos 

mais obscuros da história brasileira. No Recife, entre outros, o governador foi preso e 

as ruas tomadas por tropas de militares armados e tanques de guerras. Em março de 

1964, o Jornal do Comércio publica um artigo onde no título já nos dá uma pista de 

como o periódico percebia a situação no estado: “Pernambuco quer paz”, analisava a 

falta de posicionamento do governo frente às organizações camponesas e agito no 

Estado. Pelo lado do Diário de Pernambuco, podemos destacar artigos publicados no 

dia 04 de abril, “O patriotismo das forças armadas”21, destacando a intervenção 

salvadora do Exército na sociedade brasileira com o golpe. Fernando Coelho, 

esclarece:  

 

Orientada com extraordinária competência – da mesma forma que 
havia contribuído para criar condições favoráveis à preparação do 
golpe e para desestimular qualquer reação contrária eficaz – a mídia 
passara a fomentar após o 1° de Abril, o clima propício à repressão e 

ao anestesiamento da consciência popular. Aproveitando a 

impossibilidade de defesa, João Goulart e Miguel Arraes eram 
apresentados como responsáveis diretos pela subversão da ordem e 
pela corrupção – dita sem paralelo na história da República. Numa 
confusão propositada entre os dois governos e numa absoluta 
deturpação dos fatos. Denúncias sem quaisquer provas, totalmente 

                                                        
21

 Ambas de:  Diário de Pernambuco 04/04/1964. P. 01 
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inverídicas, eram divulgadas de forma sensacionalista, como se 
versassem sobre acontecimentos reais.22 

  

Como já mencionei anteriormente, os novos olhares acerca do golpe “civil-militar” 

apresentam uma associação de parcela da população civil aos militares nas ações de 

desarticulações dos governos democraticamente eleitos. No entanto, não é o caso de 

aceitar que os civis foram favorecidos pela ditadura que se desenvolveu.  

É preciso deixar evidente que apesar da participação dos civis para 

“legitimação” do golpe, na prática, isto é, na aplicação do poder, sobressaiu-se a 

atuação dos militares. Até porque os grandes prejudicados pela instituição do regime, 

pelo golpe de estado, foram justamente a maioria dos brasileiros, os que não gozavam 

das vantagens do status quo estabelecido e que procurou ser mantido. 

Nesta ocasião, registro as suposições que pretendo realizar em minha 

dissertação de Mestrado. Empenho-me num estudo sobre os pormenores do 

aprisionamento dos considerados como subversivos em Pernambuco após a 

oficialização do golpe “civil militar”. Problematizando como em nome da “Segurança 

Nacional”, que combatia os “inimigos internos” (o comunismo, a afronta à moral e 

aos bons costumes – “subversão” e a corrupção, dentre outras coisas) o aparato 

estatal buscou controlar a vida dos cidadãos “invadindo o mundo privado de pessoas, 

famílias, grupos e empresas, alterando cotidianos”23. Aos que não se alinhassem ao 

modelo dos bons costumes, estava reservado o aparato repressivo orquestrado pela 

polícia política e comunidades de segurança e informação, responsáveis pela tortura, 

desaparecimento e mortes de milhares de pessoas em todo o Brasil.  

Ao analisar os registros policiais da Delegacia de Ordem Política e Social de 

Pernambuco (DOPS/PE), conservados no Arquivo Público Estadual Jordão Emericiano 

(APEJE/PE) sobre estes encarceramentos dispõem-se do Prontuário Funcional de 

número 1865-D arquivado no fundo 26.981 da DOPS que aponta as ordens de prisões 

de 290 pessoas e registra um painel preciso sobre os presos políticos em 1964, entre 

                                                        
22

 COELHO, Fernando. Direita, Volver: O Golpe de 1964 em Pernambuco. Recife: Bagaço, 2004.p 195. 
23

 SILVA, Marcília Gama. Informação, repressão e memória: Construção do estado de exceção no Brasil 

na perspectiva do Dops/PE (1964-1986). Recife: 2004. p 85 
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abril e dezembro, nas diversas instituições de segurança da capital pernambucana. 

Catalogados o nome completo, a data de entrada e a data de saída da prisão (alguns 

apenas com a data de entrada), a profissão, o local de trabalho, o município e um 

espaço para “observações”; além disso, todas as pessoas referenciadas nesta lista 

possuem um Prontuário Individual que varia de extensão, particularmente, conforme 

o grau de ameaça conferido ao indivíduo.   

Nestes Prontuários Individuais, os agentes da rede policial de segurança e 

informação arquivavam tudo que conseguissem reunir sobre o indivíduo classificado 

como perigoso. Nestes catálogos, é recorrente o armazenamento de recortes de 

jornais relacionados aos prontuariados. Sendo assim, a maior contribuição que a 

capacidade metodológica de análise sobre os impressos e a imprensa adquirem será a 

magnitude de relevância para minhas intenções de pesquisas acadêmicas.  

 Apesar de ter dado ênfase aos jornais neste texto, esclareço que o estudo sobre 

os impressos do espaço e tempo mencionados até aqui vão além destas matérias 

jornalísticas, podendo ser destacados também os livros censurados; os folhetos 

produzidos pelos movimentos sociais de esquerda e partido comunista; os guias de 

estudo elaborados pelo Movimento de Cultura Popular (MCP) influenciados pelas 

propostas pedagógicas de Paulo Freire; até os manuscritos encontrados nas casas dos 

indivíduos presos e guardados em seus prontuários: entre cartas e anotações em bloco 

de notas.  

Enfim, indico como ponto de crítica o alto índice de analfabetismo presente no 

Nordeste até os fins dos anos 1960, a ponto do número de pessoas que não sabiam ler 

superar a quantidade de alfabetizados,24 algo que nos leva a relativizar o peso da 

produção jornalísticas nessa sociedade, atentando às precauções assinaladas por 

Roger Chatier de que “o historiador deve poder vincular em um mesmo projeto o 

estudo da produção, da transmissão e da apropriação dos textos. ”25 Contudo, sem 

                                                        
24

 FERRARI, Alceu R. Analfabetismo no Brasil: tendência secular e avanços recentes. Resultados 

preliminares, Cadernos de Pesquisas, São Paulo, n.52, p. 35-49, fev.1985. 
25

 CHARTIER, Roger. A Aventura do Livro - do leitor ao navegador: conversações com Jean Lebrun. 

Tradução de Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: Imprensa Oficial do estado de São 

Paulo: Editora da Unesp, 1998. (Coleção Prismas). P.18. 
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intentar realizar uma contradição do que acabei de sinalizar, saliento as novas 

percepções acerca das ligações entre a cultura escrita e a cultura oral, como o estudo 

sobre a circulação dos cordéis no século XIX realizado por Marcia Abreu em que a 

historiadora demonstra como tal sociedade caracterizada por uma “cultura de 

oralidade residual” desenvolveu uma notável produção de textos originais e 

valorosos.26   

Para finalizar, remeto aos discursos jornalísticos de oposição aos publicados 

pelo Jornal do Commercio e o Diário de Pernambuco, dos quais, lamentavelmente, não 

há número considerável de registros. Como o caso do jornal A Última Hora Nordeste, 

filial do homônimo periódico carioca, que teve forte influência nas eleições de 1962, 

dando apoio ao então candidato Miguel Arraes que, depois de uma sequência de 

edições suspensas e muitos dos seus jornalistas presos, foi fechado no dia 9 de abril 

de 1964. E O Jornal Pequeno, que até então exercia uma política favorável às ações 

sociais de Arraes, com o advento do golpe mudou radicalmente sua postura e passou a 

se chamar Diário da Manhã. Em suma, os jornais de menor condições financeiras que 

prosseguiram com suas atividades no Recife, noticiavam suas matérias de acordo com 

as diretrizes vindas da assessoria de imprensa do Exército, exercendo muitas vezes a 

autocensura para evitar o fim de suas atividades. 

À título de exemplo, referencio a carta de denúncia coletiva dos presos políticos 

da Casa de Detenção do Recife quem, sem veículo de informação disposto a torná-la 

pública em Pernambuco, precisou ser enviada ao jornal carioca Correio da Manhã. 

Onde indignados os presos alertam: 

 

Tudo aqui está afeito aos militares, que nomearam os delegados da 
capital antes de o vice-governador ocupar o lugar de Miguel Arraes. 
Outro aspecto é fornecido pela nossa imprensa que só publica 

qualquer matéria relativa a presos políticos, com a ostensivo visto de 
Costa Lima, Ibiapina ou Villocq. Daí as calunias mais absurdas e 
ridículas publicadas sem direito de resposta. Aqui nenhum sentido 
teve a decisão da Comissão Geral de Investigações libertando pessoas 

                                                        
26

 ABREU, Márcia. História de cordéis e folhetos. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de 

Leitura do Brasil, 1999. P. 96. 
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a mais de cinqüenta dias. Aqui só não está ameaçado e prisão quem já 
está preso. 27 
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NOVOS AGENTES SOCIAIS E ESPAÇOS POLÍTICOS: EXPERIÊNCIAS E 
LUTAS DE MULHERES 

 

Priscila Mayara Santos Dantas
28 

 
RESUMO 
A historiografia paraibana sobre lutas sociais e políticas onde mulheres tiveram 
participação está, ainda, permeada por enredos particulares, análises e discursos 
individualizados, centrados nas figuras de Elisabeth Teixera, Margarida Maria Alves, 
Maria da Penha Silva, mulheres que se mobilizaram em meados do século XX na 

região do Brejo Paraibano. Apesar da importância dessas histórias, no sentido de 

apontar para um enorme avanço na historiografia acerca da mulher e de sua 
participação na política estadual, este estudo pretende dar visibilidade a outras 
mulheres antes apenas “reclusas” aos seus “sótãos” de memórias. Dessa forma, temos 
por objetivo problematizar as experiências e lutas femininas na cidade de Nova 
Palmeira-PB, durante a década de 1990, com vistas a analisar os movimentos sociais 
encabeçados por elas e quais espaços de poder foram se “edificando” nesse percurso, 
uma vez que nos deparamos, dentro do recorte temporal estabelecido, com a fundação 
do Centro de Educação Popular (CENEP), organização sem fins lucrativos, em 1990, 
com a organização de um partido político de esquerda, o PT (Partido dos 
Trabalhadores), em 1991, e a criação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
da Região do Curimataú (SINPUC), em 1992. O mapeamento da atuação dessas 
mulheres no espaço social, perpassando por questões sindicais, trabalhistas e políticas 
institucionalizadas por entidades de poder, foi possível a partir de entrevistas 

realizadas e arquivos visitados. A reunião desses documentos mesclado a uma análise 
minuciosa, nos permitiu tecer uma narrativa de outros atores sociais ainda não 
conhecidos pela historiografia. Para nortearmos a construção deste trabalho, fizemos 
uso das contribuções teórico-metodológicas advindas da chamada Nova História 
Política, especialmente a partir dos conceitos de cultura política, poder e experiência, 
este com enfâse nas discussões desenvolvidas por Edward Palmer Thompson. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; Movimentos sociais; Experiência. 
 
 

 

A historiografia paraibana sobre lutas sociais e políticas onde mulheres 

tiveram participação está, ainda, permeada por enredos particulares, análises e 
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discursos individualizados, estes centrados nas figuras de Elisabeth Teixera, 

Margarida Maria Alves, Maria da Penha Silva, mulheres que se mobilizaram em 

meados do século XX na região do Brejo Paraibano. Apesar da importância dessas 

histórias, no sentido de apontar para um enorme avanço na historiografia29 acerca da 

mulher e de sua participação na política estadual, este estudo pretende dar 

visibilidade a outras mulheres antes apenas “reclusas” aos seus “sótãos” de 

memórias. 

Dessa forma, pretendemos problematizar algumas das atuações de mulheres na 

cidade de Nova Palmeira30, durante a década de 90 do século XX, objetivando analisar 

quais mudanças se gestaram por meio dos espaços de poder que foram se edificando 

nesse percurso, como a formação de um partido de esquerda, o PT (Partido dos 

Trabalhadores), por volta de 1991, e o SINPUC (Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais da Região do Curimataú), em 1992. Por tanto, tratará das memórias ainda 

não-ditas, não contadas, não interpretadas dessas mulheres pela historiografia, na 

tentativa de mapear suas áreas de atuação, seus campos de batalha, bem como seus 

arquivos pessoais, visando descortinar sujeitos que entraram em movimento contra 

as regras impostas por uma determinada cultura política31 ali existente. 

Este trabalho, resultado de uma pesquisa desenvolvida desde 2013, resultando, 

inclusive, em uma monografia defendida em 2014, é pensado no sentido não só de 

problematizar as práticas, mais também as experiências dessas mulheres ao longo de 

suas trajetórias no cenário sócio-político escolhido. Por isso, fazemos uso do conceito 

                                                        
29

Medo da morte: esperança de vida: A história das Ligas Camponesas a Paraíba, dissertação em história 

de Maria do Socorro Rangel (2000) sobre as Ligas Camponesas na Paraíba, trazendo enquanto sujeitos 

de análise a participação de Elisabeth Texeira e Margarida Maria Alves nos movimentos. A tese em 

história de Alômia Abrantes Silva, Paraíba, mulher-macho: (desa)fios da história (Paraíba, século XX)  

(2008) sobre a construção da imagem feminina na Paraíba, que nos proporcionando refletir sobre os 

espaços e discursos tecidos sobre a mulher no Estado paraibano. 
30

A cidade de Nova Palmeira fica localizada na microrregião do Seridó Oriental Paraibano. Sua 

população atual é de 4.361 hab., distribuída em uma área de 310,352 km². Seu bioma é a caatinga, o 

clima é tropical chuvoso com verão seco. Sua economia aconteça em torno, especialmente, da 

agricultura de subsistência. Limita-se ao norte com os municípios de Picuí, Pedra Lavrada, Parelhas 

(RN) e Carnaúba dos Dantas (RN). 
31

Cultura política seria, segundo Rodrigo Patto Sá Motta, um “conjunto de valores, tradições, práticas e 

representações políticas partilhado por determinado grupo humano, que expressa uma identidade 

coletiva e fornece leituras comuns do passado, assim como fornece inspiração para projetos políticos 

direcionados ao futuro” (2009, p. 21). 
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de experiência proposto por Edward P. Thompson (2011), uma vez que o mesmo nos 

permite navegar por espaços de práticas e costumes cotidianos que as levaram a se 

engajarem em movimentos maiores, conseguindo, posteriormente, institucionalizá-

los através de uma ONG e um partido político, de carter esquerdista. Além deste, o 

trabalho contou com as reflexões da socióloga e pesquisadora Maria da Glória Gonh, a 

partir das discussões sobre movimentos sociais no Brasil, abordando sobre os novos 

sujeitos sociopolíticos e culturais, ONGs, redes de sociabilidades e atuações políticas. 

Nomes como o de Nega Lourdes, Dona Mocinha (Maria Marques), Marisinha 

(Maria da Paz), Tedinha (Teresinha de Jesus), são personagens constantes nos 

depoimentos dados em entrevistas (nove pessoas foram entrevistadas até o momento) 

e nos documentos coletados, enquanto pioneiras no protagonismo de movimentos 

sociais em Nova Palmeira. Além dessas mulheres, houvera outras estudantes, 

agricultoras, funcionárias públicas, professoras, sindicalistas, militantes, que dão 

norte e continuidade a mentalidades e perspectivas de mudança social, visando 

melhoria social através da boa educação, saúde, educação, infra-estrutura e, claro, 

igualdade de direitos, como Cícera Bastista, Roselita Silveira (Rosinha). Todas esss 

mulheres, ainda vivas, são tomadas aqui como representantes das demais mulheres 

que participaram do processo, se colocando como celeiros de informação, rastros de 

lacunas e acervo de memórias. 

Em consonância aos registros orais, analisamos as atas de eleição, relatórios de 

encontro, pautas de reuniões do STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) do 

município; Ofícios, fotografias, registros de oficinas, cursos e palestras, atas de 

reunião, de fundação e de reconhecimento, panfletos do Centro de Educação Popular 

(CENEP); Listas de filiação, atas de reunião e de fundação do Partido dos 

Trabalhadores (PT) na cidade, atentando para os desdobramentos tecidos para que 

fosse possível a viabilidade da fundação do partido na cidade, tendo em vista serem as 

mulheres pioneira desses mobilizações. 
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Espaços de lutas, lugares de poder 

 

 
Imagem - Retrato do “Encontro de Mulher”, ocorrido no Centro de Educação Popular (CENEP), com o 

apoio da Estadual de 1º Grau Antônio Coelho Dantas, na cidade de Nova Palmeira-PB, em 10 de março 

de 1991. (FONTE: Acervo fotográfico do CENEP) 

 

 A fotografia32 acima bem poderia representar um mero momento de lazer e de 

descontração vivenciado por um grupo de mulheres qualquer, em algumas de suas 

muitas corriqueiras atividades de lazer e/ou datas comemorativas escolares. Mas, do 

que nos fala esse olhar da mulher que toca o seu instrumento? Quem é ela? Quem são 

elas? Que histórias se entrelaçam nesta imagem?  

Se não fosse pelo cartaz ao fundo, no qual aparece o slogan “Mulher, te 

organiza e vai à luta”, talvez essa fotografia não tivesse nenhuma importância para a 

História, posto que não se trata de grandes líderes feminista no cenário nacional; a 

fotografia também poderia não ter nenhuma importância para esta aprendiz de 

historiadora, se não trouxesse à cena um fragmento de outras histórias, que tratam de 

iniciativas e ações aguerridas de um grupo de mulheres que vivenciaram experiências 

singulares numa pequena cidade do interior da Paraíba e que não se conformando 

com suas precárias condições sociais, de suas famílias e de suas comunidades se 

lançaram pelos áridos caminhos da política.   

                                                        
32

Segundo Eduardo Paiva (2006), a fonte iconográfica contribui no sentido de melhorar nossa 

compreensão sobre o objeto estudado. São imagens construídas e por isso podem ser manipuladas, mas 

associadas a outros registros de um determinado momento nos servem de certidões visuais. São plenas 

de representações do vivido no tempo e no espaço. Ao utilizarmos esta fonte, precisamos reinterpreta-

la, criticá-la sem toma-la como verdade, pois é lacunar, silenciosa e impregnada de intencionalidades. 
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É com um olhar mais curioso e entendendo que esta imagem apenas captura o 

instante, o fragmento congelado de uma história que ainda está por ser contada, que 

tento pensar sobre este e outros registros analisados, neste trabalho. Registros que se 

tornam emblemáticos no sentido de demarcar intenções de "luta", de "organização" e 

de "ação" por parte das mulheres envolvidas; são registros vistos aqui como 

reveladores um enredo oculto, à espera de um olhar em forma de problemática 

histórica, pronto para ser investigado e tornado público, alargando e se agregando a 

uma historiografia ainda frágil de narrativas peculiares e de sujeitos (in)comuns. 

A mulher que toca é a funcionária pública Fátima de Lé (como era conhecida), 

apenas uma das muitas participantes que fazem parte das atividades comemorativas 

do Dia da mulher, apoiados pelo Centro de Educação Popular – CENEP, em 199133. Era 

a partir de eventos como este que a ONG estabelecia relações de proximidade com a 

comunidade, estrategicamente tratando de questões mais amplas ligadas à condição 

feminina na cidade. Desta forma, outras indagações podem ser apontada aqui: como 

as reivindicações de um pequeno grupo de mulheres acabaram por possibilitar as 

lutas por questões políticas mais amplas na cidade de Nona Palmeira? E, como foi 

possível, durante a década de 1990, um entrelaçamento de suas histórias com as da 

fundação do CENEP e do Partido dos Trabalhadores (PT), especialmente, para as 

questões do âmbito feminino?  

Perseguindo caminhos possíveis, nota-se que no Brasil, os movimentos sociais 

contemporâneos têm sua história marcada pelos grandes embates realizados contra os 

governos autoritários, sobretudo ainda nas lutas pela liberdade e democracia. Nos 

anos 90 se constatou o não diálogo do governo com os movimentos sociais tendo em 

vista sua ligação elitista com as políticas internacionais capitalistas. O país estava no 

ápice do neoliberalismo, berço das reivindicações do governo FHC, onde o 

sucateamento do aparelho estatal era algo real e efetivo, na qual o desrespeito a todos 

os trabalhadores brasileiros, entre eles mulheres e homens, desvelava a corrupção e 

fragilidade do sistema democrático vivido (GOHN, 2012). 

                                                        
33

As informações foram extraídas do Relatório de Atividades do CENEP (Nova Palmeira-PB, 10 de 

março de 1991), bem como das poesias e cantos produzidos para o evento. 
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Na Paraíba, durante as primeiras décadas do século XX, os movimentos sociais 

eram frágeis, ligados tanto ao Estado quanto a Igreja Católica. A industrialização era 

muito pouca. Éramos um Estado atrasado economicamente e na política 

continuávamos oligárquicos e autoritários, com práticas assistencialistas e 

clientelistas para o controle eleitoral. Porém, mesmo diante desse rígido controle 

sobre os trabalhadores do campo e outros grupos sociais, existiram muitas reações 

(NUNES, 2008).  

Na cidade de Nova Palmeira desde a década de 80 os grupos pastorais se 

encarregavam de politizar por meio da Teologia da Libertação, através de seus 

agentes. Os jovens e mulheres que participavam das organizações eclesiais, a exemplo 

da própria CEBs (Comunidades Eclesiais de Base)34, que surgiu no município, em 

meados dos anos 80, fortalecendo ideais de mudança, que influenciaram de forma 

efetiva na costura de disputas políticas. De acordo com Machado (1997), a Igreja 

Católica foi fundamental para a configuração do confronto que se travou entre os 

setores sociais e as instituições de poder local, a exemplo da Prefeitura, da Câmara de 

Vereadores e seus partidos de sustentação, inclusive do próprio Sindicato Rural, este 

que estava sobre poder do estado até final dos anos 80, através de discussões sobre 

fome, desemprego, saúde, cidadania. Ainda segundo o autor: 

 

Em Nova Palmeira, especificamente, desde meados dos anos 80, esse 
posicionamento teve influência decisiva na dinâmica de parcialidade 
assumida pela Igreja Católica nos processos de disputa do poder local, 
na medida em que, como aliada incondicional de determinados grupos 
de oposição, abriu suas portas para organização e o fortalecimento 

público desses diversos setores sociais. (1997, p. 77) 

 

A Igreja atrelada a uma formação política dos fies mais participativos, em 

maioria mulheres, se colocou como emblemática na constituição de uma mentalidade 
                                                        
34

Segundo Jomar Ricardo (2010), pesquisador das CEBs, em especial na Paraíba, da qual resultou na 

sua tese de doutoramento intitulada A Igreja da pós-modernidade: CEBs, poder e cidadania, as 

Comunidades Eclesiais de Base surgem em um contexto de oposição da Igreja aos poderes públicos, em 

meados do século XX, a partir de organizações de base, atreladas aos interesses da sociedade civil, 

estimulando a participação da população nos espaços de poder da sociedade. Formada por uma 

estrutura descentralizada e heterogênea, possui tanto membros políticos quanto religiosos, 

direcionados pelos chamados animadores e agentes pastorais. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1135 

 

de mudanças que se reorganizaram enquanto atos reais, ou seja, na organização de 

mobilizações sociais que implicaram em transformações não só no espaço nova 

palmeirense, mais também na atmosfera de outras cidades, a exemplo de Cubatí, 

Soledade, Picuí. 

Os documentos analisados nos levam a pensar que em meados dos anos 80, as 

mulheres já exerciam uma atividade política, no sentido de questionar, de interferir 

na comunidade. O Resultado disso foi a formação de movimento de oposição sindical 

pela sindicalização feminina, ou seja, que as mulheres tivessem seus direitos 

reservados enquando associada. A partir de então, demarca-se um movimento 

específico de mulheres. Eles organizaram uma chapa, fazendo oposição a do 

presidente na época, e venceram a eleição em 06 de setembro de 1989.  

Essa mobilização transformou não só a estrutura política que havia dentro do 

sindicato, dirigido por um só presidente até então, como contribuiu para efetivar uma 

consciência de classe que ainda estava em fase de concretude, tendo em vista não 

haver registros de outro confronto direto com alguma instituição de poder na cidade. 

Esse movimento também foi importante, pois acionou uma outra forma de luta, dessa 

vez institucionalizada e oficial, levantando, posteriormente, a constituição de outros 

lugares de poder.  

O CENEP, Centro de Educação Popular, foi fundado no dia 21 de janeiro de 

1990, em reunião no Salão Paroquial da cidade, como consta na Ata de Fundação do 

mesmo, no qual traz o nome de Nega Lourdes como diretora, Marizinha enquanto 

secretária e Edson Camargo como tesoureiro da entidade, formando a diretoria que 

encaminharia as atividades já desenvolvidas pelos grupos comunitários35. Segundo o 

documento, o objetivo pioneiro da entidade era o de continuar "conscientização e 

organizando a classe trabalhadora" na luta por melhorias na qualidade de vida. 

Enquanto utilidade pública o CENEP só veio a ser reconhecido pela Câmara 

Municipal em 14 de novembro de 1992, pelo projeto de Lei Nº 13/92, dois anos depois 

                                                        
35

A fundação do CENEP foi resultado da reunião de práticas já desenvolvidas pelas equipes 

comunitárias e pela formação de um movimento de oposição sindical na cidade. Trabalhos e 

mobilizações que emergiram frente às carências sociais do município de Nova Palmeira, onde tem 

como protagonistas as mulheres. 
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de sua fundação, e em 6 de dezembro do referido ano, pela Prefeitura, informações 

que nos levam a pensar que havia uma resistência por parte dos líderes políticos em 

aceitar a atuação do centro na comunidade, uma vez que este – o centro – foi 

resultado dos inúmeros combates sociais que lá incidiram e tiveram repercussões 

contrárias as dos dirigentes administrativos, demarcando mais uma vez a existência 

de campos rivais que persistem em se digladiarem ao logo da década de 90. 

Como analisamos anteriormente, os trabalhos com grupos comunitários já 

existiam desde os anos 80 na cidade. Práticas, e entre elas estavam atividades com 

artesanato, música, teatro popular, teatro de mamulengos, formação sindical, passam 

a ser “calçadas” a partir de uma sede, ou seja, de um espaço físico, fortalecendo um 

ideal de unidade fixa, acomodando todas as insatisfações, desejos e sentimentos de 

pessoas que insistiam em continuar mudando o cenário social, político e econômico de 

Nova Palmeira. 

O centro surge não só como uma espécie de “guarda-chuva” das atividades já 

desempenhadas pelos grupos de base, mais também como mecanismo para 

institucionalizar as insatisfações sociais e criar um lugar de poder para reivindicar 

melhorias para a população. O CENEP “edifica” o que ainda estava sem sustentação, 

uma vez que, a Igreja, com o passar do tempo, foi se desvinculando dos trabalhos à 

medida que seus interesses e posicionamentos divergiam com os listados pelas 

lideranças comunitárias, estas que também passaram a se organizar a partir de outros 

lugares de ação, enfatizando interesses políticos acima dos religiosos. Dessa forma, 

viu-se a necessidade de ambientalizar as práticas em outro espaço, por vez autônomo, 

alheio a situações de inconstâncias religiosas, políticas, sociais e econômicas. 

As atividades desenvolvidas pelo CENEP estavam voltadas para práticas sociais 

assistencialistas, se dirigindo tanto para a população urbana quanto para a rural. Na 

educação, contribuíam, através de reforços escolares para as crianças carentes; 

também visavam preparar profissionalmente jovens e adultos através de cursos de 

corte e costura, cursos de culinária (produção de doce para as mulheres), 

vislumbrando ajudar economicamente na renda familiar; na saúde, realizando 
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palestras e seminários sobre assistência à saúde e sobre o Sistema único de Saúde 

(SUS). 

No que tange as práticas de formação sindical, realizadas a partir do centro, 

verificou-se a existência de encontros e reuniões para discutir o lugar dos trabalhares, 

em especial os do campo, na configuração social, apresentando seus deveres e os 

conscientizando dos seus direitos. Todo esse trabalho resultou em várias lutas 

sindicais, e na conquista do SIMPUC (Sindicato dos Servidores Públicos dos 

municípios do Curimataú) para Nova Palmeira, fundado em 12 de dezembro de 

199236, por meio da articulação entre CENEP, PT e STR, demarcando mais um novo 

campo de ação institucionalizado. 

Dessa forma, entram em cena as chamadas redes de mobilizações e as 

associações civis. Segundo Glória Gohn (2013), sociologia e pesquisadora dos 

movimentos sociais no Brasil, novíssimos sujeitos sociopolíticos e culturais aparecem 

no cenário nacional trazendo discussões e debates sobre várias temáticas, indo da 

biodiversidade até as lutas étnicas, criando redes de sociabilidades através de ONGs, 

movimentos sociais, associações comunitárias, fóruns, conselhos, câmaras, que se 

agrupam, segundo Gohn, em três grandes blocos: os movimentos e ações de grupos 

identitários que lutam por direitos; movimentos e organizações de luta por melhores 

condições de vida e de trabalho, no urbano e uno rural; e os movimentos globais ou 

globalizantes como o Fórum Social Mundial. Ainda para a autora, esses movimentos 

têm caráter educativo, uma vez que tratam da inclusão social, da cultura política e das 

manifestações educacionais, formal ou informal.  

Por isso, quando falamos nesses “novos” movimentos de cunho contestador 

estamos nos referindo a grupos que se organizam a partir de questões não apenas 

econômicas, mas especialmente culturais. 

As transformações visualizadas com essa rede de sociabilidades que se formou 

na cidade, podem ser percebidas a partir dos lugares assumidas pelas mulheres, 

quando passarm a ocupar mais cargos de trabalho, ganhar seu próprio dinheiro, 

contribuindo na renda familiar. As mulheres adquiriram certa autonomia em relação 
                                                        
36

Informações extraídas da Ata de Fundação do SINPUC. 
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ao marido, uma vez que podiam “produzir” seu próprio sustento. Dessa forma, 

notamos linhas expressivas de empoderamento por parte dessas mulheres frente ao 

domínio masculino. O que nos leva a pensar que enquanto unidade, o centro, 

resultante de agrupamento e mobilizações coletivas de mulhres, efetivou mudanças 

significativas no cenário social da cidade. 

Ainda percorrendo os arquivos, listamos algumas atividades que ora foram 

pensadas, ora foram efetivadas a partir da ONG, a exemplo do projeto “Articulação, 

Produção e Troca de Experiências”, de 19 de outubro de 1991,“Sindicato de 

Trabalhadores Rurais Lutando pela sobrevivência – Caprinocultura, Apicultura e 

Algodão” (1991), “Mulher, saúde e vida”(1991), “Apicultura” (1993), “Mulher, Luta e 

Vida” (10 de julho de 1995).  

Segundo os documentos pesquisados, no começo dos anos 90 os eventos e 

reuniões estavam mais direcionados ao campo e ligados a questão feminina. 

Encontros como “A mulher em busca da libertação”, para comemorar o dia 25 de 

junho, dia do Trabalhador Rural, intitulado “Sem Reforma Agrária não há 

democracia”, ocorrido no dia 25 de julho de 1990.  

 Sobre a atuação do CENEP junto aos trabalhadores, sua interferência não se 

restringiu apenas ao município de Nova Palmeira. Os documentos mapeiam atuações 

nos municípios de Cubati e Pedra Lavrada, a partir de reuniões37 que sistematizavam 

os percursos do CENEP frente à questão. Durante o ano de 1991 o eixo problemático 

dos encontros girava em torno de formar uma oposição sindical nos municípios 

referenciados, no direcionamento das equipes de apoio para os STR e os Polos 

Sindicais, na elaboração de projetos para construção de poços e cisternas nas 

comunidades, e discutir acerca da escassez de água, uma vez que se vivia um período 

de forte estiagem, visando coletar ideias para minimizar com os problemas. 

  Enquanto ONG financiada, o CENEP produziu muitos relatórios que 

asseguravam aos seus financiadores a realização das atividades. Muita documentação 

foi encontrada seguindo essa perspectiva de registrar o que se fazia. O que 

verificamos foi um intenso ativismo por parte das mulheres em se manterem 
                                                        
37

As reuniões aconteciam tanto na cidade como nos sítios de maior atuação a nível municipal. 
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inseridas nas atividades, e consequentemente na sociedade, por meios de cursos, 

palestras, festividades, com programas que viabilizassem a construção de poços, 

assegurando oagricultor do seu assistencialismo, além de continuar penetrando na 

ideia de formar pessoas que fizessem oposição aos poderes públicos. 

  Além da documentação analisada do CENEP, encontramos registros pessoais e 

uma gama de produções artísticas produzidas por mulheres. Poesias como “À 

Mulher”, escrita em março de 1990, “Terra, êxodo e cativeiro”, em julho de 1990, a 

música “Toada das Violeiras”, composta em janeiro de 1991 para a campanha sindical 

em Cubati, as paródias “O que será, o que será?” e “Um novo amanhã”, também 

direcionadas as mobilizações nesta cidade, são alguns exemplos, nos permitindo 

vislumbrar o dinamismo a qual as práticas estavam inseridas, uma vez que as 

discussões tanto eram expositivas, através de palestras, como eram declamadas e 

cantadas.  

Depois de muitos debates, encontros e reuniões que marcaram a década final 

da década de 80 e inicio dos anos 90, a ideia de formar um partido político ganha 

esboço. No Brasil já vivenciava a atuação de partidos esquerdistas e seus resultados 

na transformação das condições de trabalho tanto do homem rural quanto do urbano. 

O PT foi emblemático nesse sentido, por surgir como um partido de trabalhadores e 

por se encaixar nas propostas e ideologias discutidas nos grupos educativos, 

religiosos e sindicais nova palmeirenses. O partido surge pelo desejo de 

institucionalizar as práticas e legitima-las a partir de um lugar de poder, o político.38 

Agora as lutas sociais tinham outro lugar de exercício, outras possibilidades e 

preocupações. À medida que construíam pilares e expandiam suas expectativas, 

fortaleciam os sentimentos de unidade, força e coletividade de um grupo oficial de 

esquerda, liderado por mulheres. O registro dessa maioria pode ser percebido nas 

listas de filiados do PT, onde a cada ano novos membros aderiam, mais sempre o 

                                                        
38

Segundo Paulo Nunes (2003), a formação de PT no interior da Paraíba foi complexa, pois enfrentou 

muito dificuldades, a exemplo da má impressão que os políticos locais criavam sobre o comunismo, das 

repressões cometidas pelos mesmos para intimar a organização de partidos de esquerda, e por, alguns 

partidários petistas. 
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número maior de assinaturas eram do sexo feminino como podemos verificar na 

tabela abaixo39:  

 

Ano Mulheres Homens Total de filiados 

1991 26 13 39 

1992 31 17 48 

1993 26 11 37 

Tabela – Tabela demonstrativa com base nos dados colhidos das fichas de filiação do arquivo 

documental do Partido dos Trabalhadores (PT). 

 

 Notamos de forma clara a maior adesão feminina, e uma oscilação de filiação 

masculina, ao longo dos três primeiros anos de fundação do partido na cidade, 

demarcando um território de atuações onde elas sempre estiveram lá, ativas, 

participando e perseguindo espaços de luta. A própria formação da primeira diretoria 

do partido tem como núcleo hegemônico as mulheres. De 11 membros, apenas 3 são 

homens.  

 Através do PT, e principalmente depois que Nega Lourdes se elegeu como 

vereadora pelo partido em 1992, se viu a configuração de outras manifestações na 

cidade, desta vez através de diferentes mecanismos de luta40, a exemplo dos abaixo-

assinados, bastante corriqueiros no ano de 1995, em decorrência da falta de luz 

elétrica em algumas ruas e sítios da cidade.  

 Por ser um partido de esquerda, fundado no Brasil em 1980, quando a ditadura 

já mostrava nítida decadência, e por possuir em seu interior tendências das mais 

extremas oposições, como partidários da ALN, do PCB, líderes e grupos sindicalistas, 

fies cristãos da ala esquerdista da Igreja Católica, foi alvo de duras repressões e 

preconceitos pelos direitistas e por grande parte da população nacional. O PT na 

Paraíba, fundado no período de redemocratização do país, também carregava o 

caráter plural de tendências em suas estruturas, recebendo enxurradas de críticas e 

preconceitos (NUNES, 2013). 

                                                        
39

A tabela demonstrativa foi criada a partir das listas oficiais de filiados do PT em Nova Palmeira desde 

o ano de sua fundação até 1993, os únicos registros com datas. 
40

Segundo Gohn (2012), as teorias e concepções sobre “luta de classe”, “revolução”, “ideologia”, 

surgiram na intenção de promover ações que resultassem em mudanças promovidas por uma classe 

trabalhadora conscientizada do seu papel e dos seus direito na configuração dos espaços sociais, tendo 

em vista serem provenientes de um sistema de produção. 
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 O caso do PT em Nova Palmeira foi peculiar. Uma cidade onde práticas 

patriarcais e machistas eram bastante visualizadas, a exemplo do poder público ser 

majoritariamente masculino, se viu a formação de um partido de esquerda como o PT 

se fundar por direcionamentos femininos, composto em sua maioria por mulheres que 

procuraram estar sempre à frente das ações e efetivar mudanças através do mesmo. 

Entretanto, o partido não ficou ileso de receber reações negativas por parte da 

população. Os filiados, e principalmente as mulheres, eram conhecidos como 

comunistas, arruaceiros, radicais, demarcando, ainda, registros característicos de 

uma herança ditatorial. O exemplo mais emblemático dessas práticas repressivas 

foram às cartas abnônimas41 destinadas as líderes partidárias contendo ameaças de 

morte. 

 O Partido dos Trabalhadores atrelado às práticas cotidianas femininas 

estimuladas a partir de outros lugares na sociedade, a exemplo do CENEP, em 

consonância a uma consciência de organização e unidade que as mulheres passaram a 

adquirir ao longo do tempo, se percebendo enquanto classe, esta vista pela ótica de 

Thompson, possibilitou que elas não poupassem esforços para adentrar aos espaços 

públicos e se empoderar dos seus direitos enquanto cidadã e trabalhadora. 

 Além das práticas acionadas a partir do Clube 4-S, das organizações religiosas, 

do movimento de formação sindical que resultou na luta pela sindicalização feminina 

no STR, da fundação do PT e sua emergência na Câmara, as ações e atuações de 

mulheres não pararam por aqui e o Centro de educação Popular – CENEP, se 

encarrega de mostrar isso. Uma ONG resultante de todas as experiências acometidas 

ao longo dos anos e que se mantem viva até hoje continuando a de(marcar) espaços, 

re(fazer) lutas e a im(plantar) novos destinos. 

Dessa forma, concluimos que em meio a um universo de poder 

hegemonicamente masculino, as mulheres se organizaram, constituiram partido 

político e instituições, e protagonizaram movimentos que implicaram em mudanças, 

fazendo parte de um cenário de transformações na cidade durate toda década de 90. 

                                                        
41

Das várias cartas recebidas, só tivemos acesso a uma dela, direcionada a Nega Lourdes, em 02 de 

agosto de 1996, pois as outras precisaram ser queimadas por medo de continuarem sendo reprimidas. 
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 Por fim, mesmo que este trabalho ainda tenha deixado muitas lacunas - lacunas 

também deixadas por fontes ainda não visitadas, falas que continuam no silêncio, 

visto que a pesquisa ainda está em andamento - espero que esta análise venha 

contribuir historiograficamente com o tema das relações de gênero ou, pelo menos, 

conceda visibilidade para algumas das histórias narradas e personagens femininas 

ainda pouco conhecidas. Aqui não se constitui enquanto fim, mas um começo de uma 

longa jornada de investigaçã e análise sobre a participação feminina na 

transformação social e política não só de Nova Palmeira, mais também pelo território 

paraibano. 
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A MORTE DE EDUARDO CAMPOS E AS ESTRATÉGIAS DE 
FABRICAÇÃO DE UM NOVO MITO POLÍTICO 

 

Fábio Cesar da Silva
42 

RESUMO 
Este trabalho, que ainda se encontra em sua fase inicial, está vinculado ao Programa 
de Iniciação Científica (PIC) do Núcleo de Pesquisa (NUPESQ) da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru (FAFICA), e busca compreender a morte 
trágica e as tentativas midiáticas e políticas de fabricação de um novo mito político no 
Brasil. Trata-se do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência nas 

eleições de 2014, Eduardo Campos (PSB). Discutiremos sua trajetória no período 

eleitoral que antecede a tragédia constatando seus limites como presidenciável. 
Buscando problematizar as estratégias de fabricação e legitimação da sua imagem 
pública ocorrida após a sua morte explorando a cultura política local; analisando os 
sentidos e significados do seu enterro; observando o papel de alguns setores 
midiáticos nesse processo, interpretando algumas imagens e narrativas produzidas 
durante e depois do seu velório por aliados e adversários, dentro e fora de 
Pernambuco. Nossa abordagem metodológica será feita usando fontes impressas 
(jornais, revistas), de internet (blogs, sítios) audiovisuais (imagens, fotografias, 
vídeos) e bibliográficas. E no plano teórico dialogaremos principalmente com Burke 
(2009), Marcelino (2014), Grijó (2014), Aires (2013), Berstein (2009). Por fim, 
discutiremos até que ponto essas múltiplas tentativas de mitificação, associadas ou 
não à figura do ex-governador Miguel Arraes (avô de Campos), obtiveram resultados 
no curto espaço de tempo posterior a sua morte até o presente momento político e 

cultural pernambucano.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Política, Eduardo Campos, Mito Político, Mídia.  
 
ABSTRACT 
This work, which is still in its early stages, is linked to the Scientific initiation 
program (PIC) of the Center for research (NUPESQ) of the Faculty of Philosophy, 
Sciences and letters of Caruaru (FAFICA), and tries to understand the tragic death and 
media and political attempts to manufacture a new political myth in Brazil. This is the 
former Governor of Pernambuco and candidate for President in the elections of 2014, 
Eduardo Campos (PSB). We will discuss its trajectory in the election period leading up 
to the tragedy, noting its limits as presidential. Seeking to problematize the 

manufacturing strategies and legitimation of its public image, which occurred after 
his death by exploring the local political culture; analyzing the senses and meanings 
of his burial; Noting the role of some media sectors in this process, interpreting some 
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images and narratives produced during and after his funeral by allies and opponents, 
inside and outside of Pernambuco. Our methodological approach will be made using 
printed sources (newspapers, magazines), internet (blogs, websites) audiovisual 
(images, photos, videos) and. And the theoretical plan enter into especially with 
Burke (2009), Marcelino (2014), Grijó (2014), Aires (2013), Berstein (2009). Finally, 
we will discuss to what extent these multiple attempts at mythologizing, associated or 
not to the figure of the former Governor Miguel Arraes (grandfather), found in the 
short time after his death to the present political and cultural moment. 
 
KEYWORDS: Political Culture, Eduardo Campos, Political Myth, Media. 
 

 

Introdução 
Este trabalho é um dos resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado: A 

Trágica Morte de Eduardo Campos e a Fabricação de um Novo Mito na Política: 

Estratégias de Construção, coordenado pelo Prof. Dr. José Adilson Filho no grupo de 

pesquisa Poder e Cultura Política no Tempo Presente.  

A morte trágica de qualquer cidadão traz impacto, mas quando isso ocorre com 

figuras públicas, a comoção por parte do público é significativamente maximizada. 

Um fenômeno que é orquestrado pelas mídias, especialmente pelos canais de televisão 

numa extensa cobertura jornalística que apelam à emoção dos telespectadores. A 

temática da morte é tomada como espetáculo midiático (ROCHA; SANTOS, 2013) e 

isso tem implicações numa corrida eleitoral. Exemplo típico disso foi a tragédia 

ocorrida nas últimas eleições presidenciais brasileiras que vitimou o jovem político, 

ex-governador de Pernambuco e candidato socialista, Eduardo Campos (1965-2014) 

em plena disputa eleitoral, no dia 13 de agosto. O impacto dessa morte, as implicações 

eleitorais da tragédia, as imagens, as atitudes, os atores políticos que tentam 

“canonizá-lo” merecem a discussão e problematização que se faz nesse artigo. 

No dia 12 de agosto, véspera do trágico dia, o então candidato Eduardo Campos 

era entrevistado no Jornal Nacional da Rede Globo. Suas últimas palavras foram: “Não 

vamos desistir do Brasil”, depois da sua morte a frase foi rotineiramente usada como 

bordão de campanha do PSB e de sua substituta, a ex-senadora Marina Silva. O uso de 

tal frase pode ser considerado como primeira tentativa de transformar o morto em 
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símbolo de amor à nação, em mito. Partindo desse exemplo, problematizaremos as 

tentativas midiáticas e políticas de fabricação de um novo mito político.  

No Brasil, e, particularmente em Pernambuco, sua imagem pública foi 

exaustivamente utilizada em jornais, emissoras de televisão, guia eleitoral e nas ruas, 

um verdadeiro massacre publicitário (BURKE, 2009). Por meio deste evento, 

buscamos compreender também uma dada cultura política através das estratégias de 

fabricação e legitimação da sua imagem ocorrida após a sua morte, explorando e 

analisando os sentidos e significados do seu enterro que foi transformado em 

plataforma política (MARCELINO, 2014). 

O local do seu velório tem significado especial: o Palácio do Campo das 

Princesas, sede do poder estadual. Mostrando como o líder velado era, ao mesmo 

tempo, digno de um palácio, mas sem perder sua humildade de homem do povo. 

Pensamos cultura política nos termos de Berstein (2009, p.31), sendo assim: 

 

Esse sistema de representações, a que os historiadores deram o nome 
de cultura política, é que lhes permite tornar mais inteligíveis os fatos 
que, não podendo ser esclarecidos por essa chave interpretativa, 
permanecem pouco compreensíveis.  

 

No plano metodológico, esse trabalho trará consigo a abordagem da renovação 

da história política (RÉMOND, 1996) com sua abrangência de fontes (impressas, de 

internet, audiovisuais, bibliográficas). Também se trata de uma pesquisa baseada na 

história do tempo presente (DELGADO; FERREIRA, 2014) que a cada dia vem aumento 

sua significância na academia. Analisaremos a cultura política local e seu uso por 

alguns setores midiáticos e políticos nesse processo de fabricação de um novo mito e 

seus resultados. 

Outro ponto principal dessa pesquisa é o papel de certos setores da mídia nessa 

estratégia de mitificação do ex-governador. É perceptível a contribuição desse setor 

nesse processo. Matérias emocionantes com correligionários, amigos e, 

principalmente, o luto dos familiares estampado através de fotos e depoimentos. A 

transmissão por seguidas horas do velório e enterro do líder morto em combate. O 
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gesto dos filhos em cima de um carro do Corpo de Bombeiros com as mãos erguidas 

para o céu é emblemática. O coro retumbante do povo diz: “Eduardo, guerreiro do 

povo brasileiro”. Muitos defendem que ele superou até o avô, falecido num “ingrato 13 

de agosto” e mito consagrado em solo pernambucano. 

 

Campos, “de terceiro a primeiro no coração brasileiro” 

A ex-senadora Marina Silva não conseguiu legalizar a Rede Sustentabilidade no 

ano de 2013 e acabou decidindo se filiar ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), partido 

presidido por Eduardo Campos desde a morte do seu avô Miguel Arraes, em 2005. 

Segundo pesquisa de abril de 2014 do Datafolha,43 Marina era bem mais conhecida e 

possuía um índice de intenção de voto de 27%, algo muito superior ao de Eduardo que 

era de 10%, pouco conhecido fora do Nordeste. Mas como o comando nacional do 

partido estava com o pernambucano, o óbvio se confirmou: Campos virou cabeça de 

chama, e Silva sua vice.  

Na pesquisa divulgada em julho do mesmo ano, última com Eduardo Campos 

vivo, ele possuía apenas um dígito (8%) na pesquisa do Datafolha,44 ficando em 

terceiro lugar atrás de Dilma (36%) e Aécio (20%) e possuía uma vice que se fosse a 

candidata teria condições reais de disputar um eventual segundo turno.  A campanha 

avançava e Campos buscava ser mais conhecido pelo resto do país. Nesse processo 

surge o convite para a entrevista em pleno Jornal Nacional da Rede Globo no dia 12 de 

agosto, entrevista que seria a sua última. Depois de ser sabatinado pelos 

apresentadores, o presidenciável finalizou a entrevista com as seguintes palavras: 

“Não vamos desistir do Brasil”.  Até esse momento, o slogan da campanha socialista 

era Coragem pra mudar o Brasil.  

No dia seguinte, 13, em torno do meio-dia, em Santos-SP, um avião cai e o 

Brasil é tomado por uma comoção logo após a confirmação da morte do 
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presidenciável pernambucano. A espetacularização da sua morte é iniciada pelas 

mídias (ROCHA; SANTOS, 2013) e o apelo emocional é extravagante como de costume. 

A morte trágica de uma pessoa pública, candidata à presidência, e ainda por cima 

jovem é uma prato cheio para uma mídia que busca explorar tais fatalidades. As 

outras pessoas mortas transformam-se apenas em números, o foco é o candidato. As 

lamentações aparecem de todas as partes: políticos aliados e adversários, estaduais e 

nacionais, eleitores humildes e grandes empresários.  

Poucos dias depois a “última” frase eduardista se transforma não só em slogan 

de campanha, mas num lema de seus aliados e familiares. A então vice, Marina Silva, 

é “ungida” como candidata num clima de comoção e, junto com o PSB, adota a tal 

frase Não Vamos Desistir do Brasil.45 Essa é a primeira tentativa de mostrar 

Eduardo Campos como algo muito maior que um simples presidenciável, agora para 

seus aliados e eleitores ele se transforma em herói nacional, aquele que morreu como 

símbolo de amor ao Brasil. Aquele que não mediu esforços pelo país.  

Essa frase não era apenas tema de campanha, ela transformou-se em símbolo 

dos seus admiradores que tentaram de várias formas transformá-lo em “primeiro no 

coração brasileiro”. O ex-governador tornou-se uma personificação da renovação 

política, aquele que poderia acabar com a polarização entre PT e PSDB que se iniciou 

em 1994, mesmo sendo ele um ex-lulista de carteirinha. O cenário brasileiro é 

mostrado como se estivesse repleto de inquietações políticas, ambiente que favorece a 

criação de mitos políticos (GIRARDET, 1987).  

 Eduardo Campos começou a ser considerado como mártir do destino, aquele 

que poderia ser a esperança de uma renovação política nacional, sua popularidade 

estadual foi “transformada” em nacional por esses discursos políticos e midiáticos de 

certos blogs, sítios, jornais e revistas contando com uma ampla cobertura televisiva 

das principais emissoras pernambucanas e nacionais. Eles tentaram nacionalizar seu 
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corpo (AIRES, 2013). A comoção nacional durou dias, mas a estadual não é possível 

ainda ser mensurada ou datada. Só o tempo dirá até que ponto irá sua “canonização”.  

Mas sua “canonização” obteve suas primeiras consequências na eleição 

estadual, principalmente na vitória do seu candidato ao Palácio do Campo das 

Princesas, Paulo Câmara (PSB), que obteve a maior votação proporcional do Brasil 

para o cargo de governador. Com exatos 68,08% dos votos válidos,46 Câmara, que foi 

secretário das pastas de Administração (2007-2010), Turismo (2010) e da Fazenda 

(2011-2014), foi “homenageado” pelos pernambucanos órfãos de Eduardo Campos.  

 

Ritualização do corpo de Eduardo Campos 

“Está morto: podemos elogiá-lo à vontade”, diz o narrador de O Empréstimo, 

conto de Machado de Assis. Em A morte e a morte de Quincas Berro D’Água, de Jorge 

Amado, o narrador diz: “Quando um homem morre, ele se reintegra em sua 

respeitabilidade a mais autêntica, ainda que tenha cometido loucuras em sua vida”47 

 Eduardo Campos e seus assessores faleceram no dia 13, mas o “corpo” do 

candidato só chegou ao Recife na noite do sábado, dia 16, e foi velado no Palácio do 

Campo das Princesas, sede do governo. Os corpos de Campos, do assessor de 

imprensa Carlos Percol e do fotógrafo Alexandre Severo foram velados em frente ao 

palácio e receberam homenagens de milhares de pessoas. Enquanto isso, nas ruas 

próximas ao palácio, militantes do PSB distribuíram bandeiras do candidato e de 

Marina Silva idênticas as da campanha, apenas acrescentando a cor preta como gesto 

de luto.  

No velório, durante missa campal, Dom Fernando Saburido, o arcebispo de 

Olinda e Recife, disse em seu sermão que “precisamos continuar lutando pelo 
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Brasil”,48 em alusão à frase “não vamos desistir do Brasil”. Manoel Francisco dos 

Santos, 74 anos, carregador, foi um dos primeiros a chegar ao cemitério de Santo 

Amaro. Sobre o ex-governador ele disse: “Eduardo mora aqui. É o meu patrão, vou 

votar agora na Heloisa”, disse. Quando soube que o provável nome da substituta era 

Mariana, finalizou: “Não importa quem ela seja. Importa a bandeira que ela leva”. 

Essas falas, uma da maior autoridade católica pernambucana; outra, de um 

homem simples, são discursos que mostraram Campos como símbolo nacional e 

demonstra sua amplitude e penetração nas variadas camadas sociais pernambucanas. 

Esses discursos não vieram como muitos pensam apenas dos seus aliados políticos ou 

de setores da imprensa. A comoção envolveu uma pluralidade de segmentos sociais e 

teve implicações na cultura política local. Os elogios a Campos foram usados nesse 

momento de apelo emocional, como nos diz Adilson Filho (2009, p. 136) “A inflação 

de adjetivos usados para qualificar certos políticos, [...] é reveladora da importância 

que tem o discurso na construção e legitimidade do líder no imaginário social”.  

Campos, o “governador mais popular”, atraiu mais gente no seu enterro do que 

nos seus comícios. Segundo dados da Polícia Militar, cerca de 160 mil pessoas 

acompanham os trajetos do seu funeral. Sendo comparado em comoção, pelo 

jornalista e blogueiro Magno Martins, a dois momentos da história recente do Brasil: 

o suicídio de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, e a morte de Tancredo Neves, 

em 21 de abril de 1985. Campos é comparado pelo editor de um dos mais acessados 

blogs políticos do estado a dois mitos brasileiros.49 Magno, que é esposo da então 

vereadora recifense Aline Mariano (PSDB), partido aliado de Campos, é uma das 

principais vozes das tentativas de mitificação do ex-governador.  
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campos/>. Acesso em: 10 de jul. 2015. 
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Imagem 1: As ruas do Galo da Madrugada no dia do funeral. 

 

O velório, o trajeto de milhares de pessoas em pleno domingo, dia 18, e, 

finalmente, o enterro são acontecimentos transformados em verdadeiros rituais 

fúnebres (MARCELINO, 2014). A extensa cobertura midiática, especialmente das 

grandes emissoras estaduais, contribuiu para maximizar o simbolismo de tais 

eventos. Não era apenas um “corpo” que era enterrado, mas o sentimento de 

esperança dos seus admiradores, aqueles que ficariam órfãos perante a ausência do 

seu líder, aquele que era o “guerreiro do povo brasileiro”. O cortejo fúnebre do 

“mártir” do destino, morto coberto de glória no auge de sua carreira política, faz seu 

caixão ser cortejado como símbolo do “herói” nos braços dos pernambucanos. De 

acordo com Carvalho (1990, p. 55), pondera-se que:  

 

Heróis são símbolos poderosos, encarnações de idéias e aspirações, 
pontos de referência, fulcros de identificação coletiva. São, por isso, 
instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a 
serviço da legitimação.  

 

Na maior e mais intensa homenagem que Pernambuco já viu, o político foi 

enterrado depois de cortejo aberto, missa campal e fogos de artifício no cemitério 

recifense de Santo Amaro. A viúva Renata Campos manteve-se serena e apoiou os 

filhos José, Maria Eduarda, João, Pedro e Miguel na despedida do ex-governador. Após 

uma queima de fogos que durou 18 minutos, Eduardo Campos foi sepultado, ao lado 

do túmulo do avô. A sepultura é simples, sem luxo, rodeada apenas de flores e placa 
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de mármore com a identificação do líder. A família de Campos, especialmente seus 

filhos mais velhos Pedro, Maria Eduarda e João, tiveram papel de destaque nos atos 

políticos do enterro. 

  

 
Imagem 2: Os filhos adultos do líder em ato simbólico em cima do carro dos Bombeiros 

levando o corpo de Campos ao cemitério.  

 

As tentativas de torná-lo mito na Terra de Arraes 

As tentativas de mitificação de Eduardo Campos ocorreram especialmente em 

solo pernambucano e começaram, como já exposto, desde o momento da sua 

repentina morte e continuaram num ritmo crescente até o aniversário de um ano de 

sua morte em 13 de agosto de 2015. Obviamente que esse processo não tem data de 

vencimento, apenas que essas datas comemorativas são simbólicas e oportunas para 

essas tentativas. Ele deixou o governo do estado com altíssimo índice de aprovação e 

com uma oposição, seja ela política ou midiática, bastante reduzida. Mas as vozes 

combatentes ao seu legado político existem. Só que se percebe um bloco majoritário, 

inclusive usufruindo da estrutura estatal, que busca mitificá-lo e outro bloco que o 

critica e combate esse processo (AIRES, 2013). 

De acordo com um levantamento finalizado em agosto de 2015,50 Pernambuco 

tem em média uma obra por mês com o nome de Campos. São 14 obras aprovadas e 

outras 15 que podem ganhar em breve o nome do ex-governador. Integram a lista 
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 In: portal de notícias UOL, postado em 31 de ago. 2015:< http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2015/08/31/apos-morte-de-eduardo-campos-pe-e-tomado-por-obras-batizadas-com-seu-
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trechos de estradas, escolas, uma adutora, um teleférico, o Complexo Turístico 

Portuário, um ginásio de esportes, um conjunto habitacional, uma Academia das 

Cidades e até órgãos do governo, como a empresa de turismo e o instituto de gestão 

pública. Muitas das obras ainda nem foram inauguradas. Essas iniciativas não 

partiram apenas de deputados estaduais, mas também de vereadores e prefeitos do 

interior e da região metropolitana. 

Essas obras contribuem para a criação de lugares de memória, aquilo que é 

utilizado para perpetuar o legado de Campos. Não são apenas obras com o nome do 

ex-governador, são locais que são e serão ainda mais utilizados para manter viva a 

sua lembrança no imaginário dos pernambucanos. Esses lugares de memória estão 

sendo construídos, pois como afirma Nora (1993, p. 09):  

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações.  

 

Essas homenagens são símbolos de um legado, algo que seus aliados usam para 

perpetuar sua imagem de líder político e governante habilidoso. A estrutura estatal é 

usada nesse processo de forma direta, principalmente pelo prefeito do Recife, Geraldo 

Júlio e pelo governador Paulo Câmara, ambos do PSB e ex-secretários eduardistas. 

Essas obras são monumentos feitos para durar, pois de acordo com Peter Burke 

(2009, p. 165):  

 

Os próprios monumentos eram feitos de matérias como mármore e o bronze 

para durar por séculos. [...] A melhor prova de preocupação do governo com 

a posteridade é certamente o esforço feito para encontrar autores adequados 

para uma história oficial do reinado.  

 

Outras iniciativas para homenageá-lo causaram polêmica como a intenção de 

colocar o nome do socialista no Hospital da Mulher do Recife e a pretensão de 

adicionar o seu nome ao do sociólogo Gilberto Freyre no Aeroporto Internacional dos 

Guararapes. Esse último trata-se de um projeto de lei do deputado federal Gonzaga 
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Patriota (PSB). Porém houve um abaixo assinado contra o “acréscimo” do nome com 

13 mil assinaturas, evidenciando o equívoco dessa tentativa. Outras críticas dessas 

tentativas de “canonização” de Campos vieram da mídia alternativa, mais alinhada à 

esquerda pernambucana.51 

Os maiores jornais pernambucanos cobriram exaustivamente a morte e toda a 

sua repercussão. Mesmo sendo um líder estadual que apenas estava surgindo para o 

cenário nacional, pois no momento da sua morte era um candidato desconhecido por 

uma grande parte dos brasileiros, ele é tratado pela “grande imprensa” 

pernambucana como símbolo de esperança nacional. Essa imprensa pode ser definida 

como aquela que possui uma longa atuação e ampla circulação, também é aquela que 

participa ativamente das questões políticas (CAPELATO, 2014). O Diário de 

Pernambuco, o Jornal do Commercio e a Folha de Pernambuco são os grandes jornais 

em questão.  

No dia seguinte a sua morte, 14, uma quinta-feira, o Jornal do Commercio 

estampou na sua capa uma grande foto de Campos e um fundo negro, não colocou 

palavras, apenas as datas do seu nascimento e falecimento, respectivamente. O Diário 

de Pernambuco destacou a frase que viraria símbolo da campanha socialista a partir 

da tragédia: “Não Vamos desistir do Brasil”, mostrando Campos como ícone 

nacional morto precocemente. Já a Folha de Pernambuco, foi além nas homenagens. 

Trouxe estampado na capa as palavras do presidente do Grupo EQM, Eduardo Queiroz 

Monteiro, criador do jornal, enaltecendo a “liderança nacional” do presidenciável e 

chamando-o de um “estadista que mudou para melhor, e para sempre, a realidade do 

Estado”. 

Mesmo no clima de comoção que afetou aliados e até adversários, não podemos 

deixar de observar o papel ideológico dos meios de comunicação. Eles transmitem 

suas ideologias, seus interesses, suas interpretações de forma direta ou indireta. Não 

bastava enaltecê-lo de forma estadual ou regional, era preciso colocá-lo pós-morte 
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 In: sítio do Jornal de Caruaru, postado em 02 de set. 2015: 
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num papel que ele nunca ocupou: o de líder nacional consagrado. Como salienta Grijó 

(2014, p. 288):  

 

O que fica claro é que a própria definição de jornalismo está tão atrelada ao 

engajamento em si, não importando o lado, que aquilo que é explicitamente 

proclamado em editoriais e em posições de seus profissionais, a suposta 

independência, imparcialidade e objetividade dos veículos das grandes 

empresas, ou não tão grandes, de mídia, não se verifica na prática.  

 

As tentativas de mitificação de Campos passam, impreterivelmente, por sua 

relação familiar com Miguel Arraes, o “Véio Arráia”. Seja uma tentativa de compará-lo 

ao avô em magnitude, seja a tentativa da própria superação. Os mais exaltados 

afirmam que Campos fez ainda mais do que o avô e usam o argumento da quantidade 

de pessoas no funeral de Campos como medida. Algo que deve ser problematizado, 

haja vista, a diferença de tempo e circunstâncias entre as duas mortes. Arraes é mito 

pernambucano; o neto, talvez se torne. É preciso ver os desmembramentos dos 

acontecimentos e seus resultados.  

Entendemos que sem Arraes nem sequer existiria Campos, portanto, o processo 

de fabricação do segundo ancora-se no primeiro. Existe uma “mística” nas mortes dos 

dois, ambas ocorridas num dia 13 de agosto. Os patrocinadores da mitificação de 

Eduardo Campos não deixam passar essa “coincidência” do tempo. Outra comparação 

entre o avô e o neto é a “simplicidade” e o “carinho” que dizem que eles transmitiam 

ao povão. As suas sepulturas estão lado a lado e são simples, sem adornos ou 

materiais valiosos. A casa da família de Campos é confortável, mas sem grandes luxos 

e longe da área nobre da cidade. Algumas casas são de terra batida e não se via uma 

cobertura policial.52 

Os discursos políticos através ou não dos órgãos estatais igualmente agem 

nessa comparação entre o avô e o neto. Para aliados, Campos herdou o compromisso 

social do avô, pois seria igualmente amado pelas massas e seria alguém próximo aos 

seus eleitores. Alguém que poderiam encontrar andando nas ruas apertando as suas 
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 In: sítio da internet Alagoinhas Hoje, postado em: 16. Ago. 2014: 

<http://www.alagoinhashoje.com.br/habitos-simples-ajudam-a-construir-o-mito-dos-arraes-em-
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mãos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou sobre os dois: 

“Certamente a luta para tornar Pernambuco e o Brasil um lugar melhor e mais justo 

foi um legado que já vinha do seu avô”.53 Segundo esses discursos, Campos herdaria o 

“compromisso social” e a “simplicidade” do avô. 

Novamente o jornal Folha de Pernambuco faz menção a Campos, só que dessa 

vez de forma especial no primeiro aniversário de sua morte, dia 13 de agosto de 2015. 

Na capa está estampada uma foto com um beijo de Eduardo Campos no avô Arraes 

com as seguintes palavras: “Eduardo e Arraes vivos na lembrança”. Mostrando o neto 

nos passos do avô que virou mito.  

A família de Eduardo desempenha papel de destaque nessas comparações. 

Muitas vezes o nome de um está associado ao outro. Sua mãe Ana Arraes, seu irmão 

Antônio Campos, sua esposa Renata Campos e seus filhos exemplificam a união 

familiar. Campos era especial porque era herdeiro de Arraes. É como se as qualidades 

fossem hereditárias. Mas essas “qualidades” não acabaram com a morte de Campos, 

agora surgem seus herdeiros, aqueles que devem continuar gritando: “Não Vamos 

Desistir do Brasil”. Seu irmão Antônio, que nunca disputou cargo eletivo, tornou-se 

pré-candidato a prefeito de Olinda. Seu filho, João, é apontado como sucessor direto 

do seu legado político nas próximas eleições.  

 

 
Imagem 3: Chapéu de Palha: Populares homenageiam Arraes, Eduardo retoma o programa criado pelo 

avô na década de 80 e João Campos na campanha de 2014, um mês após a tragédia. 
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 In: sitio de notícia Jornal do Commercio, postado em: 11. Ago. 2015: 
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Em Pernambuco, um chapéu de palha pode não ser um simples acessório, ele 

pode representar um legado, um símbolo de “compromisso social” iniciado por Miguel 

Arraes, o “mito do campo” e continuado pelo seu neto e herdeiro político. Se na 

sepultura de Arraes era comum encontrar um chapéu de palha, na sepultura de 

Eduardo Campos foi o primeiro objeto a ser colocado.  

 

Considerações finais 

Percebemos que a morte de Eduardo Campos alterou o panorama político 

nacional. Porém, o maior impacto da sua morte foi percebido de forma direta na 

eleição estadual. Os resultados foram muito favoráveis aos seus aliados tendo sua 

imagem pública excessivamente usada por candidatos, inclusive os da oposição. Sua 

substituta na corrida ao Planalto, Marina Silva, foi a vencedora no estado no primeiro 

turno.  

No plano midiático, vimos a “grande imprensa” cooperando com a construção 

do mito e influenciando a corrida nacional e principalmente a estadual. Mas também 

houve espaço para o confronto, pois existem vozes lutando contra esse processo de 

mitificação e suas implicações eleitorais. Isso ocorreu na chamada “mídia 

alternativa”, geralmente mais alinhada à esquerda brasileira e pernambucana. Se o 

mito fosse uma onda, muita gente queria surfar nela. 

Seu velório e enterro foram transformados em atos políticos para influenciar 

as eleições e, ao mesmo tempo, para reforçar sua imagem de líder, estadista e herói, 

não apenas estadual, mas também nacional. Um líder local que tentaram transformar 

em símbolo nacional. Imagens, gestos, lágrimas, chapéu, punhos erguidos e muita, 

muita gente numa última homenagem ao “guerreiro do povo brasileiro”, constituem o 

repertório da mitificação.  

Mas não ficou por aqui, depois das eleições o processo não parou, pelo 

contrário, ganhou força com outros instrumentos. Agora é a vez dos seus 

“monumentos”, obras que farão seu nome se perpetuar na memória dos 

pernambucanos por muito tempo. São homenagens criadas e patrocinadas por seus 

aliados e admiradores, políticos ou não, sendo que a maioria é custeada pela máquina 
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estatal comandada por seus aliados no governo estadual e em muitíssimas cidades. O 

nome de Eduardo Campos está sendo construído com material resistente, material 

que perpassa as fronteiras da resistência e do receio. 

Por fim, este trabalho discutiu os limites e potencialidades dessas tentativas de 

mitificação do ex-governador. Como percorremos um curto período entre a sua morte 

e o aniversário de um ano desta, é prudente aguardar novos acontecimentos e 

resultados dessas tentativas, mas, de forma clara é perceptível que todo o esforço 

para torná-lo mito vem sendo feito por cidadãos comuns, empresários, grandes e 

pequenos jornais, políticos, familiares, etc. Arraes está no fim do caminho e seu neto 

está caminhando para seu encontro e apenas a porta do tempo os separa.  

Todos os ingredientes da “receita” da mitificação foram e estão sendo 

utilizados por uma pluralidade de vozes e gestos nas terras da “Nova Roma”. Se 

Pernambuco é terra de bravos guerreiros, se é uma “Nova Roma”, Campos deve ser 

apresentado como guerreiro, não só do estado, mas do “povo brasileiro”.  
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PROJETOS DE PAPEIS: OS DEZ PRIMEIROS ANOS DA COLEÇÃO 
MOSSOROENSE (1949-1959) 

 

Yadson Fabio Da Silva Magalhães
54 

RESUMO 
O presente texto é resultado do PIBIC 2014/2015 de titulo A captura do olhar do outro 
na construção identitária de Mossoró através da Coleção Mossoroense: cultura letrada 
e poder local – 1949-2009, e tem como objetivo desenvolver algumas discussões 
iniciais sobre a construção identitária da cidade de Mossoró e região, da qual a mesma 
exerce influencia. Para isso analisamos os dez primeiros anos de publicações da série 

B da coleção (1949-1959), pois acreditamos que nesse período se desenvolve um 

projeto já pensado anteriormente para a cidade e é possível observar o 
desenvolvimento inicial de sua formação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Coleção Mossoroense; Construção Identitária; Mossoró. 
 
ABSTRACT 
This text is result of PIBIC 2014/2015, of headline The capture of the look of the other 
at the identity construction of Mossoró through the Coleção Mossoroense: lettered 
culture and local power - 1949-2009, and has as purpose develop some initial 
discussions about the identity construction of the city of Mossoró and their influence 
area. To achive this, we analyze the first ten years of publications of B series of 
colection (1949-1959), because we believe that during this period develops an already 
thinking project to the city and is possible to observes the initial development of the 

formation. 
 
KEYWORDS: Coleção Mossoroense; Identity Construction; Mossoró. 
 

 

Este trabalho é resultado da experiência no Programa Institucional de Iniciação 

Cientifica (PIBIC) 2014/2015, com o titulo: A captura do olhar do outro na construção 

identitária de Mossoró através da Coleção Mossoroense: cultura letrada e poder local – 

1949-2009, coordenado pelo Prof. Dr. Francisco Fabiano de Freitas Mendes55, e tendo 

como demais integrantes os alunos da graduação Caio Vitor Lima Falconiere, 

Francisco Dantas Souza Neto, Karen Priscila de Moura, Maria Vitória Bessa de Lima e 
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Nágylla Nara Rocha Cláudio56. Tínhamos como objetivo inicial, numa primeira fase, 

digitalizar todos os números, disponíveis, da Serie B57 da Coleção o Mossoroense58, e 

disponibiliza-los em rede para o grande público. Seguido a essa digitalização estava 

proposto, numa segunda fase, analisar um conjunto de textos que faziam menção a 

grandes personalidades brasileiras e suas interpretações por outros da cidade de 

Mossoró, supondo que os autores desses textos contribuíram para um dos segmentos 

da construção da identidade dessa cidade. 

Desses objetivos, o de digitalização e disponibilização seguiram sem grandes 

alterações, sendo que todos os exemplares, dos quais temos disponíveis, já estão em 

versão digital e após alguns ajustes e resoluções burocráticas necessárias, o material 

estará disponível. No entanto, o objetivo da segunda fase se modificou um pouco, se 

expandiu. Ao termos contato com o material, no decorrer do processo de digitalização, 

e vermos que as mais de 2800 plaquetas se distribuem em varias categorias dentro da 

coleção – que são elas: Antropologia, etnografia e folclore; Arqueologia/paleontologia; 

Biografia e memoria; Ciências agrárias, astronômicas, natureza e saúde; Documentos; 

Economia, administração e contabilidade; Educação, saúde e esporte; Geografia e 

Geologia; História; e Literatura – passamos a ter um maior conhecimento das 

possibilidades de análise que o mesmo carrega. 

Assim, percebemos que grande maioria do conjunto de textos da Serie B, em 

seu ecletismo, possibilita diversas linhas de pesquisa para a compreensão das 

mentalidades da época de sua produção, assim como, com sua contribuição futura, e 

em conjunto, para análise não apenas da construção identitária da sociedade 

mossoroense, mas também da invenção59 de uma espacialidade da qual a cidade de 

Mossoró exerce influência em diversos segmentos: a Região Oeste Potiguar. 

Resultando, entre outras práticas, em nomenclaturas vulgarmente utilizadas hoje 

como “Mossoró Capital do Oeste”, “Mossoró Capital da Cultura”, “O País de Mossoró” 
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e varias outras expressões que serviram e servem para uma disputa e manutenção de 

poderes de determinados grupos dessa localidade. 

 Dessa forma, entendemos que: 

 
Em nenhum momento, as fronteiras e territórios regionais podem se 

situar num plano a-histórico, porque são criações eminentemente 

históricas e esta dimensão histórica é multiforme, dependendo de que 

perspectiva de espaço se coloca em foco, se visualizado como espaço 

econômico, político, jurídico ou cultural, ou seja, o espaço regional é 

produto de uma rede de relações entre agentes que se reproduzem e 

agem com dimensões espaciais diferentes.60 

 

Albuquerque Júnior nos mostra que a construção desses espaços de influência, 

sejam eles políticos, econômicos ou culturais, parte de ações históricas que podem ser 

identificadas no tempo, sendo resultado de diversas formas de relações entre os 

agentes que pretendem usufruir de alguma forma dessas espacialidades. 

Ao perceber essas questões dentro do conjunto de textos da Serie B da Coleção 

Mossoroense e por meio dos seus agentes, tive sensações comparáveis às do 

personagem Bentinho, de Dom Casmurro, quando percebeu o sincretismo envolvendo 

a frase “ele fere e cura”, ouvida do Padre Cabral, ao citar algum texto bíblico. 

Deixemos que o próprio Machado de Assis as descreva: 

 

“Ele fera e cura!” Quando, mais tarde, vim a saber que a lança de 

Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais 

veleidades de escrever uma dissertação a este propósito. Cheguei a 

pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, a abri-los, a 

compará-los, cantando o texto e o sentido, para achar a origem 

comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios 

vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos 

roídos por eles. 

– Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos 

absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que 

roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos; nós roemos. 
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Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem 

passado palavra, repetiam a mesma cantilena. Talvez esses discreto 

silêncio sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer o roído.61 

 

Agora, depois de termos pego nos livros velhos, mortos e enterrados; depois de 

compará-los; e ate mesmo depois de ouvir, durante muito tempo, dos vermes que os 

consumiam que a única coisa que sabiam dos livros é que os consumiam, estamos há 

suprir essa veleidade de escrever sobre a origem comum desse conjunto de textos e as 

várias especificidades da sociedade mossoroense e arredores. Ao escrevermos sobre 

esses textos, além de torná-los vivos, como quaisquer outros de qualquer época, 

estamos contribuindo para romper o silêncio que os envolvem, e quem sabe assim 

evitar que os vermes continuem roendo o roído. 

Assim, devido à proposta desse texto e a minha atual incapacidade de se 

debruçar pelas mais de 2800 plaquetas, iremos analisar os dez primeiros anos (1949 – 

1959) da série B da Coleção Mossoroense, na tentativa de identificar as possibilidades 

descritas anteriormente. 

Podemos exemplificar a discursão iniciada com o Albuquerque Júnior com 

alguns textos, que tratam de estudos arqueológicos e paleontológicos e denominam 

determinada espacialidade de “região de Mossoró” num período em que nem sequer 

existia uma cidade chamada Mossoró. Um desses textos é A formação cacimbas e o 

grupo Apodí62, de autoria de Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, criador e editor da 

Coleção Mossoroense. 

Vingt-un é visto como o mentor do projeto de construção de uma identidade 

para a cidade de Mossoró, pois sendo quem estava a frente da coleção desde 1949 até 

2005, ano no qual faleceu, era o responsável por selecionar os textos que seriam 

publicados “e por meio do seu processo de seleção, indicava e apresentava os autores 

e os assuntos que deveriam ser lidos”63. Porem, não entendemos que as publicações 
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 ASSIS, Machado de. Os vermes/ In.: __________. Dom Casmurro. 2008, p. 46. 
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 ROSADO, Vingt-um. A formação cacimbos e o grupo Apodí (Nº 34, Série B) Mossoró: Coleção 

Mossoroense, 1957. 
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 FERNANDES, Paula Rejane. Vingt-un Rosado: o “ajuntador de papéis”. Estudos Avançados, v. 24, n. 
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da coleção estavam apenas a serviço de uma monumentalização de si. Elas envolvem 

algo muito maior, “pois, os livros editados e publicados pela Coleção buscam produzir 

um sentido para a cidade de Mossoró, para Vingt-un e a[o grupo político da] família 

Rosado.”64 

Depois de expor nossas visões sobre o Vingt-un, voltemos às plaquetas. Textos 

também desse período tratam de atividades econômicas e/ou obras de infraestrutura 

para a cidade de Mossoró. Uma em especial, Para a História da COMENSA65, 

monumentaliza66 tal acontecimento com o intuito de expandir seu impacto, que se 

acredita positivo, para toda essa região que viria a se tornar campo de influência da 

cidade, dando-nos a compreensão que “a elaboração da região se dá, no entanto, no 

plano cultural, mais do que no político.”67 

Porem, não se pode ser simplista e chegar a pensar que o poder político não 

tem grande influência nesse tipo de formação original, pois:  

 
A região não é uma unidade que contém uma diversidade, mas é 
produto de uma operação de homogeneização, que se dá na luta com 

as forças que dominam outros espaços regionais, por isso ela é aberta, 
móvel e atravessada por diferentes relações de poder. Suas fronteiras 
são móveis e o Estado pode ser chamado ou não a colaborar na sua 

sedimentação. O Estado é, na verdade, um campo de luta privilegiado 
para as disputas regionais. Ele não demarca os limites políticos-

institucionais das regiões, mas pode vir a legitimar ou não estas 
demarcações que emergem nas lutas sociais.68 

 

Essas relações das disputas de poder que se dão no âmbito sociocultural são, 

assim, concretizadas pelo Estado. No caso da Coleção Mossoroense, essa relação com o 

Estado se torna mais íntima devido à proximidade que é criada com as instituições 

                                                        
64

 Idem. p. 120. As questões que envolvem a relação direta de Vingt-un Rosado com a Coleção 

Mossoroense merecem discussões bastante aprofundadas que infelizmente não poderão ser 

desenvolvidas nesse trabalho, porém é possível acompanhar as análises sobre essa relação na produção 

da Paula Rejane Fernandes já referendada aqui e em outros trabalhos da autora. 
65

 BORGES FILHO, Joaquim da Silveira. Para a História da COMEMSA (Nº42, Série B) Mossoró: 

Coleção Mossoroense, 1958. 
66

 Para uma melhor compreensão do que se entende aqui por monumentalizarão de um acontecimento, 

individuo ou documento ver: LE GOFF, Jacques. Documento/monumento. In.: ___________ História e 

Memória – 1994, p. 95 – 106. 
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68

 ALBUQUERQUE JÚNIOR. 1999, p. 26. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1166 

 

desse aparelho, por meio de autores que participam das publicações da coleção, e 

também exerceu funções no Estado. Essa relação se expõe na mesma plaqueta citada 

anteriormente, de Joaquim da Silveira Borges Filho, nela se identifica alguns discursos 

que narram às relações do setor publico com uma empresa privada, que durante 

algum tempo foi dirigida por membros da família Rosado69. 

Um ponto ao qual é importante destacar nesse recorte temporal da primeira 

década da Coleção o Mossoroense (1949 – 1959) é que, como vimos até aqui, já nesse 

período inicial ela se mostra com um projeto futuro, buscando formar suas próprias 

características dentro de si mesma. Dentro dessa perspectiva de um projeto e uma 

formação, Raymond Willams esclarece que: 

 

(...) não se pode compreender um projeto intelectual ou artístico sem 

que também se compreenda sua formação; que a relação entre um 

projeto e uma formação é sempre decisiva; e que a ênfase dos Estudos 

Culturais está precisamente em seu compromisso com ambos, ao 

invés de especializar-se em um ou outro. Na verdade, os Estudos 

Culturais não estão preocupados com uma formação da qual algum 

projeto seja exemplo ilustrativo, nem com um projeto que esteja 

relacionado a uma formação entendida como o seu contexto ou passo 

de fundo. O Projeto e a formação, nesse sentido, são maneiras 

diferentes de materializar – modos diversos, então, de descrever o que 

é, de fato uma disposição comum de energia e direção.70 

 

Assim, quando analisamos a formação desse conjunto de textos, é necessário 

buscar qual o projeto que está envolvido nessa formação, encontrando a "disposição 

comum de energia e direção” e, assim como Dom Casmurro, se perguntar qual “a 

origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita”. Podemos usar como 

exemplo a plaqueta, cuja autora é América Fernandes Rosado Maia71, esposa de Vingt-
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 BORGES FILHO, Joaquim da Silveira. Para a História da COMEMSA (Nº42, Série B) Mossoró: 

Coleção Mossoroense, 1958. 
70

 WILLAMS. 2011, p. 117 – 172. 
71

 Assim como Vingt-un, América Maia merece uma analise mais aprofundada de sua relação com a 

Coleção e as ideias que estão sendo desenvolvidas neste trabalho, no entanto nossas limitações não 

permitem essa análise. Porém, a autora Paula Rejane Fernandes desenvolve algumas considerações 

importantes que envolvem a América Maia em trabalho já referendado aqui e em outros. 
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un, que propõem na plaqueta Façamos Outro Trinta de Setembro72 um ato de 

pioneirismo, ao orientar a construção de uma Escola Modelo em Mossoró para 

proporcionar uma educação libertadora, descrevendo como deve ser seu 

funcionamento, organização, proposta e o objetivo. E ao nos depararmos mais a 

frente com a plaqueta de título A Serviço de Mossoró73, que contem informações, entre 

outras, das atividades realizadas pelo Poder Executivo no ano que se encerava, vemos 

que entre essas atividades está sendo descrita a materialização dessa escola modelo 

proposta anteriormente com as mesmas finalidades que foram expostas no seu 

projeto, concretiza-se assim sua formação.  

Para entendermos outra característica da sociedade mossoroense reforçada 

pelo conjunto de textos iniciais da coleção, podemos usar como exemplo a plaqueta O 

Culto de Baraúna74, na qual seu autor transcreve relatos de um mossoroense que teria 

lutado e morrido em um batalha da Guerra do Paraguai, descrevendo sempre o quão 

ardo eram as batalhas e ressaltando sempre a valentia do soldado mossoroense, 

reforçando a ideia de uma cidade de homens destemidos (sic). Porém, o interessante 

nessa plaqueta é que não consegue se provar a participação do personagem descrito 

nessas batalhas, como o próprio autor reconhece: 

 
Cheguei a duvidar da existência do caboclo Baraúna. É com pesar que, 

após tantas canseiras e indagações, não apresento um documento que 

lhe ateste a passagem pela terra. Mas o melhor titulo, para confundir 

os incréus, é a idoneidade intelectual, a imensa responsabilidade do 

escritor notável que evocou o valor indomável do herói potiguar.75 

 

                                                        
72

 MAIA, América Fernandes. Façamos outro trinta de Setembro (Nº 5, Série B.) Mossoró: Coleção 

Mossoroense, 1950. A data do titulo da plaqueta, além de ser um dia festiva na cidade, carrega uma 

identidade (da qual a Coleção tem grande influencia) de povo libertador, pioneiro e outros discursos 

que giram em torno dela. Essa apropriação se da devido ao evento da libertação dos escravos 

mossoroenses que aconteceu em 30 de Setembro de 1883. 
73

 MAIA, Jeronimo Vingt Rosado. A Serviço de Mossoró (Nº23, Série B). Mossoró: Coleção 

Mossoroense, 1955. A nomenclatura utilizada nessa plaquetas, que faz parte de uma serie de plaquetas 

com formato de prestação de contas da prefeitura para com a população também faz parte de uma 

estratégia politica que desenvolve as figuras da família Rosado e seu grupo politico. Ver: FERNANDES, 

Paula Rejane. Vingt-un Rosado: o “ajuntador de papéis”. Estudos Avançados, v. 24, n. 69, 2014 – 2015. 
74

 CAMARA, Adaucto da. O Culto de Baraúna (Nº 2, Série B). Mossoró: Coleção Mossoroense, 1949. 
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 Idem. p, 12 – 13. 
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Ao ver que mesmo num texto onde o autor nos mostra que seus relatos não 

encontram respaldo em nada que lhes ateste veracidade, mas que mesmo assim 

devemos consumir seus discursos em nome de um herói potiguar (sic), podemos 

entender muito da relação que a sociedade mossoroense desenvolveu junto a esse 

conjunto de textos durante uma parte da sua história. 

O sociólogo Fernando Henrique Cardoso descreve em um artigo as 

contribuições dos livros de Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado 

Junior na interpretação e invenção do Brasil e, guardando as devidas ressalvas, a 

descrição que ele faz da contribuição do Gilberto Freyre pode nos ajudar a 

compreender: 

 
(...) Gilberto Freyre faz um mito que é o nosso mito. De alguma 

maneira propõe uma imagem que as pessoas gostariam que fosse 

verdadeira. Essa imagem, sendo mítica, deforma. (...) criou uma 

identidade que fez com que o leitor, ao lê-la, não a rejeitasse. Não se 

trata de um espelho horroroso, para mostrar uma cara que nós não 

gostaríamos de ter. Será um espelho narcisista, como o próprio autor, 

aliás, sempre foi. Quem o mirar achará que nossa cara é bela e gostosa 

de ser vista.76 

 

Assim, o que nos faz receber e reproduzir os mitos da sociedade mossoroense, 

da forma como fizemos com o mito da democracia racial, é esse espelho construído 

dentro da Coleção Mossoroense, que nos propõem imagens como a de “Cidade 

pioneira”, “Cidade Libertadora”, “Cidade da Resistência”, “Capital da Cultura” e 

outros que justamente por serem míticos, nos deformam. Talvez seja para manter 

essa deformação que os vermes que vêm roendo o ruído repetem a mesma cantilena. 

Agora, para ajudar a encerar, volto a Willams: 

 
O que acima de tudo aprendemos na análise histórica é o 

reconhecimento da atividade extensa e interpenetrante das formas 

artísticas e das relações sociais reais ou desejadas. Nunca se trata 

apenas de uma análise artística específica, embora muito da evidência 

torne-se acessível por tal procedimento, como também não se trata 
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apenas de uma análise social generalizante, embora essa referência 

deva ser realizada de forma bastante empírica. Trata-se da descoberta 

continuada de formações genuínas que sejam simultaneamente 

formas artísticas e locais sociais, com toda a evidencia propriamente 

cultural de identificação e de apresentação local e de organização, e de 

intenção com os outros, movendo-se de modo tão claro em uma 

direção – as obras de fato – como em outra: a resposta específica à 

sociedade.77 

 

 Desse modo, o estudo desses produtos culturais78 não pode se fechar em si 

mesmos, mas analisar essas práticas como uma produção intelectual que serviu a um 

grupo em uma determinada época, e que no avançar de uma dada temporalidade pode 

ter seus significados modificados, expandindo-se e assumindo novas formas e novas 

interpretações, mas tendo sempre um impacto específico na sociedade que lhe 

consome. 
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O OLHAR DA IMPRENSA PERNAMBUCANA SOBRE O GOLPE DE 1964 
E A ATUAÇÃO CATÓLICA PROGRESSISTA 

DURANTE A DITADURA MILITAR 
 

Adauto Guedes Neto
79

 

RESUMO 

O Concílio Vaticano II através das suas reverberações na América Latina, 
especialmente em decorrência dos Conselhos Episcopais de Medellín e Puebla, 
mudaram os ângulos de olhares da Igreja Católica – do centro para a periferia, 
fazendo segmentos católicos terem preferencialmente os pobres como foco de 
atuação. Refletir sobre as causas da pobreza passava pela falta de terra, falta de 

habitação, desemprego, pela falta de políticas públicas que fizessem a comunidade em 
cidades do agreste pernambucano se desgarrar de práticas clientelistas e promover 
autonomia política entre os sujeitos. Por outro lado, havia a preocupação da Igreja 
Católica em ampliar sua inserção num ambiente frutífero ao surgimento de ideias 

comunistas, fazendo-a perder espaço e ter aos poucos sua influência abalada. A 
reativação da Encíclica Fidei Donum, tinha essa missão voltada para países latino-
americanos, da qual estimulou a vinda de muitos padres estrangeiros que tiveram o 
Brasil como destino, dentre eles o padre belga Joseph Comblin, que entre 1969-1971 
no agreste pernambucano, coordenou a formação de um grupo de seminaristas 
através do método denominado de Teologia da Enxada, promovendo novas reflexões e 
rompendo com práticas católicas de formação sacerdotal conservadora. O ambiente 
político vivido pelo Brasil era conturbado devido a deposição do presidente João 
Goulart pelos militares, fato que desencadeou o período mais repressor da história 

recente brasileira. A Imprensa pernambucana, como grande parte da imprensa 
nacional, conservadora, apoia o golpe, dando vivas aos vitoriosos da “revolução. 
Nosso trabalho, portanto, tem como objetivo compreender as características dessa 
relação entre a Igreja Católica, o golpe e a ditadura, especialmente a partir da atuação 
do clero progressista, destacando como esse embate era reproduzido nos jornais de 
Pernambuco, especialmente os de circulação em Recife e Caruaru. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imprensa; Igreja; Ditadura Militar. 

 

ABSTRACT 

The Second Vatican Council through its reverberations in Latin America, especially 

due to the Bishops' Councils of Medellin and Puebla, changed angles looks of the 

Catholic Church - from the center to the periphery, making Catholics segments 

preferably have the poor as focus. Reflect on the causes of poverty passed by 

landlessness, homelessness, unemployment, lack of public policies that made the 

community in cities in rural Pernambuco straying from clientelistic practices and 
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promote political autonomy among the subjects. On the other hand, there was the 

concern of the Catholic Church to expand its insertion in a fruitful environment for 

the emergence of communist ideas, causing it to lose ground and have gradually 

undermined its influence. The reactivation of the Encyclical Fidei Donum, this 

mission had focused on Latin American countries, which encouraged the arrival of 

many foreign priests who had Brazil as a destination, including the Belgian priest 

Joseph Comblin that between 1969-1971 in rural Pernambuco, coordinated the 

formation of a group of seminarians through the method called Theology Hoe, 

promoting new ideas and breaking with Catholic practices of conservative priestly 

formation. The political environment experienced by Brazil was troubled because the 

overthrow of President Joao Goulart by the military, a fact that triggered the most 

repressive period of Brazil's recent history. The Pernambuco Press, as much of the 

national, conservative media, supports the coup, cheering the victors of the 

"revolution. Our work thus aims to understand the characteristics of the relationship 

between the Catholic Church, the coup and the dictatorship, especially from the 

progressive clergy acting, highlighting how this struggle was reproduced in 

newspapers of Pernambuco, especially the circulation in Recife and Caruaru. 

 

KEYWORD: Press; Church; Military dictatorship. 

 
 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) e a importância de movimentos anteriores 

 É importante perceber que o caráter progressista do catolicismo brasileiro, 

fortalecido pelo Concílio II, é fruto, assim como muitas ideias conciliares que 

ocorreram entre 1962 e 1965, de diferentes atividades anteriores, especialmente, a 

dos padres operários franceses.  

Existiram diferentes movimentos que contribuíram para mudanças no clero 

católico no que concerne à sua maneira de encarar as questões do seu tempo e que 

influenciaram movimentos progressistas católicos na década de 1970, como a Ação 

Católica de juventude, especificamente a Juventude Universitária Católica - JUC, além 

do Movimento de Educação de Base - MEB e especialmente a Ação Popular - AP, este 

último resultado da iniciativa de quadros políticos da JUC e do MEB, que pensavam 
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numa organização desvinculada das autoridades eclesiásticas80. Sobre as influências 

da AP para movimentos posteriores e sua importância, MAINWARING aponta que: 

 

num momento em que os bispos começaram a fechar outros canais 
para a participação política de esquerda, a Ação Popular criava uma 
nova possibilidade que independia da hierarquia. É digno de nota que, 
dentro de uma instituição que ainda era mais ou menos conservadora 
e hierárquica, tenha surgido um movimento com posições tão 

progressistas quanto as da Ação Popular. É igualmente notável a 
presciência da Ação Popular em relação a um grande número de 
assuntos que vão desde compromissos com a transformação social 
radical até uma perspectiva crítica do leninismo e do socialismo 
burocrático. Sob esses aspectos, a Ação Popular antecipou a ideologia 
dos intelectuais da igreja popular das décadas de 70 e 80. Não havia 
uma relação causal direta entre AP e Igreja popular, mas a AP 
realmente estabeleceu uma tradição de humanismo radical dentro do 

catolicismo brasileiro que continuou depois de o próprio movimento 
ter abandonado suas origens católicas.81 

 

Fundada a partir de influências católicas no início da década de 1960, a Ação 

Popular de fato buscou desvincular-se da Igreja Católica, conforme descreve Socorro 

Abreu, ex-militante da AP: 

 

A Ação Popular, organização, fundada em junho de 1962, congregando 

principalmente jovens vindos da JUC, buscava uma atuação mais livre 
de vinculações com a Igreja e mais comprometida com a 
transformação da sociedade brasileira. Fez uma opção pelo socialismo, 

porém, num primeiro momento, manteve-se fora da tradição 
marxista, baseando-se na visão humanista de pensadores católicos 

como Mounier, Teillard Chardin, Jacques Maritain, Lebret.82 
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Em reportagem no Jornal A Defesa, de 08 de fevereiro de 1964, é publicada 

uma fala do Cardeal D. Jaime de Barros Câmara considerando inoportuna a entrada de 

jovens católicos brasileiros no movimento denominado Ação Popular. "Alguns setores 

da JUC brasileira têm procurado defender nos últimos anos a ideia de uma frente 

comum com o socialismo, cujo fim último seria a tomada do poder pelos totalitários", 

e ainda na mesma reportagem descreve o que pensa o episcopado brasileiro sobre o 

movimento: "esse movimento pela sua orientação naturalista, não representa o 

pensamento cristão autêntico", e se volta especialmente contra o Assistente Nacional 

da JUC, D. Cândido Padim, em artigo publicado no Jornal a Defesa com a seguinte 

manchete: Reforma Agrária e o Perigo na Ajuda com a Ação Popular. 

Através do referido artigo, D. Jaime se posiciona contra a desapropriação de 

terras argumentando que a mesma não funcionaria por si só, posto que o fator terra 

cultivável não está entre as prioridades do camponês, sendo mais necessária a 

assistência em ferramentas para os trabalhadores. Sobre as invasões ocorridas no 

Brasil, o mesmo critica o governo, o que chama de complacência das autoridades com 

as agitações agrárias, associando-as à ideologia socialista crescente no país e conclui, 

afirmando, ser inoportuna a entrada de jovens católicos na Ação Popular, destacando 

que a AP servia de elo entre a juventude católica e movimentos totalitários que 

pregam a revolução marxista. 

Contudo, para além do Concílio Vaticano II, não podemos esquecer as 

contribuições de movimentos anteriores como a Ação Católica de juventude, o 

Movimento de Educação de Base e a AP, conforme destaca a reportagem citada (a qual 

demonstra a relação de jovens católicos com a AP), e aponta Löwy, "a Esquerda 

Católica83 Brasileira da década de 60 foi a verdadeira precursora do cristianismo da 

libertação".84 

Somando-se aos movimentos citados, não podemos negligenciar os impactos 

que o Concílio promoveu no catolicismo, pois "o pontificado de João XXIII (1958-63) e 

o Concílio Vaticano II (1962-65) legitimaram e sistematizaram essas novas 

                                                        
83

 Sobre a esquerda católica ver: MAINWARING, Scott. Op. Cit., p. 82. 
84

  LÖWY, Michael. Op. Cit., p. 140. 
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orientações, lançando as bases para uma nova era na história da Igreja"85. 

Especialmente num ambiente político caracterizado por conflitos ideológicos durante 

a chamada Guerra Fria, tendo sobretudo ratificado mudanças que já vinham 

ocorrendo, mas dessa vez respaldado pela cúpula católica conforme afirma 

Mainwaring:  

 

As encíclicas apostólicas progressistas e o Vaticano II incorporaram 
e legitimaram tendências que já existiam ao invés de criar algo 

novo. Mas, dentro de uma instituição hierárquica como a Igreja 
Romana, a legitimação de cima é muito importante.86 

 

As orientações vindas de cima contribuiram para os debates realizados nas 

diferentes sessões, as quais se deram à realização do Concílio II pudessem impactar as 

estruturas do catolicismo.  

As mudanças ou processo de reconstrução que a Igreja sofrera pode ser 

percebido pelo depoimento entusiasmado de um padre do agreste pernambucano 

ordenado em 1965 - sob as influências do Concílio: padre Pedro Aguiar87, o qual 

descreveu o Concílio Vaticano II da seguinte maneira: 

 

O Concílio foi uma época de muita graça, de muita coragem, de 
sinceras buscas na procura de novos jeitos, novas formas de atualizar 
a força revolucionária do evangelho amotinada no tempo por 

compromissos espúrios, contraditórios e anti-evangélicos. Foi preciso 
muito trabalho para se fazer a limpeza da casa (Igreja) com mais de 

cem anos de amontoado de coisas que impediam um ver mais claro, o 
rosto da verdadeira Igreja, as primeiras comunidades cristãs.88 

 

                                                        
85

Idem, p. 70.  
86

 MAINWARING, Scott. Op. Cit. p. 63. 
87

 Exerceu o sacerdócio em Caruaru-PE na segunda metade da década de 1960 e entre as décadas de 

1970 e primeira metade da década de 1990 em Tacaimbó-PE. Ordenou-se em 1965 e foi impactado 

pelas ideias do Concílio Vaticano II e pelo momento político que o Brasil vivia, tendo contribuído 

diretamente pela atuação do progressismo católico na região agreste de Pernambuco. 
88

 Entrevista realizada por GUEDES NETO, Adauto. IN: A História das Comunidades Eclesiais de 

Base em Tacaimbó nas décadas de 1960 e 1970 (monografia de especialização em Programação do 

Ensino da História). Belo Jardim, 2003, p. 27.   
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Refletimos a partir da fala de Pedro Aguiar o significado de tal momento para a 

Igreja e como essas transformações reverberaram no agreste pernambucano. Como 

membros do catolicismo no agreste de Pernambuco entendiam o Concílio Vaticano II, 

como refletiam sobre a atuação da Igreja Católica frente às questões de então e 

especialmente como faziam autocrítica de suas atitudes, tanto sobre as questões 

internas quanto ao seu compromisso com o mundo externo. Esta última questão foi 

motivo de debates pelos teólogos progressistas entre a década de 1970 e início da 

década de 1980, sobretudo entre Leonardo Boff e Gustavo Gutiérrez, que tinham 

opiniões divergentes sobre algumas transformações no catolicismo. Leonardo Boff foi 

um duro crítico do poder e da forte hierarquia da Igreja, sendo um dos maiores 

expoentes em condenar tal estrutura interna, chegando a ser condenado ao silêncio 

obsequioso em 1985. Assim compara o estilo de poder católico ao do império romano, 

sua tradição de intolerância e sua recusa em respeitar a liberdade de pensamento, 

mas conforme afirma Michael Löwy:  

 

A abordagem de Boff está longe de ser compartilhada por todos os 
teólogos da libertação. Gustavo Gutiérrez, por exemplo, já insistia, em 

1971: concentrar-se nos problemas intra-eclesiásticos – como 

geralmente acontece com certos tipos de protesto no interior da Igreja 
– é perder a possibilidade muito mais rica de uma verdadeira 
renovação da Igreja.89 

 

A defesa de Gutiérrez era de um agir externo, que traria como consequência as 

mudanças necessárias internamente de maneira mais consistente, conforme afirma 

dizendo que “é através de um envolvimento ativo com o mundo externo à Igreja, que 

as mudanças internas terão lugar”.90 

Estes diálogos e reflexões ocorreram em detrimento do "novo jeito de ser 

Igreja", que o Concílio Vaticano II inaugurou e/ou ratificou a partir de movimentos 

anteriores ao promover reflexões ad extra/ad intra; foi eclesiológico, mas não apenas 

preocupado com um olhar interno, da Igreja sobre a Igreja em si, pois trouxe consigo 

                                                        
89

 LÖWY, Michael. Op. Cit. p. 90.  
90

 GUTIÉRREZ, Gustavo. A Força Histórica do Pobres. p. 261. 
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a expressão aggiornamento91, ou seja, a importância da modernização e abertura da 

Igreja às questões do momento atual, e ao passo que ela abre suas janelas para novos 

ares, para ar fresco92, leva seus ares para novos ambientes através de sua nova 

mensagem, ou não tão novas assim como diz José Comblin93:  

 

Estudei em Lovaina. Quer dizer que o Vaticano II não foi novidade 

para mim. Era o que tínhamos aprendido quinze anos antes. A 
novidade foi que a hierarquia começou a dizer o que pensávamos 
quinze anos antes. Isso nunca tínhamos imaginado. De minha parte, 
tinha colaborado várias vezes com o cardeal Suenens, que foi o 
articulador principal do Vaticano II.94 
 

Conforme afirma Comblin, o Concílio Vaticano II não foi uma novidade para 

ele, pois o mesmo tivera uma formação progressista, característica do seminário belga 

de Lovaina, onde não por acaso alguns teólogos da libertação também se formaram 

como é o caso de Gustavo Gutiérrez; porém tal momento proporcionou um ambiente 

favorável para a implementação de políticas progressistas, já que se tratara de um 

direcionamento institucional elaborado pela hierarquia católica. Além do fato de que, 

quando analisamos os fatores anteriores ao Concílio e que de alguma forma 

contribuíram para o mesmo, não se pode deixar de mencionar os movimentos que já 

citamos, dentre eles a Ação Católica, com forte atuação na Bélgica95. 

                                                        
91

 “Esta é certamente a ideia mais importante e que mais influência teve. O concílio foi convocado para 

renovar a Igreja. E foram abordados os assuntos que mais precisavam de renovação. Tantas vezes falou 

João XXIII em aggiornamento. Era preciso colocar em dia a Igreja”. VALENTINI, Demétrio. Revisitar o 

Concílio Vaticano II. São Paulo, Paulinas. 2011. p. 31. 
92

 Ao jornalista que lhe perguntou sobre o que esperava do Vaticano II, João XXIII respondeu que não 

sabia muito bem. Porém, abrindo a janela, acrescentou: “pelo menos ar fresco. ANTON, A. El misterio 

de la Iglesia, 1986. p. 836. IN: RASCHIETTI, Estevão. O CONCÍLIO VATICANO II COMO EVENTO 

UNIVERSAL E MISSIONÁRIO: Memória histórica e considerações teológicas a 40 anos de sua abertura. 

p. 09. 
93

Ao jornalista que lhe perguntou sobre o que esperava do Vaticano II, João XXIII respondeu que não 

sabia muito bem. Porém, abrindo a janela, acrescentou: “pelo menos ar fresco. ANTON, A. El misterio 

de la Iglesia, 1986. p. 836. IN: RASCHIETTI, Estevão. O CONCÍLIO VATICANO II COMO EVENTO 

UNIVERSAL E MISSIONÁRIO: Memória histórica e considerações teológicas a 40 anos de sua abertura. 

p. 09.   
94

 COMBLIN, J. Trinta anos de teologia latino-americana. In: SUSIN, L.C. (Org.) O mar se abriu. 

Trinta anos de teologia na América Latina, p. 190. 
95

 
95

 “A Ação Católica que se iniciou na Bélgica no princípio do século XX, foi um dos grandes 

movimentos precursores do concílio. Através da Ação Católica a Igreja penetrou nas massas. E, ao 
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O fato é que o Concílio Vaticano II rompeu com uma perspectiva tradicional e 

avarenta inspirada no Concílio de Trento e sua nova postura vinda da hierarquia 

como já foi analisado, motiva uma nova perspectiva voltada para a linguagem 

histórico social, abrindo-se ao diálogo com o mundo moderno e abrindo-se 

internamente para correntes inovadoras; conforme explica Severino Vicente sobre 

este Concílio: 

 

Uma janela aberta, um esforço para alcançar contemporaneidade nos 

diversos sentidos. Na liturgia, na ação pastoral, na aceitação do 

diálogo com o diferente, na indicação de uma nova forma de direção 
da Igreja, diminuindo o poder da Cúria e aumentando os espaços para 

a ação do episcopado.96 

 

 A abertura da Igreja Católica para o mundo moderno aproximou-a do 

pensamento social para as questões sociais críticas, para a pobreza, a desigualdade 

social e econômica, violação dos direitos humanos etc. A Igreja não ficou imune às 

influências desse processo de abertura à contemporaneidade, que na década de 1960 

caracterizava-se sobretudo pela divisão do mundo em áreas de influências capitalistas 

ou socialistas – perspectiva da guerra fria empreendida pelos E.U.A e a União 

Soviética. 

 

O Golpe de 1964 e a imprensa pernambucana 

 De modo geral, a Igreja Católica apoiou os militares no poder, se não 

oficialmente, mas sua maioria, posto que é perceptível o apoio de segmentos católicos 

ao golpe e à neutralidade ou inércia de outros. Segundo Kenneth Serbin, "dom Hélder 

manteve a cordialidade com os líderes militares e no começo absteve-se de criticá-los 

publicamente"97. Porém, em mensagem proferida quando da sua posse na 

arquidiocese de Olinda e Recife, publicada no Diário de Pernambuco em 12 de abril de 

                                                                                                                                                                             
chegar o Concílio, o povo se sentiu interessado e o acompanhou, porque eram tratados problemas já 

sentidos pelos cristãos”. VALENTINI, Demétrio. Opus cit. p. 54.  
96

 Op. Cit. P. 94. 
97

 SERBIN, Kenneth P.. Diálogos na sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. São 

Paulo: Companhia das Letras. 2001. p. 104. 
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1964, com o título: Mensagem fala da Responsabilidade dos Cristãos Nordestinos: 

Desenvolvimento, o recém empossado bispo não parece muito preocupado em deixar 

boas impressões perante os militares e manda o seu recado: 

 

[...] Ninguém se espante me vendo com criaturas tidas como 
envolventes e perigosas, da esquerda ou da direita, da situação ou da 
oposição, anti-reformistas ou reformistas, anti-revolucionárias ou 
revolucionárias, tidas como de boa ou má fé. Ninguém pretenda 
prender-me a um grupo. Ligar-me a um partido, tendo como amigos 
os seus amigos e querendo que eu adote as suas inimizades [...].98 

 

 Para Márcio Moreira Alves99, até o início da década 1970 o que a imprensa 

chamava de conflito Igreja-Estado não era mais do que mal-entendido e para reforçar 

a relação de aproximação entre a Igreja Católica e o governo militar, acrescenta a 

ordem de Castelo Branco de que nenhum padre fosse preso sem autorização da 

Presidência, bem como os créditos de Costa e Silva para a construção da catedral de 

Brasília, dentre outras obras voltadas para agradar os católicos. 

 Além das citações acima, que apontam para essa relação de aproximação 

existente entre a Igreja Católica e os militares, acrescentamos declaração da CNBB 

poucos meses depois do golpe, afirmando sua posição sobre os últimos 

acontecimentos do país: 

 

Atendendo à geral e angustiosa expectativa do povo brasileiro, que 
via a marcha acelerada do comunismo para a conquista do poder, as 
Forças Armadas acudiram em tempo, e evitaram que se consumasse a 
implantação do regime bolchevista em nossa terra [...]. Ao rendermos 
graças a Deus, que atendeu as orações de brasileiros e nos livrou do 

perigo comunista, agradecemos aos militares que se levantaram em 
nome dos supremos interesses da nação.100 

 

                                                        
98

 
98

 Diário de Pernambuco. Primeiro Caderno - 12 de abril de 1964. Fundação Joaquim Nabuco, cópia 

micro-filmada. 
99

 ALVES, Márcio Moreira. Op. Cit. 1979. 
100

 Manifesto da CNBB em 03 de junho de 1964 apoiando o golpe. IN: MAINWARING, op. Cit., p. 102. 
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 Os argumentos da Igreja para o apoio ao golpe estão relacionados ao período 

dominado pela guerra fria e à oposição entre capitalismo e socialismo, conforme 

aponta Löwy: 

 

 apesar do impacto da política de abertura trazida por João XXIII, 
apesar da orientação favorável às reformas sociais de vários bispos 
brasileiros, em uma conjuntura crítica a Igreja escolheu o campo das 
forças autoritárias, conservadoras, antidemocráticas em nome de 
argumentos típicos da Guerra Fria: um pretenso 'perigo bolchevique' 
no Brasil, perfeitamente imaginário.101 

  

 A CNBB, conforme destacamos, apoiou a intervenção militar, que, diga-se de 

passagem, foi arbitrária e ilegal102. O apoio da Igreja católica manifestara-se pelas 

famosas Marchas da Família com Deus pela Liberdade: 

 

Na grande divisão ocorrida no país em março de 1964, a maior parte 
da hierarquia da Igreja pendera para o levante. Dera-lhe a base 

popular da Marcha da Família. D. João Resende Costa, arcebispo de 
Belo Horizonte, abençoara sob sigilo a rebelião do governador 
Magalhães Pinto. D. Jaime Câmara, cardeal do Rio de Janeiro, fora ao 
ar no dia 31 de março atribuindo à Virgem Maria, ao venerável 

Anchieta e aos quarenta mártires do Brasil a religiosidade e o 

patriotismo com que se organizava a Marcha da Vitória.103 

 

 Sendo assim, para além das questões mais amplas ou globais, buscamos 

compreender a partir da redução de escala como se deu o posicionamento da Igreja 

Católica no agreste pernambucano em relação ao golpe de 1964, especialmente 

através das publicações dos Jornais: A Defesa e Vanguarda, ambos de Caruaru-PE. 

Percebemos que a mesma situação que ocorreu com a Igreja Católica em 

relação ao golpe de 1964 no Brasil, reproduziu-se de maneira semelhante no agreste 

                                                        
101

 LÖWY, Michael. As esquerdas na ditadura militar: o cristianismo da libertação. IN:FERREIA, Jorge 

e REIS, Daniel Aarão (org). Revolução e democracia (1964-...). As esquerdas no Brasil - v. 3. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 305. 
102

 Esse termo inclusive, é utilizado para justificar a atuação da luta armada contra o Estado ilegal, 

conforme afirma Vladimir Safatle: "toda ação contra um governo ilegal é uma ação legal." IN: TELES, 

Edson e SAFLATE, Vladimir (orgs.). O que resta da ditadura. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 245. 
103

 TELES, Edson e SAFLATE, Vladimir (orgs.). O que resta da ditadura. São Paulo: Boitempo, 2010., p. 

237. 
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pernambucano, especialmente quando da notícia publicada no Jornal A Defesa, em 

abril de 1964, com a seguinte manchete: Caruaru realizará marcha com Deus pela 

Liberdade: 

  

No próximo 1º de maio, dia do Trabalho, o povo desta cidade sem 
distinção de cor partidária ou credo religioso, fará também a sua 
triunfal marcha com Deus pela Liberdade, para comemorar a vitória 
das forças democráticas sobre o comunismo ateu.104 

 

Depois, o mencionado Jornal publicou reportagem sobre a mudança da marcha 

do dia 1 de maio para o dia 10. 

 Assim como ocorreu de forma geral o apoio da Igreja Católica ao golpe 

militar de 1964 nos grandes centros urbanos do país, tais como São Paulo105, Rio de 

Janeiro, através das bem comportadas e vestidas106 Marchas da Família com Deus pela 

Liberdade, assim se processou também na cidade de Caruaru de modo que a partir da 

mesma acabou envolvendo outras cidades do interior ligadas à Diocese caruaruense. 

No entanto, verificamos apenas o chamado para a participação da Marcha, o que 

denota a tentativa de apoio do clero ao Golpe e seu posicionamento contra o 

comunismo, mas não conseguimos verificar se a mesma de fato se realizou, já que não 

encontramos nenhum tipo de registro a respeito nos Jornais Vanguarda e A Defesa, 

nem nos arquivos da Cúria Diocesana.  

 Acreditamos ser impossível que a marcha tenha acontecido e não houvesse 

publicações posteriores nos jornais caruaruenses. Sendo assim, chegamos à conclusão 

que provavelmente a Igreja não conseguiu arregimentar um número necessário de 

pessoas, fato que caracteriza a não mobilização civil para o evento em favor do golpe. 

Tendo em vista o posicionamento da Diocese de Caruaru sobre essas questões que 

                                                        
104

 Jornal A Defesa. Caruaru, abril de 1964. 
105

 "O conservadorismo paulista respondera ao comício do dia 13 com uma Marcha da Família com Deus 

pela Liberdade em que se reuniram perto de 200 mil pessoas com faixas ameaçadoras ('Tá chegando a 

hora de Jango ir embora') e divertidas ('vermelho bom, só batom'). IN: GASPARI, Elio. A Ditadura 

Envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras. 2002. p. 48-49. 
106

 Termo utilizado por Marcos de Castro ironicamente para destacar a presença da elite em tais 

marchas e ausência do favelado, no operário, numa clara intenção de descrevê-la como um movimento 

conservador e elitista. Op. Cit. p. 80. 
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movimentavam o país, sempre se colocando favorável ao Golpe, pensamos que se a 

referida Marcha tivesse ocorrido, de certo teria lugar de destaque no Jornal A Defesa, 

já que as notícias favoráveis ao Estado e à Igreja Católica de maioria conservadora 

tinham lugar de destaque por várias semanas e ao contrário se dava pouca ênfase. 

 No Recife, a marcha foi anunciada pelo Diário de Pernambuco em 9 de abril 

com a seguinte manchete: Será hoje: Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 

da qual transcrevemos parte da reportagem abaixo: 

 

A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que será realizada, 

hoje, no Recife, terá início às 15 horas na Avenida Conde da Boa Vista, 
em frente ao Colégio Padre Félix. [...] Cinco oradores falarão na 

pracinha. Inicialmente o sociólogo e antropólogo Gilberto Freyre, 
seguindo-se o pastor protestante Josebias Marinho, o operário Manuel 

Almeida, o capelão João Barbalho Uchoa Cavalcanti e finalizando a 
concentração, o general Joaquim Alves Bastos, que falará em nome das 
Forças Armadas.107 

 

 O Jornal A Defesa, no dia 11 de abril fez sua referência sobre a Marcha 

ocorrida no Recife com o título: Duzentas mil pessoas na Marcha pela Liberdade, e 

além de enfatizar o número de pessoas, descreveu a participação de grupos de São 

Paulo, estado organizador da primeira marcha, destacou a ausência do General Alves 

Bastos, que foi representado pelo General Altair Franco Ferreira e publicou os nomes 

dos oradores presentes, dentre os quais Gilberto Freyre, conforme descrevemos no 

trecho abaixo: 

 

O sociólogo Gilberto Freyre após externar sua satisfação pela vitória 
do movimento democrático e dizer que agora era o momento para as 

reformas democráticas cristãs, pediu punição para os que 
prosperavam na desonestidade.108  

 

 Além do mais, em Caruaru podemos perceber a receptividade do golpe com 

as notícias frequentes nos jornais como ocorreu no Brasil no sentido de justificar tal 

                                                        
107

 Diário de Pernambuco: Primeiro Caderno. Quinta-Feira, 09 de abril de 1964. Cópia micro-filmada. 

Fonte: Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ.  
108

 Jornal A Defesa. Caruaru, 11 de abril de 1964. Fonte: Núcleo de Pesquisa da FAFICA. 
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acontecimento com o intuito de torná-lo legal, concedendo aos militares honrarias e 

homenagens, sendo estes "transformados, de repente, pela propaganda massiva, em 

'salvadores da Pátria e heróis nacionais'. Merecedores de gratidão e de homenagem, 

'por terem livrado o País do comunismo ateu"109.  

 O Jornal Vanguarda, por exemplo, em 10 de maio de 1964, publicou a 

reportagem As Gloriosas Forças Armadas: 

 

[...] Mais uma página brilhante, de devotamento e acendrado amor à 

pátria, escreveram as nossas Forças Armadas, cujo feito, impressionou 

vivamente não aos brasileiros legítimos como a opinião pública 
internacional. A mais fantástica, a maior de todas as reações no 

mundo inteiro, contra o comunismo, foi realizada de maneira 
surpreendente pelas forças armadas do Brasil, no histórico dia 1 de 
abril de 1964 [...] Salve portanto as forças armadas do Brasil! Salve a 
vitória do 1 de abril!110 

 

  Além de nos fazer perceber a sintonia de parte da sociedade caruaruense com 

o Brasil que apoiou o golpe de 1964, através de matérias como essas publicadas pelo 

Jornal Vanguarda, podemos verificar além do entusiasmo com o qual o golpe foi 

recebido no agreste pernambucano - como também ocorria nacionalmente, destacar o 

apoio de empresários detentores dos meios de comunicação de massa ao promover 

uma versão positiva sobre a arbitrariedade e ilegalidade do golpe militar de 1964, pois 

conforme citamos acima, a intenção era promover golpistas que expulsaram do poder 

um legítimo representante da democracia brasileira (já que João Goulart, eleito vive-

presidente do país, era o sucessor legal do renunciante Jânio Quadros), em heróis da 

nação. 

 Não demorou muito e outras marcas do golpe já se faziam presentes em 

Caruaru através do que anunciou o Jornal A Defesa em menos de uma semana, em 

reportagem de 04 de abril de 1964, da qual, apresenta-se em sua primeira página, 

                                                        
109

 COELHO, Fernando. Direita, volver: o golpe de 1964 em Pernambuco. Recife: Bagaço. 2004, p. 43. 
110

 Jornal Vanguarda - Ano XXXIII. Caruaru, em 10 de maio de 1964. Reportagem escrita por Tavares de 

Lima. O Jornal Vanguarda pertenceu inicialmente a empresáros locais. Seu primeiro dono foi José 

Carlos Florêncio (entre 1932 e 1940) e sua primeira publicação foi em 1º de maio de 1932. O segundo 

dono foi Gilvan José da Silva entre 1964 e 1985, o mesmo já trabalhava no Jornal e o arrendou após a 

morte de José Carlos. Atualmente  e desde 1985 o Jornal pertence ao grupo Lyra. 
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quatro notícias que nos remetem às relações entre Igreja-golpe-política. Por estar 

centralizada e em mais destaque, observamos primeiro: Libertação do Brasil, que 

apresenta texto descrevendo o clima de agitação que tomou conta do Brasil e de 

Pernambuco por ter, segundo a reportagem, um "Governador conivente com as 

reformas" e enaltece as Forças Armadas por ter impedido o Brasil de se transformar 

em satélite mais importante do que Cuba para os interesses do imperialismo 

soviético. Na coluna à esquerda: Prefeito Visita novo Governador - com fotografia 

do prefeito de Caruaru, Drayton Nejaim, a notícia descreve a presença do mesmo na 

cidade do Recife para cumprimentar o novo Governador de Pernambuco, Paulo 

Guerra, vice do destituído Miguel Arraes. A reportagem ainda acrescenta o 

compromisso do Governador em ajudar o prefeito caruaruense em sua administração 

e agradece o convite feito pelo mesmo para visitar a cidade. A Rádio Cultura do 

Nordeste transmitiu entrevista entre ambos. Daí podemos concluir a inteira relação 

de conivência e concordância do prefeito caruaruense com o golpe de 1964, tendo em 

vista que o mesmo foi para o beija-mão de um Governador que só tomou posse em 

consequência da destituição de Arraes pelos militares. 

 Na reportagem: Tropas do Exército garantem a ordem em Caruaru, 

destaca-se as primeiras ações feitas pelo Exército na cidade de Caruaru, com o intuito 

de se precaver contra qualquer tipo de reação na capital do agreste. A mesma informa 

o aumento do contingente militar na cidade por ordem do Comandante do IV Exército, 

sediado no Recife, General Justino Alves Bastos, e ainda acrescenta que reina a paz em 

tal região apesar do momento agitado que tomava conta do país, destacando 

sobretudo que "soldados armados cercavam residências de elementos suspeitos 

comunistas, efetuando diversas prisões e levando material de propaganda vermelha". 

Aqui percebemos bem que, mesmo tentando passar um clima de calma, podemos 

atentar para aspectos da repressão que houve na região, na qual se prendiam 

arbitrariamente meros suspeitos de "subversão". Dona Leonor Pinto, militante 

comunista, destaca o apoio dado pelo padre Pedro Aguiar aos perseguidos em 

momentos de repressão na região agreste pernambucana: 
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Pedro salvou muita gente. Às vezes as pessoas precisavam sair, 
desaparecer porque as coisas estavam muito sérias e ele sempre deu 
apoio sempre ajudou. Quando a gente precisava de dinheiro para tirar 
um companheiro que precisava sair, sempre pudemos contar com ele. 
E se arriscava muito escondendo as pessoas nas cisternas.111  

 

 Outro ponto que nos chamou a atenção nessa reportagem de capa do Jornal A 

Defesa de 04 de abril de 1964, foi a publicidade que girou em torno da Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade, quando publicaram anúncio convidando "mulheres 

de Pernambuco, das cidades, das vilas, dos campos, de todos os credos e de todas as 

camadas sociais", a comparecerem à Marcha da Família que aconteceria no Recife. 

 A partir de então o que se observou na região agreste de Pernambuco, através 

das publicações nos jornais aqui mencionados, foi uma verdadeira caça às bruxas, ou 

melhor, aos chamados comunistas. Passou-se a reproduzir constantemente matérias 

sobre comunistas, desqualificando-os na intenção de construir uma imagem negativa 

e provocando a ideia do medo, posto que o "o medo é um fenômeno muito sério. Às 

vezes um sujeito bom vira cruel pelo medo. Às vezes um sujeito apático fica dinâmico 

pelo medo. O medo é uma das coisas mais terríveis que existem na humanidade".112  

 Jean Delumeau113, em sua obra História do medo no ocidente, apresenta a 

necessidade de estudo sobre o medo apontando que se o medo humano, filho de nossa 

imaginação, não é uno mas perpetuamente cambiante, faz-se necessário escrever sua 

história. 

 Segundo Delpierre, 

 

Um efeito do medo é a objetivação. Por exemplo, no medo da 
violência, o homem, ao invés de lançar-se à luta ou fugir dela, 
satisfaz-se olhando-a de fora. Encontra prazer em escrever, ler, ouvir, 
contar histórias de batalhas. Assiste com certa paixão às corridas 
perigosas, às lutas de boxe, às touradas. O instinto combativo 

deslocou-se para o objeto.114 

                                                        
111

 Entrevista concedida ao autor em Brejo da Madre de Deus, 01 de março de 2009.   
112

 GOMES, Ângela Maria de Castro. IN: História: cultura e sentimento: outras Histórias do Brasil. 

MONTENEGRO, Antônio Torres (org). Recife: Editora Universitária da UFPE. Cuiabá: UFMT. 2008. p. 

17. 
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 COELHO, Fernando. Direita, volver: o golpe de 1964 em Pernambuco. Recife: Bagaço. 2004. p. 23. 
114

 DELPIERRE apud DELUMEAU, Jean. Idem. 2009. p. 41. 
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 Dessa forma, destacamos que o medo produzido contra os comunistas gerava 

um processo de objetivação que neutralizava as pessoas a avaliar com criticidade o 

contexto político em que essas propagandas anticomunistas eram produzidas, de 

modo a gerar nas pessoas além do medo, uma falsa ideia sobre os comunistas 

associando-os a criminosos.  

 A construção do medo dá-se também através da desqualificação do sujeito, 

apresentando-o para a sociedade como alguém que não está apto para conviver 

socialmente em plena harmonia, ou desgastando sua imagem moralmente, 

associando-os a badernas, roubos, num processo de inversão da atuação positiva 

desses grupos contra a opressão política cada vez mais presente no Brasil pós-1964.  

 Para isso, muitos jornais pertencentes a grupos de empresários ou políticos 

conservadores afinados com o golpe militar, passaram a noticiar cada vez mais 

notícias com o intuito de desgastar a imagem dos comunistas.  

 Em Caruaru, o Jornal Vanguarda de 14 de junho de 1964 destaca em letras 

garrafais: COMUNISTAS PRESOS: orgia com o dinheiro público. 

 Segundo Walter Benjamim115, no qual analisa os impactos da reprodução 

técnica das imagens, sobretudo da fotografia e do cinema, e sua aproximação com as 

pessoas, a contemplação livre das imagens nos jornais não é uma condição livre 

oferecida ao leitor, pois o leitor tende a seguir um caminho pré-definido para se 

aproximar das imagens. Na ausência da imagem na reportagem sobre a prisão dos 

comunistas em Caruaru, percebe-se que o caminho pré-definido está posto na 

manchete da notícia em conjunto com o texto da reportagem. 

 A matéria alerta para a grande quantidade de material subversivo apreendido 

na cidade de Caruaru, oriundo de Sergipe e de grupos ligados à Campanha Nacional 

de Alfabetização. Também chama a atenção para a grande quantidade de dinheiro 

gasto por tais pessoas sem apontar nenhuma comprovação, e conclui afirmando que 

foi encontrada pouca importância em dinheiro de posse dos comunistas, o que 

comprova que para ser suspeito, preso, humilhado e desqualificado não precisava 
                                                        
115

 Idem. 
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muita coisa, porém o importante era gerar a imagem negativa sobre os comunistas - 

como pessoas desonestas, violentas etc. A narrativa do Jornal Vanguarda, assim como 

ocorria com outros meios de comunicação no Brasil, utilizava-se da estratégia de 

inventar, fabricar o outro.  

 Para François Hartog,  

 

se a narrativa se desenvolve justamente entre um narrador e um 

destinatário implicitamente presente no próprio texto, a questão é 
então perceber como ela traduz o outro e como faz com que o 
destinatário creia no outro que ela constrói.116 

  

 Nesse caso, ficam claras as intenções do Jornal Vanguarda e também o que 

fazia o Jornal A Defesa no que concerne às suas publicações contra o clero 

progressista e contra os comunistas. Traduzir o outro como um elemento perigoso. 

 Aconteceu em todo o país uma verdadeira caça aos comunistas e desrespeito 

aos mandatos eletivos de deputados ligados a movimentos populares, discordantes 

das arbitrariedades do regime militar, ou que para a ditadura representam perigo; 

parlamentares tiveram seus mandatos cassados e assim aconteceu na cidade de 

Caruaru. Em 11 de abril de 1964, o Jornal A Defesa, publicou em primeira página a 

cassação de mandatos federais com a manchete, Câmara Federal cassou mandatos 

de comunistas e descreve: 

 

A Câmara Federal concordou com o Comando Revolucionário, em 
cassar os mandatos de quarenta deputados, e inclusive suplentes. [...] 

Por Pernambuco Artur Lima Cavalcanti, Francisco Julião, Lamartine 
Távora, Murilo Costa Rêgo, Pelópidas Silveira, suplente e Barros 
Barreto [...].117 

 

 Na mesma página, a situação local: Câmara de Caruaru cassou direitos de 

suplentes, e destaca: 
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Em sessão especial ocorrida no último sábado dia 4 do corrente a 

Câmara de Vereadores desta cidade, por unanimidade de votos, cassou 
os mandatos de suplentes de vereador dos Srs. Manoel Messias e 
Professor Rabelo. A medida prende-se aos últimos acontecimentos 
verificados no Brasil e à semelhança do que tem acontecido em outras 
assembléias de representantes do povo, quer municipais, estaduais ou 
federais.118  

 

 A própria matéria por si só já explica o que tentamos discutir, quando dos 

acontecimentos e suas relações local-globais.  

 Assim como ocorreu em nível nacional, assim se procedeu na região agreste - 

a dura perseguição aos comunistas e a todos aqueles que de alguma maneira se 

opuseram ao golpe militar de 1964, dentre eles grupos ligados à ala progressista da 

Igreja Católica, que se de início em sua grande maioria apoiaram o golpe, a partir de 

perseguições e assassinatos de católicos, aumento da repressão com o AI-5, torturas, 

posicionamentos progressistas da CNBB119 cada vez mais firmes contra o governo 

militar, faz-no perceber como insustentáveis essa relação de não agressão que se 

mantinha entre Igreja Católica - Ditadura Militar, além de que "o caráter cada vez 

mais democrático e participante da sociedade e da política encorajou a Igreja a se 

tornar mais democrática também, tanto nas relações internas quanto na orientação 

política"120. A voz da Igreja Católica vai mudando de lado e ficando cada vez mais 

forte. 

 Assim descreve Löwy sobre a mudança de posicionamento da Igreja Católica, 

destacando depoimento de Gregório Bezerra em seu livro de memórias: 

 

que, durante uma reunião em uma pequena cidade do nordeste por 
volta de 1946 (quando o Partido Comunista foi legalizado) ele, foi 
ameaçado por uma multidão de fanáticos, conduzida pelo padre local, 

que gritavam: 'Morte ao comunismo! Viva Cristo Rei!' O líder 
comunista foi obrigado a correr para se salvar e finalmente refugiou-
se na delegacia local, para fugir dessa horda obscurantista. Trinta e 
cinco anos mais tarde, tivemos um cenário exatamente oposto: 

                                                        
118
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durante uma greve dos metalúrgicos em 1980, a polícia avançou 
contra uma manifestação de sindicalistas de São Bernardo (subúrbio 
industrial de São Paulo) e esses tiveram que buscar asilo na igreja, 
que foi aberta pelo bispo local para recebê-los.121  

 

 Portanto, podemos destacar que para além do apoio inicial que a Igreja Católica 

deu ao golpe, é importante mencionar a tomada de posição de membros do clero 

contra a ditadura militar em seu decorrer, mesmo com a imprensa tentando a todo 

custo desqualificar tal posicionamento. 
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A IMPORTÂNCIA DO NEOINSTITUCIONALISMO PARA O DESENHO 
DO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

DAS POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL 
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Samara Taiana de Lima Silva123 
RESUMO 

O presente ensaio se inicia com a propositura de uma reflexão acerca do papel 
fundamental que o advento do Neoinstitucionalismo exerceu e continua a exercer no 
desenho do cenário das políticas públicas voltadas ao setor cultural no Brasil 
contemporâneo. Entendemos o termo “contemporâneo” como sendo o período que a 

literatura das Políticas Públicas entende como “Pós-Constituinte”, ou seja, a partir da 
promulgação da Constituição de 1988 até os dias atuais. Isso não quer dizer que, em 
dados momentos, não nos reportemos a algumas instituições instauradas no período 
que antecedeu a promulgação da vigente Carta Constitucional, bem como reflitamos 

acerca da importância dessas instituições antigas em face dos desenhos institucionais 
que as subsequentes a elas foram tomando com o passar do tempo, no que se refere 
ao modus operandi das políticas governamentais por elas desenhadas. A referida 

Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, assegurou a garantia do acesso 
aos bens culturais e artísticos de modo isonômico, e daí iniciou-se o processo de 
expansão da discussão envolvendo o setor cultural, culminando com a inclusão da 
referida camada nas preocupações da agenda governamental brasileira, e ainda com a 
universalização do acesso aos bens culturais, que ocorre desde a partir da adição e 
expansão de programas de incentivo ao consumo de bens culturais de modo micro, a 

exemplo do Vale Cultura, até, de modo macro, o crescente fortalecimento e fomento 
das novas instituições culturais, ponto no qual adentramos no objeto central do 
presente estudo, qual seja, o protagonismo atual do Neoinstitucionalismo em face do 
setor das políticas culturais no Brasil. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição; Cultura; Instituições; Neoinstitucionalismo; 

Políticas Públicas.  

 
ABSTRACT  
The present essay begins with the filing of a reflection on the key role that the advent 
of neo-institutionalism has exercised and continues to exercise in set design of public 
policies aimed at cultural industry in contemporary Brazil. We understand the term 

"contemporary" as the period that the literature of public politics meant as "Post-
Constitutional," that is, from the promulgation of the 1988 Constitution to the present 
day. This does not mean that in times data, we not goes to some brought institutions 
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in the run up to the promulgation of the current Constitutional Charter and let us 
reflect on the importance of these ancient institutions in the face of institutional 
designs that subsequent to they were taking with Over time, with regard to the 
modus operandi of government policy designed by them. That Constitution, known as 
Citizen Constitution, assured the guarantee of access to cultural and artistic assets of 
isonomic mode, and then began the discussion expansion process involving the 
cultural sector, culminating in the inclusion of the layer in the concerns of 
Government agenda, and with universal access to cultural goods, which is provided 
from the addition and expansion to encourage the consumption of cultural goods 
micro mode programs, such as the Culture Valley, up, macro mode, increasing 
strength and promotion of new cultural institutions, at which point we  
enter the central object of this study, namely, the current prominence of neo-

institutionalism in view of the sector of cultural policies in Brazil.  
 
KEYWORDS: Constitution; Culture; Institutions; Neoinstitutionalism; Public policy.  
 

 

Introdução 

              O presente trabalho tem por objetivo propor uma análise acerca das 

mudanças que o cenário das políticas artísticas e culturais no Brasil vem sofrendo a 

partir do advento do Neoinstitucionalismo. Compreende o Neoinstitucionalismo uma 

nova corrente de pensamento político-sociológico, que justifica a relevância, 

historicamente comprovada a partir da década de 1970, da atuação das instituições 

políticas nos espaços, práticas e estruturas das realidades nas quais estão inseridas, 

de modo que tendem a modificar substancialmente todas as dinâmicas dos atores 

sociais diretamente interessados no processo de tomada de decisões por parte das 

novas instituições. O Neoinstitucionalismo parte da ideia de que as possibilidades de 

escolhas estratégicas serão sempre determinadas de modo decisivo pelas estruturas 

político-institucionais, incluindo a capacidade de modificação dessas estruturas a 

partir das ações dos atores políticos envolvidos no processo. Desta feita, as 

instituições político-culturais, objeto do presente estudo, atuam na promoção, difusão 

e modificação do contexto atual que envolve as práticas artísticas e culturais em todos 

os seus setores. Pode-se aqui destacar o relevante papel do Ministério da Cultura e de 

todos os órgãos que atuam em seu conjunto, subdivididos em unidades autárquicas 

(Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e fundacionais, quais 

sejam: Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), Fundação Cultural Palmares (FCP), 

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fundação Biblioteca Nacional (FBN)), que 

atuam no sentido de delinear um campo de atuação cada vez mais estratégico, de 

modo que atenda a todas as necessidades e especificidades de todos os atores sociais 

inseridos nesse contexto, uma vez que cada setor cultural e artístico demanda uma 

série de necessidades muito particulares.  

           Desta feita, justificaremos como o ponto central para o desenvolvimento do 

presente estudo o advento do Neoinstitucionalismo, observado como responsável 

direto pela mudança das estruturas do setor artístico e cultural nacional, sem deixar 

de introduzir inicialmente uma provocação acerca da teoria Institucionalista, corrente 

de pensamento iniciada por parte dos pesquisadores das ciências sociais 

anteriormente ao objeto deste ensaio.  Mais adiante, tem-se uma discussão acerca dos 

motivos segundo os quais o item “cultura” é tomado como ponto relevante para que 

adentre como objeto de preocupação da agenda governamental, além de traçarmos 

alguns pontos relevantes acerca do estabelecimento de uma Agenda, ponto 

notadamente relevante dentro do âmbito de estudo das ciências sociais e mais 

especificamente das políticas públicas. Por fim, propomos uma reflexão acerca do 

impacto que cada um dos setores culturais sofreu a partir da instauração das novas 

instituições que foram fundadas com o objetivo de atender especificamente às 

necessidades desses setores, além de elucidar o interlocutor acerca do campo de 

atuação de cada uma dessas “Novas Instituições”, uma vez que cada um dos eixos da 

cultura brasileira é dotado de peculiaridades e especificidades marcantes, o que 

demanda um cuidado cada vez mais específico para cada uma dessas vertentes.  

 

Institucionalismo 

          Com a expansão do Estado de Bem Estar Social nos países industrializados, 

observou-se uma acentuação, a partir dos anos de 1960, do aumento do interesse da 

comunidade especializada para os estudos voltados ao campo das Políticas Públicas. 

Uma série de processos econômicos, políticos e sociais que acompanharam o processo 
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de transformação da máquina estatal a partir da segunda metade do século XX deram 

origem a um emergente campo de estudos dentro das ciências sociais, qual seja, a 

Análise das Políticas Públicas. No papel de determinante principal para a configuração 

do Estado de Bem Estar Social, pode-se citar o paradigma da Escolha Racional. Nele, 

observa-se a existência de um agente que atua de modo centralizado 

(Estado/Governo), que isoladamente goza do direito de implementar as políticas 

governamentais por ele desejadas.  

           O papel principal deste agente é, nesse caso, o de maximizar o alcance do 

modelo de Bem Estar Social, levando sempre em consideração as preferências 

individuais dos atores sociais envolvidos e diretamente interessados no processo de 

tomada de decisões que pelo Estado é capitaneado. Porém, em conformidade com as 

especificidades de cada grupo social que carecem de ser observadas, entendeu-se que 

o modelo de Escolha Racional nem sempre pode representar o atendimento literal de 

todas as necessidades de todos os indivíduos – a chamada Teoria da Impossibilidade. 

A conclusão mais aceita e difundida por parte da literatura especializada aponta para 

o fato de que o modelo da Escolha Racional é inconsistente para uma explicação geral 

dentro das políticas públicas, uma vez que o processo de tomada de decisões não 

surge apenas de simples junção das escolhas individuais dos atores sociais 

interessados.   

           Para solucionar essa discrepância, foi desenvolvido um modelo de escolha 

pública mais realista, cujo ponto principal consiste no reconhecimento da existência 

de diferentes atores e demandas, implicando no atendimento a cada uma dessas 

especificidades, além de um modelo organizacional dotado de uma série de 

divergências de interesses. Neste ponto, as organizações e instituições surgem da 

agregação de indivíduos com interesses em comum, bem como da acolhida desses 

interesses por parte dos policymakers, e são desenvolvidas buscando a proteção e 

promoção dos anseios individuais de cada ente da sociedade, embora haja outra 

corrente de pensamento que defende que as organizações são capazes de desenvolver 

seus próprios interesses, representativos da convergência dos interesses dos 

indivíduos. Posto isto, as políticas públicas configuram o resultado de um processo 
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político que visa uniformizar as preferências dos indivíduos com os interesses das 

organizações e instituições políticas. Conclui-se, pois, que sob a ótica da Teoria da 

Escolha Pública, as políticas públicas resultam do confronto de interesses divergentes, 

dentro da relação entre o Estado e a Sociedade.  Nessa perspectiva, surge a 

necessidade de surgimento das Instituições.  

           As instituições podem ser interpretadas como sendo uma expressão estrutural 

e oficializada da ação racional da relação Estado/Sociedade, que com o passar do 

tempo estão sujeitas às pressões do ambiente no qual se encontram inseridas, 

transformando-se então em um reflexo dos fenômenos sociais ocorridos no campo 

que as circunda.  A concepção tradicional do modelo Institucionalista, baseado no 

modelo Racional, foi desafiada e modificada ao longo do tempo. Ao se desligar das 

concepções racionalistas e tratar as instituições como casos específicos e que careciam 

de atenção especializada, passaram as mesmas a serem lidas como uma tradução dos 

valores das sociedades nas quais estão colocadas, observando a relação estreita entre 

as instituições e grupos sociais nelas interessadas. Desta feita, podemos definir 

resumidamente as Instituições como sendo os procedimentos, protocolos, normas e 

convenções oficiais e burocráticas inerentes à estrutura organizacional da 

comunidade política ou da economia política. 

           A análise dos efeitos das instituições políticas sobre o comportamento dos 

atores sociais nelas interessados vem ganhando crescente notoriedade dentro dos 

estudos das ciências sociais realizados no Brasil. O princípio básico de que “as 

instituições importam” foi adicionado à agenda de pesquisa da ciência política 

brasileira, assim como foi adotado como parte fundamental do debate entre os 

cientistas políticos e sociais, a fim de responder aos questionamentos que envolvem a 

problemática acerca de quais seriam as instituições mais adequadas para que se 

configure um sistema plenamente democrático, representativo e estável.  Nessa 

perspectiva, a autora Marta Arretche faz a seguinte colocação: 

 

O postulado de que as “instituições importam”, porque afetam as 
estratégias dos atores e o conteúdo das decisões políticas, deu origem 
a um extenso programa de pesquisa que busca explicar tanto as 
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relações entre instituições, comportamentos e resultados – as Teoria 
Institucionais – como a origem das próprias instituições políticas – as 
Teorias das Instituições.  (ARRETCHE, 2007.)  

          

Citar que “as instituições importam” tornou-se uma prática 

desnecessariamente usual, e por vezes dispensável dentro do âmbito de discussão das 

ciências sociais. Em verdade, a contribuição mais relevante por parte dos 

pesquisadores estaria em objetivar quais instituições importam e de fato exercem 

papel fundamental dentro dos parâmetros da relação existente entre o Estado e a 

comunidade interessada, no comportamento dos indivíduos e na tomada de decisões, 

além de entender como essas instituições importam, ou seja, por meio de quais 

processos e mecanismos estas tem suas importâncias observadas, e segundo quais 

perspectivas suas atuações de fato representam um avanço no diálogo entre os 

gestores e a fração social gerida.  

 

Neoinstitucionalismo 

           A partir da década de 1980, uma nova corrente de pensamento denominada 

Neoinstitucionalista passou a ocupar lugar de destaque nas preocupações de 

estudiosos dentro do campo das políticas públicas. Grosso modo, pode-se definir que a 

referida corrente tem por escopo se consolidar como sendo uma teoria que se 

distingue o quanto possível dos modelos Pluralista e Marxista.  A primeira concebe a 

distribuição do poder como um aspecto mais ou menos permanente das sociedades, 

especificamente as de democracia liberal. Nela, as sociedades são concebidas como 

sendo compostas de diversos centros de poder, porém nenhum deles é totalmente 

soberano. O governo e as políticas por ele implementadas são vistos como resultados 

das demandas e apoios vindos da sociedade. O Estado é considerado como algo 

neutro, cuja principal preocupação deve ser a promoção da conciliação dos interesses 

que interagem na sociedade, segundo a lógica do mercado. Já a análise Marxista parte 

das relações entre a economia, as frações sociais e o Estado. As relações de classe são 

essencialmente relações de poder, construindo o arcabouço analítico necessário à 

interpretação das transformações sociais e políticas. Aqui, as políticas públicas são 
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interpretadas como reflexos das demandas suscitadas pelos interesses do capital, 

sendo o interesse estatal interpretado em primeira ou última instância.  

            O modelo Neoinstitucionalista revela o papel do Estado e de seus 

representantes na explicação dos êxitos ou fracassos das políticas governamentais 

implementadas. No momento da avaliação dessas políticas, é imprescindível que se 

leve em consideração o diálogo dos gestores públicos com os atores sociais 

diretamente interessados naquela política, uma vez que esse feedback é indispensável 

para que haja as mudanças necessárias naquela política, a fim de atender cada vez 

mais aos interesses da população beneficiada pela mesma. Os policymakers 

(empregados estatais responsáveis por todas as fases de uma política pública) 

exercem um papel fundamental nessa relação, uma vez que esses são responsáveis 

por todas as fases de uma determinada política, e o diálogo entre eles e a sociedade 

interessada serve para que sejam tomadas as devidas providências para a solução dos 

problemas encontrados, maximizando assim a abrangência daquele programa.  

          O Neoinstitucionalismo, resumidamente, se constitui em uma teoria de médio 

alcance, reintroduzindo as dinâmicas institucionais nas discussões dentro do campo 

das ciências sociais sobre política e economia.  Seu objetivo fundamental é construir, 

conforme dito anteriormente, uma teoria de médio alcance que estabeleça um elo 

entre as análises centradas no Estado e na sociedade, enfocando variáveis de nível 

intermediário que abarquem as variações históricas e conjunturais dos fenômenos. 

Com relação ao referido instituto, muitos são os teóricos renomados que explanam 

acerca de sua importância diante do desenho atual do campo de políticas públicas no 

Brasil. Desta feita, podemos citar os apontamentos de Eduardo César Marques, Klaus 

Frey, Marta Arretche, dentre outros, que contribuem sobremaneira para que o objeto 

de discussão do presente estudo encontre um considerável aporte teórico. Por seu 

turno, Marques assevera que: 

 

Na verdade, as razões da convergência de autores oriundos de lugares 
teóricos e epistemológicos tão distintos estão relacionadas justamente 
com a rejeição de modelos de análise estáticos, e com a necessidade de 
incorporar as particularidades específicas de cada situação histórica 
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nas análises. Sob o ponto de vista concreto, o Neoinstitucionalismo 
surge como uma reação aos estudos de política comparada e de ciência 
política de inspiração Behavioralista presentes e hegemônicos no 
cenário acadêmico e intelectual norte-americano até a década de 1970 
(MARQUES, 1996).   

 

          Concomitantemente ao que defende Marques, o também destacado pesquisador 

Klaus Frey tem uma importante contribuição na produção de material bibliográfico 

acerca do papel do Neoinstitucionalismo. Em sua obra Políticas Públicas: um debate 

conceitual e reflexões referentes à prática da análise de Políticas Públicas no Brasil, o 

autor discute alguns conceitos básicos da análise do campo de públicas, tais como 

Polity – instituições políticas; Politics – processos políticos e Policy – o próprio 

conteúdo da política-, destacando as contribuições da abordagem do 

Neoinstitucionalismo e da análise dos estilos políticos para o campo de investigação 

das ciências políticas, analisando as implicações dessa abordagem para a realidade 

político-administrativa dos países periféricos, em especial o caso do Brasil, 

caracterizados, dentre outros fatores, pela observância de democracias não 

consolidadas. Na obra, o autor tem por objetivo incitar uma discussão teórico-

metodológica acerca das análises das políticas públicas no Brasil, a partir de suas 

análises nas áreas de economia, administração e ciência política. Destaca que as 

instituições democráticas são frágeis e transcorre acerca da coexistência de 

comportamentos político-administrativos modernos e tradicionais. Dada a presença 

da política tradicional, é necessário compreender os comportamentos e estilos 

políticos contemporâneos, e todos esses comportamentos fundidos gerarão as 

particularidades da realidade brasileira.  Nesta perspectiva, vejamos agora alguns 

apontamentos do autor em referência ao instituto base do presente estudo: 

 

O Neoinstitucionalismo remete não somente às limitações de 
racionalidade do processo de decisão como consequência de uma falta 
ou de um excesso de informações, mas salienta a existência de regras 
gerais e entendimentos fundamentais que prevalecem em cada 
sociedade e que exerceriam uma influência decisiva sobre as 
interpretações e o próprio agir das pessoas. (FREY, 1997).  
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Frey traça ainda uma diferenciação acerca das correntes do Institucionalismo e 

Neoinstitucionalismo. Posto isto, vejamos: 

 

O Neoinstitucionalismo difere do Institucionalismo tradicional pelo 

fato de que ele não explica tudo por meio das instituições. É possível 
que haja situações nas quais os processos políticos são pouco 
consolidados e é difícil explicar os acontecimentos pelo fator 
institucional, e, se isso for possível, o resultado é condicionado só de 
forma subsidiária pelas instituições. (FREY, 1997.)  

 

(...) A ideia fundamental da abordagem Institucional consiste 
justamente na possibilidade de influenciar processos políticos e, 
consequentemente, os conteúdos da política por meio da 
institucionalização de padrões de ação e de processos de negociação 
no contexto de organizações e procedimentos. (...) estas são o 
resultado de negociações entre os atores políticos (portanto, 

denominadas de arranjos institucionais.), em que se fundamenta a sua 
qualidade peculiar.  (FREY, 1997.)  

 

A análise das correntes Neoinstitucionalistas 

           O Neoinstitucionalismo não entende por instituições apenas aquelas 

publicamente e oficialmente reconhecidas, como também constituições estatais, mas 

empregam ao termo Instituição um significado mais abrangente. Dentro do tema 

proposto pelo presente estudo, podemos entender também por Instituições as 

organizações culturais reconhecidas como “Pontos” ou “Pontões de Cultura” que 

através do trabalho de mapeamento e fomento do Ministério da Cultura em face 

dessas organizações recebem incentivos para que suas práticas culturais sejam 

amplamente difundidas. Podemos também definir como Instituições as comunidades 

autodeclaradas como Remanescentes de Quilombolas, uma vez que essa 

autodeclaração é reconhecida, através de registro oficial, por uma instituição 

governamental politicamente reconhecida, qual seja, a Fundação Cultural Palmares 

(FCP). Mais adiante, falar-se-á mais detidamente acerca da atuação das referidas 

neoinstituições.  

         Referido postulado não se caracteriza como uma corrente de pensamento 

unidisciplinar, mas sim como um campo de pesquisa para o qual tem migrado 

estudiosos das mais diversas áreas das ciências sociais e aplicadas, com o escopo de 
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maximizarem as discussões atinentes ao tema, “desde a economia neoclássica até os a 

ciência política de inspiração Marxista, por exemplo.” (MARQUES, 1996, p. 11), 

configurando-se como um terreno de estudos multudisciplinares. Em todas essas 

áreas os pesquisadores defendem a ideia de que as instituições importam e devem ser 

lidas de forma central no momento da análise dos fenômenos e especificidades 

sociais. O Neoinstitucionalismo é, por parte de muitos pesquisadores, tido como uma 

corrente de continuidade do Institucionalismo, porém há ainda outra corrente de 

pensadores que defende que o referido instituto tem por fonte primeira os postulados 

de autores clássicos das ciência sociais, como Karl Marx, Max Weber e Alexis de 

Tocqueville. Dada essa explanação, passaremos agora à diferenciação entre os 

modelos do Neoinstitucionalismo Clássico e o da Escolha Racional.  

 

Neoinstitucionalismo Histórico 

            O Neoinstitucionalismo Histórico é oriundo da sociologia histórica, ou seja, de 

estudos históricos comparativos, baseados em ideais Marxistas (em alusão a Karl 

Marx), Weberianos (referente a Max Weber)  e, segundo muitos pesquisadores, 

Tocquevilleanos (em conformidade com o pensamento de Alexis de Tocqueville). O 

modelo Histórico defende que as instituições estruturam as situações nas quais os 

atores sociais envolvidos se encontram, alterando as suas estratégias.  

            Ao contrário do modelo da Escolha Racional, o Histórico discorda que os atores 

sejam maximizados, bem articulados, que contam com técnicos e burocratas muito 

capacitados e defendam seus próprios interesses. Afirma que os agentes procuram 

sempre levar em consideração as regras e normas sociais, esquecendo seus ideais 

próprios. Para o modelo Histórico, o posicionamento mais propício para que se 

entenda os fenômenos sociais repousa na ideia de que grandes estruturas, tais como 

as lutas de classes, são mediadas por instituições de nível intermediário, a exemplo de 

partidos, sindicatos, dentre outros. 

            A corrente em discussão buscou sua teorização na forma como a organização 

institucional da comunidade política e das estruturas econômicas entram em conflito, 

de tal modo que determinados interesses são privilegiados em detrimento de outros. 
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Os teóricos dessa corrente definem instituição como os procedimentos, protocolos, 

normas e convenções oficiais e burocráticas inerentes à estrutura organizacional da 

comunidade política ou da economia política.  Quanto a esse modelo de análise 

neoinstitucional, destacamos o pensamento da autora Marta Arretche: 

 

Na teoria do Neoinstitucionalismo Histórico, a prioridade dada aos 

efeitos derivados da combinação de variáveis em contextos específicos 
e ao caráter endógeno da formação das preferências dos atores 
implicou que a grande maioria dos trabalhos desta corrente seja feita 
com base em comparações de um pequeno número de casos. Tais 
divergências de método dão a impressão de que as divergências entre 
as duas correntes estão centradas em técnicas de pesquisa, quando, na 
verdade, se referem a tipos de explicação válida. (ARRETCHE, 2007.)  

 

Em conformidade com Arretche, Taylor e Hall (2003) enfatizam que: 

Os adeptos do Institucionalismo Histórico tentaram explicar como as 
instituições produzem esses trajetos, vale dizer, como elas estruturam 
a resposta de uma dada nação a novos desafios. Os primeiros teóricos 
enfatizaram o modo como as ‘capacidades do Estado’ e as ‘políticas 
herdadas’ existentes estruturam as decisões ulteriores. Outros 
insistem no modo pelo qual as políticas adotadas no passado 

condicionam as políticas ulteriores, ao encorajarem as forças sociais a 
se organizar segundo certas orientações de preferência a outras, a 
adotar identidades particulares, ou a desenvolver interesses em 
políticas cujo abandono envolveria um risco eleitoral. Em numerosos 
casos esses teóricos insistem em especial nas consequências 

imprevistas de instituições existentes e das insuficiências que elas 
produzem, opondo-se assim à imagem que muitos economistas 
propõem da criação institucional (TAYLOR E HALL, 2003).  

 

         Concluímos, pois, que o Neoinstitucionalismo Histórico se destaca como um 

aspecto importante para a compreensão do modelo neoinstitucionalista subsequente, 

qual seja, o da Escolha Racional. A interpretação dessa corrente reside no tratamento 

da dimensão temporal e histórica da formulação e implementação das políticas 

públicas. O argumento central aqui destacado é que as instituições constituem 

parâmetros históricos essenciais, estruturando uma trajetória que afeta o conjunto de 

opções de políticas públicas possíveis. Posto isto, passamos agora para a análise da 

segunda linha de pensamento da corrente Neoinstitucionalista. 
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Neoinstitucionalismo da Escolha Racional 

O modelo da Escolha Racional é originário da teoria da Escolha Racional e da 

Economia Neoclássica. O Neoinstitucionalismo da Escolha Racional defende o papel 

fundamental das instituições para a definição das estratégias a serem adotadas pelos 

atores sociais envolvidos no processo. O modelo da Escolha Racional e o Histórico 

observam algumas semelhanças, dentre elas a preocupação com o questionamento 

sobre como as instituições moldam as estratégias políticas e influenciam os resultados 

políticos.  Com relação a essa corrente de pensamentos e no tocante às suas 

divergências com o modelo Histórico, o autor Eduardo Marques enfatiza, de modo 

esclarecedor, que:  

 

O neoinstitucionalismo da escolha racional considera as instituições 
fundamentais para a definição das estratégias dos atores. Para eles, as 

instituições representam constrangimentos à escolha estratégica, 
alterando o comportamento autointeressado. As instituições 
resolveriam situações de impasse em interações estratégicas, 

reduzindo a ocorrência de soluções sub ótimas. Utilizando a teoria dos 
jogos, poderíamos dizer que situações do tipo do dilema do prisioneiro 
seriam minimizadas, o que reduziria os riscos de participar de 
transações deste tipo. Através deste conceito de instituição, os 

economistas poderiam resolver o problema dos custos presentes em 

qualquer transação oriundos da imperfeição da informação. Segundo 
os neoinstitucionalistas da escolha racional, ao contrário do que 
afirma a teoria neoclássica, em toda transação o conhecimento dos 
agentes sobre as condições que cercam o negócio não é perfeito e 
completo. 

        

Conclui-se, portanto, que ambos os modelos de pensamento 

Neoinstitucionalistas atuam como referências indispensáveis para o estudo das 

políticas públicas em todos os grupos sociais envolvidos em todas as fases dessa 

política, e contempla fatores de grande importância analítica e de fundamental poder 

explicativo para o entendimento do processo de tomada de decisões dentro das 

concepções da agenda governamental. No tocante à Agenda Governamental, a partir 

de agora adentramos na parte específica do presente estudo, no que diz respeito à 

definição e estruturação das novas instituições político-culturais desenvolvidas no 

Brasil, destacando como se dá o processo de inclusão de um tema que não figura em 
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meio às prioridades dos gestores na agenda de discussão política, bem como 

descrevendo o modo segundo o qual essas políticas, de caráter notadamente 

específico, são avaliadas.  

 

Neoinstituições culturais no Brasil  

            A relação entre cultura, economia, políticas públicas e desenvolvimento vem 

assumindo, com o passar do tempo, um lugar de destaque nas discussões emergentes 

do seio das sociedades que não era esperada. Com isso, observou-se a emergência da 

inclusão do setor cultural na agenda governamental contemporânea. Neste sentido, a 

“cultura” deve ser traduzida segundo o seu conceito mais amplo, ou seja, segundo as 

dimensões simbólicas das dinâmicas sociais de cada povo, e ainda como eixo 

construtor das características identitárias além de, obviamente, fato gerador de 

dinâmicas econômicas.  

         A relação entre cultura e desenvolvimento ganhou, com o passar do tempo, um 

crescente e acelerado lugar de destaque na agenda contemporânea, uma vez que é 

uma área notadamente rentável e que vem ganhando cada vez mais destaque nas 

preocupações de estudiosos do campo das ciências sociais. Com relação à relação 

cultura x mercado financeiro, podemos observar que  as atividades culturais vem cada 

vez mais atraindo grandes investimentos, criando empregos empregos, gerando renda 

e possibilitando divisas importantes nos indicadores sociais dos países, dado o caráter 

integrador e reintegrador das atividades culturais.  

        A importância da cultura dentro do âmbito econômico pode ser observada em 

meados do século XX, com o reconhecimento e crescimento das denominadas 

“indústrias culturais”. Diante do potencial econômico que os referidos segmentos 

representava, como instrumento de desenvolvimento financeiro e de expressão 

cultural dos povos, compreendeu-se, a partir dos anos 80, que as dinâmicas 

envolvendo o eixo cultural deveriam ser objeto de políticas públicas. Com isso, 

iniciou-se o processo de expansão da entrada da referida discussão na agenda 

governamental dos países, fato que fez com que os produtos oriundos das dinâmicas 

culturais passassem a ser financiados, legislados, tributados e, com isso, entendeu-se 
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definitivamente a cultura como um ponto fundamental para a expansão econômica do 

país, além de servir como objeto central para a perpetuação das tradições das mais 

variadas sociedades. A materialização do eixo cultural dentro das políticas públicas 

demanda um trabalho transversal, multidisciplinar e pluralista, que acima de 

qualquer outro aspecto atenda a todas as especificidades de cada setor, uma vez que 

estes são dotados de peculiaridades que necessitam de atendimento especializado, o 

que acarreta na necessidade de realização de estudos específicos e surgimentos de 

instituições que atuem em caráter exclusivo e se desenvolvam de modo a atender 

exatamente a cada uma das particularidades de cada vertente.  Diante disso, é 

fundamental destacar o desenvolvimento que a abrangência do Ministério da Cultura 

ganhou com o passar dos anos, o que resultou na inclusão de unidades autárquicas e 

fundacionais que trabalham de modo colegiado Às atividades do referido Ministério, e 

foram pensadas para o atendimento exclusivo e direcionado de cada um dos setores 

artísticos e culturais do país. As referidas “Neoinstituições” serão abordadas mais 

adiante, mas para efeitos do presente tópico vale ressaltar que as mesmas estão 

inseridas no âmbito de atuação da Administração Indireta, ou seja, surgiram a partir 

da observância da necessidade de descentralização das atividades de um órgão da 

Administração Direta, nesse caso, o Ministério da Cultura.  

           Nos últimos 12 anos, observou-se no Brasil um aumento da preocupação 

política em face do setor cultural, o que acarretou na fundação de muitas das novas 

instituições culturais que aqui serão mostradas. Isso se deve, essencialmente, ao fato 

de a gestão em curso tratar o setor cultural como sendo um eixo central no debate da 

agenda política, além de notar a sua importância para o desenvolvimento da 

economia do país. Desta feita, explanaremos agora sobre as neoinstituições culturais 

que foram fundadas ou que tiveram os seus campos de atuações ampliados a partir do 

interesse político até hoje vigente, além de tratarmos acerca dos aspectos relevantes 

da discussão que permeia a formulação da agenda de discussões, sem a qual não seria 

possível a inclusão do setor objeto do presente estudo no centro das preocupações 

políticas.  
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Ministério da Cultura 

          O Ministério da Cultura do Brasil (MinC) foi fundado pelo Decreto n° 

91.114/1985 em 15 de março de 1985, dentro da gestão do então Presidente José 

Sarney. Anteriormente a isso, as atribuições da referida instituição eram de 

responsabilidade do Ministério da Educação, que posto isto chamou-se Ministério da 

Educação e Cultura durante o período de 1953 a 1985. Em 12 de abril de 1990, o 

referido Ministério foi rebaixado à condição de Secretaria da Cultura, que novamente 

realizava suas atividades dentro do âmbito do Ministério da Educação, na constância 

do mandato do então Presidente da República Fernando Collor de Melo, ocasião na 

qual o mesmo também extinguiu a instituição responsável pelo setor audiovisual no 

país, qual seja, a Empresa Brasileira de Filme (EMBRAFILME), ponto sobre o qual 

trataremos mais adiante. Porém, dois anos depois, durante o governo de Itamar 

Franco, a então Secretaria voltou a ocupar o lugar de pasta ministerial, após a 

promulgação da Lei n° 8.490/1992.  

          Após esses períodos de oscilação entre o cuidado e o descaso para com o setor 

cultural, entendeu-se que o referido setor carecia de legislação própria, o que resultou 

na criação de uma série de leis de fomento e incentivo à atividade cultura. Podemos 

destacar aqui a lei principal do modelo de renúncia fiscal, vigente até os dias atuais, 

que garante descontos tributários para as pessoas físicas e jurídicas que patrocinarem 

as iniciativas culturais por elas escolhidas. Estamos falando da Lei Rouanet. A Lei nº 

8.313 /91, conta com 24 anos de existência. Em duas décadas, por meio de renúncia 

fiscal, o Ministério da Cultura apoiou mais de 40 mil projetos artísticos, investindo 

mais de R$ 12 bilhões nos mesmos. Neste período, ao mesmo tempo em que 

aprimorou a lei – marcada negativamente pela polarização dos seus recursos nas 

regiões Sul e Sudeste-,  o MinC também buscou propor novas legislações, após amplo 

debate com a sociedade, fruto de avaliações constantes das políticas públicas por ele 

instituídas. Deste debate aberto e constante com as frações sociais interessadas nas 

políticas culturais, surgiu a necessidade de surgimento das Neoinstituições Culturais, 

fruto da descentralização das atividades do Ministério da Cultura, e que são o objeto 

fundamental para o desenvolvimento da presente problemática, e que serão 
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explanados a partir de agora. A definição e das referidas instituições será realizada 

primeiramente segundo o campo de atuação das autarquias (Agência Nacional do 

Cinema (ANCINE), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e 

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)) e logo adiante sobre as fundações (Fundação 

Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fundação Cultural Palmares (FCP), Fundação Biblioteca 

Nacional (FBN) e Fundação Nacional de Artes (FUNARTE)), todas que, conforme já foi 

exposto, atuam segundo a delegação de suas funções por parte do órgão diretamente 

superior a elas, qual seja, o Ministério da Cultura.  

 

Agência Nacional do Cinema (ANCINE)  

          A ANCINE é uma agência reguladora cujo objetivo é fomentar, regular e 

administrar a produção, a distribuição e a exibição de obras cinematográficas e 

videofonográficas nacionais em seus diversos segmentos de mercado, assim como 

promover a autossustentabilidade da indústria audiovisual nacional nos vários elos da 

cadeia produtiva.  A referida autarquia teve seu início graças à promulgação da 

Medida Provisória n° 2.228-1/2001. Nota-se, pois, que desde a extinção da Empresa 

Brasileira de Filmes S/A (EMBRAFILME), em 1990, até a promulgação da Medida 

Provisória que deu origem aos quadros da ANCINE, o setor audiovisual brasileiro 

padeceu de completo descaso por parte do poder público, dada a ausência de uma 

instituição que se preocupasse especialmente com o referido eixo econômico.  A 

ANCINE surgiu em um momento em que as Agências Reguladoras eram criadas a fim 

de tratarem de questões e mercados estratégicos. Essas agências surgem a partir da 

necessidade de descentralização das atividades de determinados órgãos pertencentes 

à Administração Direta. No caso da ANCINE, esta foi concebida segundo essa 

tendência, no sentido de desviar a atuação do Ministério da Cultura em questões 

relacionadas ao mercado audiovisual, mas isso não quer dizer que a agência possua 

uma atuação inteiramente dependente e vinculada ao julgo do MinC, uma vez que a 

mesma é dotada de autonomia administrativa e financeira. Em termos de impactos da 

atuação da ANCINE frente ao setor audiovisual brasileiro, podemos traçar um 

comparativo matemático de caráter meramente elucidativo. A ANCINE divulgou 
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o recentemente o Estudo sobre Valor Adicionado pelo Setor Audiovisual Brasileiro, que 

comprova a observância do crescimento do setor nos últimos anos. Entre os anos de 

2007 e 2013 o valor adicionado pelo audiovisual na economia brasileira teve um 

aumento real de 65,8%, o que equivale a uma expansão contínua de 8,8% ao ano, 

variação significativamente superior ao crescimento médio do valor adicionado pelo 

conjunto de todos os setores da economia brasileira, o que representa uma injeção de 

R$ 22,2bi na mesma. Com isto, é imprescindível que se desenvolva uma conclusão 

mais que favorável acerca do papel que a ANCINE vem desenvolvendo no que tange a 

promoção, difusão e fomento da cadeia audiovisual brasileira, eixo cultural 

notadamente tido como o mais  financeiramente dispendioso de todos. 

 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

          O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), criado em 13 

de janeiro de 1937 e regulamentado pelo Decreto-Lei nº 25 em 30 de novembro do 

referido ano é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que atua em 

seu conjunto e é responsável pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 

(Material e Imaterial). Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do País, 

garantindo a sua permanência, preservação e usufruto para as gerações presentes e 

futuras. Sua instituição antecessora foi o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN).  Desde a sua criação, concebida durante a gestão do então 

presidente Getúlio Vargas, os postulados que norteiam a atuação da referida 

Instituição tem evoluído, porém guarda sempre relação com os Marcos Legais. A 

Constituição Brasileira de 1988, no artigo 216, define o Patrimônio Cultural Brasileiro 

como formas de expressão, dinâmicas sociais, modos de criar, fazer e viver. Também 

são de tal modo reconhecidas as criações artísticas, científicas e tecnológicas; as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais, e ainda os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Em seus 

artigos 215 e 216, a referida Carta Constitucional reconhece a existência de bens 

culturais de natureza material e imaterial, além de estabelecer as formas de 

http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/VALOR-ADICIONADO-PELO-SETOR-AUDIOVISUAL.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal_art%20216(1).pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/123
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_215.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal_art%20216.pdf
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preservação desse patrimônio: o registro, o inventário e o tombamento. Observamos 

que desde a sua fundação, em 1937, até os dias atuais, o IPHAN exerce um papel 

fundamental na preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, contando, 

para maior abrangência de suas políticas, e universalização do diálogo com a 

comunidade interessada, com escritórios de representações em todos os vinte e sete 

Estados da Federação.  

 

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) 

           O Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) foi criado pelo então presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2009, tendo como marco legal a 

promulgação da Lei nº 11.906/2009. A nova autarquia vinculada ao Ministério da 

Cultura (MinC) ocupou o lugar que antes pertencia ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nos que tange os direitos, deveres, cuidados e 

obrigações relacionados aos museus federais. A referida instituição é responsável pela 

Política Nacional de Museus (PNM), bem como pela melhoria dos serviços do setor, o 

que inclui uma série de estratégias pensadas pelos policymakers dessa instituição, tais 

como o desenvolvimento de ideias que aumentem o número de visitação e 

arrecadação dos museus, fomento direto de políticas de aquisição e preservação de 

acervos e criação de ações integradas entre os museus brasileiros, para que assim eles 

possam interagir entre si. Pode-se citar como ponto fundamental para que se entenda 

a relevância dessa instituição diante do serviço de museus brasileiros o fato de o 

IBRAM ser responsável pela administração direta de 30 museus espalhados em todos 

os Estados do país. Por favores que remetem nosso entendimento ao período de 

dominação portuguesa no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, observa-se que a 

grande maioria dos museus geridos pela referida instituição estão localizados nesse 

Estado da Federação.  

 

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) 

A Fundação Casa de Rui Barbosa é uma instituição ligada ao Ministério da 

Cultura do Brasil (MinC), e tem esse nome em homenagem ao jurista, senador, 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/687/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11906.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cultura_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cultura_(Brasil)
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acadêmico e ex-ministro da fazenda Rui Barbosa. Atualmente é presidida pela 

historiadora Lia Calabre. Funciona na mesma casa onde morava o referido intelectual, 

na cidade do Rio de Janeiro, especificamente no bairro de Botafogo.  A instituição 

dispõe de uma biblioteca com mais de trinta e cinco mil livros que pertenceram ao seu 

patrono. Cabe à Fundação a incumbência de administrar esse patrimônio, além de 

promover e publicar estudos e pesquisas sobre a atuação de seu patrono, bem como 

pesquisas dentro das mais variadas temáticas envolvendo as políticas culturais, 

história, direito e cultura brasileira de modo geral. A Instituição tem como finalidade 

principal o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino de políticas culturais, 

observando, especialmente, a divulgação e a homenagem da obra Rui Barbosa 

(1849/1923. A Casa de Rui oferece um espaço reservado ao desenvolvimento de 

trabalhos intelectuais relacionados aos eixos anteriormente citados, além de oferecer 

consulta de livros e documentos e trabalhar na preservação da memória nacional. 

Atualmente, a Fundação é tida como o grande centro de pesquisa em políticas 

culturais no Brasil, de onde nasce importantes estudos relacionados a essa temática.  

 

Fundação Cultural Palmares (FCP) 

           A Fundação Cultural Palmares (FCP) é a instituição responsável pelo 

reconhecimento, registro e acompanhamento das comunidades autodeclaradas como 

remanescentes de quilombolas, que se dá por meio da emissão da Certidão de 

Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos. Por seu 

turno, também é responsável pelo fomento às atividades culturais e artísticas que tem 

por objetivo principal a perpetuação das tradições herdadas pelos africanos residentes 

no Brasil no Período Colonial.  A atuação da Palmares se dá em um nicho 

extremamente importante para o entendimento dos processos de mudança cultural no 

país mas que sofre muito com o preconceito, e acima de tudo com a ideia de 

“contracultura” que a grande maioria dos elementos da cultura africana carrega.  Para 

se ter ideia da abrangência das políticas implementadas pela referida Instituição, nos 

últimos 10 anos mais de 7 mil famílias remanescentes de quilombolas conseguiram 

ter seu direito à terra reconhecido pelo poder público (INCRA). Significa dizer que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Barbosa
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mais de 900 mil hectares de terra foram conquistados por essas famílias. Este fato 

serve de estímulo para mais de 2 mil comunidades quilombolas, espalhadas nos 

diferentes recantos do Brasil. Todas as comunidades têm uma certeza: a inclusão 

social, o resgate da identidade, o respeito à sua cidadania inicia com a conquista da 

terra. Ao mesmo tempo, outra luta inicia: a efetivação do etnodesenvolvimento como 

política afirmativa a ser implantada pelos governos federal, estadual e municipal. 

 

Fundação Biblioteca Nacional (FBN) 

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN), também conhecida por Biblioteca 

Nacional, é a depositária oficial do patrimônio intelectual e bibliográfico brasileiro, 

considerada como a sétima maior biblioteca da América Latina. Sua instalação no 

Brasil se deu na época do domínio português no Brasil, ocasião na qual foi trazida 

grande parte do acervo do qual a Biblioteca dispõe até hoje, e continua a receber 

doações. Juridicamente falando, as grandes transformações ocorridas na referida 

instituição se deram a partir do início da década de 1990, onde a Biblioteca foi 

transformada em pessoa jurídica de direito público, vinculada ao Ministério da 

Cultura, e incorporou as funções que antes eram de responsabilidade do Instituto 

Nacional do Livro (INL), que foi extinto naquele mesmo ano. A extinção do referido 

órgão e a subsequente absorvição de suas atividades por parte da FBN é considerada 

uma grande inovação institucional, uma vez que com isso observou-se o notório corte 

de gastos e a consequente reestruturação do sistema bibliotecário nacional, que tem 

como marco fundante a inclusão do Escritório de Direitos Autorais (EDA), no qual são 

realizados os registros de obras intelectuais, em sua estrutura.  

 

Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) 

A Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) é a Instituição vinculada ao 

Ministério da Cultura responsável pela promoção e desenvolvimento de políticas 

públicas de fomento e incentivo a toda a cadeia produtiva artística nacional. Fundada 

em 1975, pelo então Ministro Ney Braga, foi pensada no sentido de promover, 

estimular e desenvolver atividades culturais e políticas de capacitação do setor 
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artístico nacional. Neste sentido, a FUNARTE concede bolsas, prêmios e editais com o 

objetivo de fortalecer o setor cultural do país e traçar cada vez mais metas e 

estratégias que sirvam para o fortalecimento da ideia de profissionalização dos atores 

sociais envolvidos (artistas). Vale lembrar que em 1990, ocasião na qual o setor 

artístico padeceu de enorme descaso por parte do governo de Fernando Collor de 

Melo, a FUNARTE foi extinta, bem como todas as demais instituições culturais no 

Brasil, quadro que, conforme já foi exposto anteriormente, só passou a ter uma 

mudança positiva observada a partir de 2002, momento em que a atual gestão federal 

assumiu a Presidência da República e passou a tratar o setor artístico como de fato o 

mesmo merece: como sendo objeto de preocupação e inclusão na agenda de debates 

governamentais.  

 

Considerações Finais 

         Diante do que foi explanado ao longo do presente estudo, chegamos à conclusão 

de que dois são os fatores principais que levaram o setor cultural a ocupar um lugar 

considerável nas discussões do Estado: primeiramente após a notória preocupação da 

Constituição Federal de 1988.  A garantia constitucional de universalização do direito 

ao acesso a bens e serviços culturais fez surgir uma série de dinâmicas estatais 

envolvendo a inclusão da Cultura nos debates políticos, na formulação de novos 

programas, na inserção do tema na agenda de discussões governamentais e, mais 

acentuadamente, no surgimento de “neoinstituições” que cuidassem especificamente 

do setor cultural. Em segundo lugar, há que se levar em consideração que a relação 

cultura-sociedade-desenvolvimento econômico tem crescido absurdamente nos 

últimos tempos, fato que faz surgir a necessidade cada vez maior de um tratamento 

especializado e, acima de tudo, profissionalizado para o setor em comento.  

         A descentralização das atividades do Ministério da Cultura é um fator 

preponderante para que se observe o campo fértil que as políticas culturais brasileiras 

dispõem atualmente. No caso específico da cultura, descentralizar a atuação do órgão 

principal do organograma cultural significou um cuidado específico e cada vez mais 

crescente com todos os eixos culturais.  
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A MULHER NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UM CORPO 
TRANSGRESSOR, UM CORPO ADAPTADO 

 

Raquel da Silva Guedes
1
 

Ewennye Rhoze2 
 
RESUMO 
Durante séculos discursos médicos, religiosos e legais confinaram a mulher a uma 

vida privada, elas foram projetadas discursivamente para obedecer um tutor em 

defesa da moral e dos bons costumes. Os anos avançaram e consequentemente a luta 

feminina por direitos e espaço, de modo que elas conquistaram o voto, o espaço 

público e aparentemente a liberdade. Sabemos que mudar certos discursos envolve 

modificar culturalmente uma sociedade, tal fator é um exercício difícil e é por esta 

causa que na atualidade as mulheres que enveredam profissionalmente na Ciência e 

Tecnologia corresponde a um número limitado em comparação aos homens, bem 

como, nesta área elas costumam enfrentar olhares atípicos, preconceito e desafios 

fundamentados na diferença de gênero. As mulheres engenheiras - seja civil, elétrica 

ou  mecânica -, cientistas e programadoras são encaras como um corpo transgressor, 

elas quebram uma regra comum de maneira tão contundente que imaginá-las em tais 

ofícios parece difícil ao senso comum, uma vez que deixaram o corpo disciplinado. 

Como o corpo feminino passou de disciplinado a transgressor? Como a mulher da 

Ciência e Tecnologia adaptou suas práticas para se inserir nesse meio atípico? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Corpo Transgressor; Mulher; Ciência e Tecnologia 

 

 

Corpo transgressor 

O dicionário Aurélio coloca como significado da palavra Transgressão, a 

“infração, violação ou não cumprimento de uma lei, ordem ou regulamento” (2004), 

complementa indicando que transgressão é a ação ou efeito de transgredir, infringir e 

violar. Tal dicionário coloca ainda como exemplos de sinônimos para esse termo, as 

palavras: crime, delito e violação (2004). Desta forma, transgredir parece perigoso 

socialmente, indica ir de encontro a uma lei como uma espécie de crime. 

                                                        
1
 PPGH-UFCG/raquel.silva.guedes@gmail.com.  

2
 PPGH-UFCG/ewennyerhoze@gmail.com. 
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 Em nossa pesquisa, transgredir está associado ao não cumprimento de uma 

regra e/ou de costumes impostos pela sociedade. Partindo desse pressuposto, quando 

a transgressão é feita pelas mulheres, elas estão consequentemente violando a cultura 

e o discurso que as confinaram. Foucault define por transgressão: 

 

Um gesto relativo ao limite; é aí, na tênue espessura da linha, que se 

manifesta o fulgor de sua passagem, mas talvez também sua trajetória 
na totalidade, sua própria origem. A linha que ele cruza poderia 
também ser todo o seu espaço. O jogo dos limites e da transgressão 
parece ser regido por uma obstinação simples: a transgressão 
transpõe e não cessa de recomeçar a transpor uma linha que, atrás 
dela, imediatamente se fecha de novo em um movimento de tênue 
memória, recuando então novamente para o horizonte do 
intransponível (FOUCAULT, 2012:32). 

 

Assim, pode-se dizer que o corpo que transgride passa do seu limite 

estabelecido, sendo uma manifestação a disciplina a que estava confinado, ele se 

rebela e passa a ser visto como algo que foge as regras, pois “o limite e a transgressão 

devem um ao outro a densidade de seu ser” (FOUCAULT, 2012:32). 

Tudo que é fadado a proibição e é executado ou falado indica um movimento de 

transgressão, o caso do sexo por exemplo, por muito tempo proibido pelos discursos 

religiosos e pela moral e bons costumes não deveria ser comentado em público e nem 

no meio privado. Falar sobre o tema era visto como uma transgressão deliberada, 

como afirma Foucault (2007), pois falar no assunto era falar contra os poderes e as 

leis. Para além disso, a transgressão estava também associada ao corpo que não segue 

determinada regra, se uma mulher tinha costumes masculinos ou mesmo o modo de 

se vestir de um homem ela indicava uma anomalia que poderia ser vista até como 

patológica, pois era uma transgressão a regra (FOUCAULT, 2007). 

Um exemplo desse último fator citado está nas militantes femininas, vestidas 

com calças e tendo expressões pouco femininas devido ao fato de que queriam 

conscientizar a sociedade de que a mulher não era apenas uma frágil, elas 

masculinizaram seus modos. Desta forma, foram ridicularizadas em matérias de 

imprensa, colocadas como masculinas, feias, despeitadas, mal amadas e amorais 
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(SOIHET, 2005), algumas com o passar dos anos foram não só associadas as lésbicas, 

mas julgadas como tal. A folha da Noite em 1930 em uma de suas páginas trouxe um 

relato não identificado com comentários agressivos: “senhoras de todo o mundo que 

estão levando os direitos da mulher não deveriam ser chamadas de ‘Feministas’ e sim 

‘Masculinistas’, pois vestem-se como homens, são ambíguas” (SOIHET, 2005:325). 

Foucault afirma que a importância da transgressão está em afirmar o ser 

limitado, denunciando também o ilimitado no qual se lança, abrindo-se para a 

existência de maneira nova (2012), “a transgressão se abre para um mundo cintilante 

e sempre afirmando um mundo sem sombras (...) sem a intromissão do não, que 

crava no mundo sua contradição” (FOUCAULT, 2012:34). 

O corpo da mulher que transgride assim se fez por infringir normas de um 

patriarcado que a prendeu em determinados costumes. Estava ela no meio público 

exercendo funções ditas masculinas em prol de se libertar do seu mundo limitado 

para um mundo ilimitado, estava se tornando um corpo transgressor fugindo desses 

costumes e consequentemente do corpo disciplinado. 

Foucault coloca que foi durante a época clássica que houve a descoberta do 

corpo como objeto e alvo de poder, seria desta maneira, possível encontrar sinais de 

uma grande atenção dedicada a partir de então ao corpo, destacando-o como algo que 

se modela, manipula-se, treina-se, que obedece e é hábil (2013). Pensando sob esse 

aspecto, podemos concluir que o corpo sendo ambíguo e dotado de poder de 

comunicação, precisa ser disciplinado. As disciplinas, complementa Foucault, são os 

métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, controlando 

suas forças e impondo uma relação que ele chamou de docilidade-utilidade (2013). 

O corpo, obtendo expressão própria, tinha que ser adaptado conforme a função 

que o meu público e político desejava, por exemplo, as escolas disciplinam o corpo das 

crianças e o exército de seus recrutas. Do mesmo modo foi feito com as mulheres, seu 

corpo precisava ser disciplinado de forma a adequar-se a sua realidade e função 

social. Destacamos então, que as disciplinas são além de tudo, formas de dominação, 

são importantes para a formação de uma relação que o torna no mesmo mecanismo 

mais obediente e desta maneira mais útil, como coloca Foucault: 
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Forma-se uma política das coerções que são um trabalho sobre o 
corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, 
de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de 
poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia 
política” que é também igualmente uma “mecânica do poder”, está 
nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 

operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 
que se determina. (FOUCAULT, 2013:133). 

 

Pode-se interpretar que a disciplina fabrica corpos submissos e exercitados, 

cria corpos “dóceis”, aumentando as forças do corpo no quesito utilidade e diminui 

em energia e potência (FOUCAULT 2013), ou seja, a disciplina manipula para que o 

meio usufrua deste corpo disciplinado, mas o sujeito perde suas características de 

personalidade, ele é castrado, fadado a não reivindicar e apto a servir. 

A correta disciplina é a arte do bom adestramento, diz Foucault ao citar 

Walhausen (2013). Avaliemos que o corpo disciplinado feminino a confinou a usar 

uma vestimenta específica, a ter hábitos caseiros, ser mãe, ter o olhar do cuidado no 

lar, a ensinou as expressões frágeis e os gestos de docilidade de maneira tão forte que 

ver uma mulher exercendo um papel que não tivesse essas características levava o 

observador ao pensamento do anormal.  

Foi o corpo disciplinado juntamente com os discursos que profanavam “isso 

não é coisa de mulher” que distanciaram tal grupo da ciência e tecnologia, pois essa 

área exigia um raciocínio lógico e um estudo específico que era apto apenas para a 

capacidade masculina. Desta maneira, um corpo feminino que se dedica a tal 

atividade não é só incomum, é transgressor, ele agride as normas de sua disciplina em 

busca de um meio que não o pertence, logo ele estava desestabilizando o meio 

científico e as pessoas que até então já participavam dessas atividades. 

Diante dessa quebra das imposições disciplinadoras, pergunta-se: qual o lugar da 

mulher? 

 

Ser mulher outrora 

Desde a antiguidade a mulher é sem voz, na Idade Média elas estavam 

confinadas ao lar e ao trabalho doméstico. Tal pensamento enraizou tão fortemente 
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que passou para os séculos subsequentes, os burgueses não pensavam diferente, “para 

as filhas e esposas dessa burguesia ascendente, igualdade e fraternidade só entre si, 

liberdade só entre os muros do espaço doméstico e vigiada. Direitos? De ser boa mãe, 

filha e esposa”. (SANDENBERG,1994:86). 

É ainda nessa época de burguesia ascendente que a família patriarcal se torna 

uma regra a ser seguida nas moradas, a mulher estava confinada a viver o espaço do 

lar e os desejos de seu tutor. Ela não poderia sair as ruas, seu espaço de vivência 

durante sua vida estava em sua casa, algumas saiam apenas nos fins de semana 

acompanhadas de seus tutores para ir a igreja. Sua primeira infância era dedicada as 

prendas domésticas, sua adolescência a preparação do seu casamento e então como 

mulher seria a boa esposa e boa mãe (CAVALCANTI, 2000). 

Na divisão de tarefas, as prendas domésticas eram a função social feminina, 

enquanto que sua personalidade deveria estar direcionada para a docilidade, meiguice 

e serenidade, seus varões, por exemplo, deveriam ter coragem, competitividade e 

poder de decisão (AREND, 2013).  

 Esse pensamento ainda chegou ao século XX. Nesse fragmento temporal 

histórico, faz-se necessário um questionamento: todas as mulheres viviam assim? A 

resposta é não, as que pertenciam a classe social alta e média conseguiam levar esse 

estilo de vida, mas as mulheres pobres tinham um tratamento diferenciado, 

geralmente em sua primeira infância eram estupradas por senhores ou familiares e 

trabalhavam desde cedo para garantir seu sustento, pois a maioria era mãe solteira 

vítima de abandono dos possíveis pais. Por esses motivos eram vistas a margem da 

sociedade, enfrentavam grande preconceito social, eram exploradas em seu trabalho 

com uma carga horária alta e um ofício árduo, além de ganhar um salário ínfimo e 

serem cotidianamente desrespeitadas. (SANDENBERG,1994). 

Esses dados históricos geram reflexões e indagações, duas delas são 

primordiais, a primeira é: como essas atitudes eram tomadas rotineiramente com 

tamanha naturalidade? Como as pessoas aderiram a esse modo de vida anexando essa 

vivência a sua cultura? “É muito mais difícil matar um fantasma do que uma 

realidade”, disse Virgínia Woolf (2012:13) ao comentar como os fatos descritos nos 
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últimos parágrafos impregnou culturalmente na mente da humanidade. De maneira 

que, as consequências de tais pensamentos respaldam até hoje em pequenos atos ou 

comentários – “tem certeza minha filha? Isso é lugar para mulher?” (CATÃO, 2012: 

16) perguntou a mãe de uma de nossas entrevistadas, Ana Maria Vilar Catão, ex aluna 

do curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Paraíba e professora aposentada 

da mesma instituição – Perguntas como essas ecoam uma tradição que resignifica 

uma prática cultural de outrora, onde as mulheres tinham um lugar específico ao lar 

ou a uma profissão ligada ao ensino básico, enquanto  os homens por serem viris 

ocupavam profissões de risco ou ditas mais grosseiras, perigosas e que exigissem o 

que na época dizia-se por “capacidade intelectual”. 

 

Mulheres na ciência e tecnologia 

Historicamente as mulheres foram afastadas do círculo de liderança na 

produção científica e tecnológica. Isso limitou sua ação no setor público e o resultado 

direto é a ausência feminina na condução de carreiras como engenheiras, físicas, 

matemáticas, químicas, médicas e pesquisadoras, é a partir desse fator, que essas 

áreas desenvolveram-se ao sabor de valores considerados historicamente masculinos 

como a certeza, eficiência, controle e ordem, como afirmam Carla Cabral e Walter 

Bazzo (2005:02). 

Foi o acesso a leitura e a escrita para as mulheres, que em meados do século 

XVII, permitiram uma lenta mudança nos lugares na sociedade, um primeiro passo 

que ocasionou em uma nova presença marcante na sociedade, a presença feminina. É 

esse pequeno acesso educacional que abre as portas para que a mulher em uma 

formação primária e secundária possa ter acesso ao ensino superior e assim se torne 

uma engenheira ou pesquisadora e que, além de tudo, restrinja a hierarquia na 

produção do conhecimento científico e tecnológico. 

Eulália Sedeño (2001) afirma que houveram três momentos-chaves na 

história em que as mulheres são recompensadas na luta pelo direito e acesso a 

educação, o primeiro, já citado, foi o acesso a escrita e leitura após o Renascimento 

Científico no século XVIII. Em meados do século XX, marcando a segunda conquista, 
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está o acesso ao ensino superior para todas as mulheres, e o terceiro momento foi o 

início da reflexão sobre os motivos pelos quais haviam um número pequeno de 

mulheres estudando e trabalhando nas áreas científicas e tecnológicas, reflexão 

iniciada a partir dos anos de 1960 e ainda em questionamento contemporâneo. 

Atualmente, no Brasil, a média de professoras e pesquisadoras nas 

engenharias e da ciência da computação é de aproximadamente 25%. As mulheres 

estão mais presentes em áreas como letras, artes e ciências humanas. Esse cenário é 

composto por desigualdades e descriminação, diferentes oportunidades e pouco 

reconhecimento ao trabalho feminino.  

Recapitulemos esse avanço: Os relatórios das atividades da Equipe de 

Trabalho sobre a Questão da Mulher3 trazem dados que nos permitem identificar o 

contexto no qual as profissionais das engenharias e da arquitetura se inserem 

principalmente no tocante à menor presença de mulheres em áreas ou regiões 

específicas, bem como, o número massivo de homens por todas as áreas de atuação e 

regiões país afora. Os dados apresentam que 50,17% da população brasileira é 

composta por mulheres em comparação a 49,30% de homens, porém no sistema de 

profissionais cadastrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) 

apenas 13,8% representa as profissionais mulheres de tal área, em comparação 

86,72% de engenheiros e agrônomos (FERNANDES,1999). 

Os dados são alarmantes, mostram que, apesar da maioria da população ser 

composta por mulheres, o número de profissionais na ciência e tecnologia chega 

apenas a pouco mais de 10% que corresponde a 91.932 mulheres, em contrapartida 

obtemos o total de 600.097 homens exercendo essa profissão no Brasil. Em pesquisas 

feitas através dos dados do CNPq, no ano de 1992, das 1342 bolsas disponibilizadas 

para o setor de Física, apenas 381 foram para mulheres, já em engenharia, das bolsas 

ofertadas, 30% eram para mulheres. (TABAK, 2002). 

Em países europeus os dados são proporcionalmente semelhantes, evidenciam 

que 50% dos alunos das universidades espanholas são mulheres, mas apenas 20% 

                                                        
3
 Todos os resultados das atividades do GT Mulher podem ser encontrados no livro A Mulher da Área 

Tecnológica no Brasil (1999) de organização da arquiteta Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes et. Al. 
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estão distribuídas entre os cursos de exatas das universidades (FERNANDES. 1999). 

Nos Estados Unidos, os números colocam que 54% dos concluintes de graduação 

eram mulheres, no término do doutorado apenas 35% eram mulheres e na formação 

docente no ano 1995 apenas 11% de mulheres foram admitidas para ensinar nas 

universidades deste país. (SCHIEBINGER, 2001). 

Na América Latina as mulheres que concluíram a graduação em cursos de 

enfermagem e engenharia civil foram de 80 e 50%, respectivamente, e a admissão 

delas enquanto profissionais foi de 35 e 23% (TABAK,2002). Alega-se que muitas 

dessas mulheres, que chegavam a exercer a profissão de docente nas universidades 

estavam ajudando os maridos em pesquisas e terminaram sendo contratadas, mas 

seus salários eram 20% menores que os dos homens. (SCHIEBINGER, 2001). 

Nos cursos de graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi 

constatado que até o ano de 1985 cerca de 18% dos alunos matriculados eram 

mulheres, em 1990, o numero percentual chega a 21%, nos dados que comprovam a 

conclusão de curso, os números caem para 12% em 1985 e 15% em 1990. Enquanto 

que o número de mulheres no corpo docente não ultrapassou 8% (TABAK, 2002). 

O que faz o número de mulheres na Ciência e Tecnologia ainda hoje ser 

consideravelmente menor do que o número de homens neste ramo do conhecimento? 

Em 2005, Lawrence Summers, reitor da Universidade de Havard, alegou durante um 

evento nomeado “As Mulheres e a Ciência” que as mulheres se mostravam mais 

incapazes de serem boas pesquisadoras e que as diferenças biológicas explicariam o 

reduzido sucesso de mulheres na ciência (COSTA, 2006). O comentário partiu do fator 

das mulheres não disponibilizarem oitenta horas semanais para as disciplinas de 

cálculo devido as jornadas no lar, fazendo com que seus companheiros homens 

tivessem um maior desenvolvimento nas disciplinas devido ao maior tempo disposto a 

dedicação universitária. 

O discurso foi rebatido pela imprensa mundial e pelas mulheres. Alegando a 

existência do preconceito a partir da fala que o reitor propiciou, elas colocaram que 

foram esses olhares que acarretaram dificuldades nesta carreira, de maneira que, 

foram apenas nos últimos anos que houve expressivo crescimento das mulheres nas 
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atividades de Ciência e Tecnologia (MOREIRA, VELHO, 2010). Esse fator é possível, 

pois “em geral a ciência é vista como atividade tipicamente masculina e a imagem de 

cientistas é associada aos homens” (MOREIRA, VELHO, 2010:284). 

Juliana Schwarts et al alegam que para Freud as mulheres deram poucas 

contribuições ao setor científico, pois “elas careciam da capacidade e do desejo de 

mudar o mundo. Não eram lógicas, não pensavam com clareza e eram incapazes de 

pensar” (2006:02), seguido da afirmação de Walkerdine, onde alega que a mulher é 

constantemente condenada por racionar e igualmente reprovada se o faz, seu 

raciocínio é como uma ameaça a masculinidade raciocinante (2006). 

Soihet coloca que a pesquisa sobre a história das mulheres implica na negação 

do sujeito universal da história que exclui as mulheres (2005), complementando essa 

teoria, Citeli afirma que a negação da participação feminina nas ciências “têm sido 

historicamente constitutiva de uma peculiar definição de ciência como 

indiscutivelmente objetiva, universal e masculina” (2000:68), o que serve para 

diferenciar masculino de feminino e ciência de não ciência, cabendo a mulher os 

conhecimentos não científicos. 

Muitos pensam que a mulher não tem capacidade de levar a pesquisa a sério, 

pois elas são menos científicas. Kant, por exemplo, ensinava que qualquer pessoa 

envolvida em atividade intelectual deveria ter barba (SCHIEBINGER, 2001:24). Essa 

crença de que a mulher tem capacidade inferior e que a Ciência é de ocupação 

masculina agiram como barreiras na construção de uma carreira bem-sucedida no 

mundo científico (TABAK, 2002), a partir disso, trazer mulheres para ciência exige 

mudanças estruturais na cultura e nos métodos da ciência (SCHIEBINGER, 2001). 

Na formação educacional os meninos são vistos como naturalmente aptos 

para as disciplinas de exatas e as meninas são estimuladas para as ciências sociais, 

esse fator gerou a pequena participação feminina na área, comprovadamente pelos 

dados estatísticos analisados nas universidades e no campo empregatício no Brasil. 

Tomemos conhecimento deles, a partir de então: 
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Os dados apresentados pelo CNPq em seus censos mostram que 
atualmente (ano de 2006), apesar das mulheres indicarem em torno 
de 47% do total de pesquisadores, a sua participação é 
significadamente menor na grande área da engenharia e ciências da 
computação. Nesse caso, dos 13.006 pesquisadores, 9.671 (74,35%) 
são homens e 3.299 (25,36%) mulheres, sendo o espaço mais 
masculino da pesquisa brasileira (CABRAL, 2006:03). 

 

Os dados comprovam que dentro do setor da Ciência e Tecnologia o espaço é 

predominantemente masculino. Carla Cabral também menciona que nas reitorias, 

vice-reitorias, pró-reitorias e nos comitês de acessória do Ministério da Educação a 

predominância também é masculina e cita que Hildete Melo em suas pesquisas ao 

investigar o número de bolsas de produtividade e pós-doutorado no período da década 

de 1990, constatou que há uma distribuição que simboliza o viés sexista impregnado 

na ciência, pois o maior número de bolsas concedidas as mulheres estavam nas 

Ciências Biológicas, seguido de Humanidades, enquanto que nas Engenharias o 

percentual de mulheres com bolsas de produtividade foi de 15% (2006). 

Constata-se que a mulher que não obedeceu as normas políticas, religiosas e 

familiares, não seguindo o padrão imposto da mulher doce que foi adaptada para 

funções do lar é considerada um corpo transgressor, uma vez que está fugindo a regra 

geral do que deveria ser sua essência. Pensemos nesse aspecto na mulher inserida na 

Ciência e Tecnologia, uma área reconhecidamente masculina, com características 

ditas impossíveis as mulheres, de tal maneira que elas em tais condições precisavam 

se impor e evidenciar sua capacidade a todo momento. A mulher necessitou se 

adaptar, o seu corpo, seus costumes, sua forma de lidar com o seu ambiente 

profissional, de maneira a conquistar esse espaço e sair da transgressão ao sucesso. 
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LIMPAR ERA A PALAVRA DA VEZ: INTERVENÇÕES DE SALUBRIDADE 
NO ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE DO NATAL, 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

 

Avohanne Isabelle Costa de Araújo4 
 
RESUMO 

Este artigo, fruto da dissertação de mestrado, tem como propósito analisar de que 

maneira as ações médico-sanitárias, em conjunto com a atuação dos presidentes de 

província e vereadores, interviram na limpeza pública da Cidade do Natal, tendo como 

recorte temporal a segunda metade do século XIX. Neste sentido, foram utilizadas as 

seguintes fontes: Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte, 

correspondência ativa dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte para a 

Câmara Municipal da Cidade do Natal; Códigos de Posturas e documentos da 

Inspetoria da Saúde Pública. Compondo a metodologia, para o tratamento e análise 

das fontes, foram utilizados: a leitura e transcrição paleográfica, classificação das 

temáticas encontradas na documentação e cruzamento das informações obtidas na 

documentação. Como arcabouço teórico utilizaremos o conceito de medicina social, 

proposto por FOUCAULT (1979) e com as categorias de espaço público, discutida por 

ARRAIS (2004) e valores espaciais, do geógrafo TUAN (1983). Neste sentido, os 

resultados nos mostraram que, em períodos epidêmicos, as autoridades municipais e 

provinciais, juntamente com os médicos promoveram ações de limpeza pública nos 

espaços públicos, com o intuito de diminuir as ocorrências epidêmicas. Ao mesmo 

tempo, essas ações batiam de frente com os costumes da população contrárias à ideia 

de salubridade e higiene, praticadas neste espaço público e propostas pelas 

autoridades provinciais e municipais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Limpeza pública. Salubridade. Cidade do Natal. Século XIX. 

 

 

Cidade do Natal na segunda metade do século XIX 

Capital da Província do Rio Grande do Norte, a Cidade do Natal sofria com a 

constante falta de salubridade, limpeza pública e epidemias. Para melhor entender 

como se dava essa realidade, faz-se necessário conhecer um pouco sobre a situação da 

salubridade natalense na segunda metade do século XIX. Para tanto, é preciso que 

                                                        
4
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sejam considerados os alvos espaciais sobre os quais se projetava com maior ênfase a 

governança urbana na capital. A Cidade do Natal, no período estudado, além dos 

povoados esparsos em seu entorno, era dividida em dois bairros5: Cidade Alta e 

Ribeira.6 Para a presente discussão, levar-se-á em consideração apenas os dois bairros 

mencionados, pois são sobre eles que as medidas de salubridade se debruçaram com 

maior frequência, nas ações da Câmara Municipal, dos médicos e dos Presidentes de 

Província.  

A Cidade Alta teve sua origem no período colonial, quando Jerônimo de 

Albuquerque procurou “o alto elevado e firme”7 para dar início à ocupação do 

território do que seria a Cidade do Natal, medida que tinha a princípio um sentido 

estratégico, muito comum na colonização de espaços inóspitos. Não por acaso seria o 

logradouro onde se construiriam as edificações-ícones do sentido urbano colonial e, 

posteriormente, das vilas e capitais do império brasileiro. Era neste bairro, onde 

ficavam os principais prédios da administração pública, como a Câmara Municipal e a 

Cadeia Pública8 (ambas funcionando no mesmo edifício), o Palácio do Governo, a 

Assembleia Provincial, a Tesouraria da Fazenda e a Tesouraria Provincial.  

Além desses prédios do governo provincial, era na Cidade Alta onde ficavam as 

principais Igrejas da Cidade: Nossa Senhora da Apresentação e Nossa Senhora do 

Rosário. Lugares de culto católicos e, como era comum na América portuguesa e 
                                                        
5
 A palavra bairro aparece na documentação administrativa provincial, os Relatórios de Presidentes de 

Província do Rio Grande do Norte, um deles de: RELATÓRIO apresentado a Assembleia Legislativa 

Provincial do Rio Grande do Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos 

Wanderley no dia 3 de maio de 1850. Saúde pública, reflexões: p. 11. Nos Dicionários da Língua 

Brasileira de Luiz Maria da Silva Pinto e Antonio Moraes Silva, a palavra bairro é definida como “parte 

de huma cidade que se divide em certas ruas.” PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua 

Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832. 

p. 135. E SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza - recompilado dos vocabularios 

impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por 

ANTONIO DE MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. p. 158. 
6
 De acordo com FERREIRA, et. all, “duas outras regiões da cidade eram ocupadas, porém não faziam 

parte do núcleo central urbano: as Rocas, então povoado de pescadores situado após a Ribeira em 

direção ao Forte dos Reis Magos, e o Passo da Pátria, localizado em uma área ribeirinha contígua à 

Cidade Alta.” FERREIRA, Ângela Lúcia, et all. Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de 

Natal – 1850 a 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 48. 
7
 Idem, p. 143. 

8
 A Casa de Câmara e Cadeia da Cidade do Natal foi concluída em 1770 e demolida em 1911. Vide, 

TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. O poder municipal e as casas de câmara e cadeia: semelhanças e 

especificidades do caso potiguar. Natal: EDUFRN, 2012. p. 109. 
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durante o Império do Brasil9, cemitérios. Porém, era na Igreja do Rosário onde com 

maior frequência ocorria a prática de enterramento dos “escravos e dos mortos na 

forca, por ordem da Lei.”10 Somente na segunda metade do século XIX é que essa 

prática seria extinta.11  

Por sua vez, o bairro conhecido por Ribeira tornou-se um lugar definido 

basicamente pelas atividades comerciais e alfandegárias, devido às atividades 

portuárias.  Após 1850, este sentido seria impresso definitivamente em seu 

ordenamento urbano, quando “construíram-se os prédios de pedra-e-cal na Rua do 

Comércio, alvoroço da venda e compra de açúcar e algodão.”12 O logradouro recebeu 

este nome13, “porque a Praça Augusto Severo era uma campina alagada pelas marés 

do Potengi. [...] O terreno era quase todo ensopado, pantanoso, enlodado. Apenas 

alguns trechos ficavam a descoberto nas marés altas de janeiro.”14 Devido a essa 

característica, a Ribeira sofria reiteradas vezes com as enfermidades endêmicas e 

epidêmicas, em grande parte propagadas através do cotidiano do porto e das péssimas 

condições sanitárias do lugar.  

O alagamento que ocorria constantemente na Ribeira, em razão de represar as 

águas do Rio Potengi e da maré, e principalmente em períodos chuvosos, fazia com 

que os dois bairros ficassem quase seccionados, devido às dificuldades de acesso 

                                                        
9
 RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: Tradições e transformações 

fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de 

Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1997; REIS, João José. A morte é uma 

festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Cia. das Letras, 2009. 
10

 CASCUDO, 1999. p. 263. 
11

 O cemitério da referida cidade foi construído em 1856, conhecido como o Cemitério do Alecrim. 

Mesmo com a sua construção, a proibição de enterramentos em Igrejas só veio a ser efetivada em 1857. 

RELATORIO que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, presidente da provincia do Rio 

Grande do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. 

Cemitérios, p. 11. Ouro Preto, Typ. Provincial, 1862. 
12

 Idem, p. 152. 
13

 Luís da Câmara Cascudo, em seu livro História da Cidade do Natal, atenta que a denominação Ribeira 

aparecia na documentação colonial, como foi o caso desse capitão que requeria terras no ano de 1677: 

“O capitão Francisco de Oliveira Banhos, Escrivão do Senado da Câmara, escrivão gratuito há doze 

anos, requereu terras, queixando-se da incúria do alfaiate enfiteuta: ‘Os antecessores de Vossas Mercês 

arrendaram o sítio que chamam a Ribeira a Francisco Roiz o qual até o presente não tem povoado’”(p. 

150).  
14

 Idem, p. 149-150.  
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nessas quadras invernosas15 e a formação de lagoas entre os dois barros causando, de 

acordo com os médicos da época, miasmas mortíferos e febres intermitentes16 na 

população que morava do outro lado do rio.17 

Mesmo sendo a sede administrativa da Província do Rio Grande do Norte, a 

Cidade do Natal, com as características geográficas dos dois bairros mencionados, 

apresentava péssimas condições sanitárias: abastecimento de águas advindas de 

fontes e cacimbas sem tratamento e dejetos nas vias públicas. Todos esses fatores 

contribuíam também para a proliferação de doenças.18 A frequente enunciação dos 

miasmas19 nas falas dos presidentes de província e médicos do partido público 

justificava qualquer origem de enfermidades que apareciam na cidade. Os gases 

liberados por matérias orgânicas em decomposição, em terrenos alagadiços do Rio 

Potengi e da Ribeira, eram identificados facilmente como focos das doenças existentes 

na Cidade do Natal.20 Os hábitos dos moradores de Natal eram quesitos também 

lembrados e denunciados pelas autoridades provinciais e municipais, como 

responsáveis diretos pela proliferação de doenças, segundo já mencionado. Luiz da 

Câmara Cascudo comenta que os costumes da população eram “primitivos, simples, 

                                                        
15

 FERREIRA, Ângela Lúcia, et all. Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal – 1850 a 

1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 48. 
16

 São chamadas de febres intermitentes as que, ao aparecerem, cessam e tornam a aparecer 

sucessivamente, por intervalos mais ou menos longos. Chernoviz ainda acrescenta que as causas da 

febre intermitente estão ligadas às exalações pantanosas e que o frio úmido e prolongado, e a habitação 

em lugares baixos são pré-requisitos para a manifestação deste tipo de febre, o que confirma, portanto, 

a explicação do médico do partido público à respeito dos prejuízos que a lagoa causava na população 

ribeirinha.  CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Febre intermitente. In: Dicionário de Medicina Popular 

– vol. 1. 6ª ed. Paris: A. Roger& F. 

Chernoviz. 1890. p. 1092-1093. 
17

 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande 

do Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 

1850. Saúde pública, reflexões: p. 13.  
18

 FERREIRA, et. all, 2008: p. 51. 
19

 Os miasmas, como eram chamados, eram descritos como “emanações nocivas, que corrompiam o ar” 

e atacavam o corpo humano, causando doenças. Acreditava-se que se originavam de regiões pantanosas 

e próximas de lugares alagados e as principais medidas de controle dessas emanações eram combater 

os pântanos, focos que propiciassem a sujeira e manter locais como hospitais, cemitérios e matadouros 

longe das habitações. CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Miasmas. In: Dicionário de Medicina Popular. 

6ª ed. Paris: A. Roger& F.Chernoviz. 1890. Vol 2. p. 421. Ver também PORTER, Roy. Das tripas coração 

(Uma breve história da medicina). Rio de Janeiro: Editora Record, 2004. p. 156. 
20

 Idem, p. 50. 
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rústicos” e que “os porcos fossavam e andavam livremente pelas ruas da cidade.”21 

Neste sentido, Luiz da Câmara Cascudo, historiador que usou de testemunhos orais de 

sujeitos dessa época, e tendo, ele próprio, nascido em fins do XIX, acabava por 

reproduzir um discurso que era difundido por autoridades provinciais e municipais do 

século XIX, ao tomar os costumes da população como primitivos. Também para 

aqueles gestores públicos e médicos, tais hábitos depunham contra o ideal de 

civilização e de progresso.  

Neste sentido, a ideia é perceber que "o discurso regulador e normativo de 

saúde se apresentou, assim, articulado ao conjunto de mecanismos e técnicas cujo fim 

último foi obter das classes subalternas uma conduta racional e permeável às 

iniciativas estatais frente à doença.”22 Isso significa que todo o combate dos costumes 

populares não se dava apenas com o intuito de instruir a população de que isso era 

prejudicial à saúde. Na verdade, a estratégia era regulamentar, controlar e punir23 

estas atitudes nos moldes dos discursos de higiene e salubridade, propostos pelo ideal 

sanitário de manter a limpeza na cidade, pelo bem de todos.  

É na segunda metade do século XIX que o inaudito crescimento populacional e 

a precariedade dos serviços urbanos agravaram a situação de insalubridade nas 

cidades brasileiras.24 Nesse contexto, as medidas da administração no espaço público 

visavam diminuir a ocorrência de epidemias, por meio de intervenções que 

promovessem a limpeza e a salubridade públicas.25  

A Cidade do Natal segue essa tendência intervencionista. Este regime de 

fiscalização e disciplinamento sanitário também teve como alvo a cidade em si. Afinal, 

é na segunda metade do século XIX que aparecem as medidas, mesmo que tímidas, 

com o intuito de manter a salubridade e a limpeza da cidade, pois as epidemias de 

cólera, febre amarela e varíola, obrigaram as autoridades municipais e provinciais a 

                                                        
21

 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. p. 307. 
22

 COSTA, Nilson do Rosário. Lutas urbanas e controle sanitário: origens das políticas de saúde no 

Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 14. 
23

 Idem. 
24

 FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 

a 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 47. Ver também: COSTA, Nilson do Rosário. Lutas urbanas 

e controle sanitário: origens das políticas de saúde no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 33-34.  
25

 Idem. 
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adotarem medidas no espaço público da Cidade, com o intuito de “afastar o ‘mal’, o 

contagioso e o enfermo das áreas centrais.”26  

Por outro lado, as próprias condições climáticas da Cidade do Natal foram 

fundamentais na tomada de decisões das autoridades provinciais e municipais. O 

médico do partido público ressaltava, em 1850, que o clima, terrenos e ventos não 

causavam, por si sós, as doenças endêmicas27. Para essa matriz de pensamento 

miasmático, conhecer as condições climáticas, assim como a direção dos ventos, era 

fundamental. Neste sentido, as autoridades provinciais vão atribuir valorações 

espaciais aos dois principais bairros da cidade, conforme será esclarecido adiante. As 

condições climáticas e a localização desses bairros acabam por justificar a ocorrência 

contumaz de determinadas doenças. Não era à toa que a preocupação com as dunas, o 

rio, a qualidade da água e dos pântanos eram temas recorrentes nos discursos dos 

Presidentes de Província, em seus relatórios para abonar as intervenções realizadas 

na Cidade do Natal.28  

Consoante ao que será exposto nos próximos tópicos deste artigo, a Cidade do 

Natal passou por medidas que contemplavam a limpeza pública com o intuito de 

distanciar o “mal” da cidade. Todas essas medidas fazem parte do arsenal do 

pensamento higienista dos Oitocentos. São princípios que podem ser discutidos em 

vários flancos que articulam o público e o privado, como a criação da legislação 

urbanística e a promoção de hábitos corporais higiênicos, determinados pelas 

posturas municipais. Ambas as estratégias que configuravam atitudes normativas e 

repressivas, neste espaço público em que os diversos sujeitos (autoridades 

provinciais, municipais, médicos e população) se relacionam29, através de ações que 

visavam diminuir a sujeira e os surtos epidêmicos existentes na cidade. 

                                                        
26

 Ibidem. 
27

 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande 

do Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 

1850. Saúde pública, reflexões: p. 11-12. 
28

 FERREIRA, et. all, 2008: p. 29. 
29

 ARRAIS, Raimundo. O Pântano e o Riacho: a formação do espaço público no Recife do século XIX. 

São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004. 
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Para alcançar os objetivos propostos para este artigo, utilizamos as seguintes 

fontes para compreender como se dava a limpeza pública na Cidade do Natal, durante 

a segunda metade do século XIX: os Relatórios dos Presidentes de Província do Rio 

Grande do Norte, a correspondência ativa dos Presidentes de Província do Rio Grande 

do Norte para a Câmara Municipal da Cidade do Natal; Códigos de Posturas e 

documentos da Inspetoria da Saúde Pública. Como se pode perceber, são documentos 

que dizem respeito ao cotidiano administrativo tanto provincial quanto municipal e, 

portanto, o que sabemos das práticas da população no espaço público da cidade são 

pelos discursos dos presidentes de província, médicos e vereadores. 

 

Ações de limpeza pública na Cidade do Natal 

A Cidade do Natal era caracterizada nas falas dos Presidentes de Província 

como péssima em termos de salubridade pública. Além disso, em seus discursos, os 

espaços de proliferação de doenças já estavam praticamente identificados. Mesmo 

com esses terríveis predicados, a Cidade do Natal dispunha de alguma vantagem no 

quesito das condições climáticas. O Vice-Presidente João Carlos Wanderley, ao 

discursar sobre as condições de saúde da Província do Rio Grande do Norte, expôs no 

final do seu relatório as reflexões do médico do partido público encarregado de cuidar 

da saúde da população de toda a província.  

 

Esta Cidade vantajosamente situada muitos metros a cima da 

superficie do mar, circumstancia que faz ser menos intenso o calor, 

apesar de sua latitude constantemente lavada pelos ventos, que 

sopram diariamente de terra para o mar, e vice-versa, e bafejada 

quando cresce temperatura pela briza do Oeste, que refresca o ar e o 

purifica, possue um clima saudavel, que não favorece o 

desenvolvimento de epidemias, que em outros climas menos felices 

deterioram a saude, e aniquilão a vida. A epidemia da bexiga, que 

ultimamente grassou nesta Cidade, nada prova contra a bondade do 

seu clima.30 

                                                        
30

 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande 

do Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 

1850. Saúde pública, reflexões: p. 11. 
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As reflexões deste médico representam uma das primeiras sistematizações dos 

problemas existentes na Cidade do Natal na segunda metade do século XIX, tanto em 

termos de higiene quanto em relação às suas condições climáticas.31 Mesmo com as 

péssimas condições higiênicas da cidade, o médico elogia que sua topografia é 

classificada como vantajosa, tanto em termos dos bons ares quanto da qualidade da 

água, situando em suas impressões quais locais eram salubres ou insalubres. Além 

disso, ele justifica que a epidemia só se espalhou porque “ella fora importada de 

Pernambuco por um soldado que de la viera” e, pelo fato de ter saído do bairro alto da 

Cidade, foi “aninhar na campina da Ribeira, lugar pouco arejado.”32 

Os saberes médicos do século XIX ditavam que as cidades consideradas 

salubres eram as que ficavam situadas em locais elevados.33 É o que se apreende 

também nesta reflexão do médico. Ele deixou bem claro que a epidemia de bexigas 

trazida pelo soldado só se espalhou por causa do lugar pouco arejado em que se 

encontrava a Ribeira que, pela posição topográfica, não permitia que os bons ventos 

circulassem e, em períodos chuvosos, acumulava água, causando inundações, o que 

não acontecia no bairro alto, onde os ares não tinham barreiras para circular e, 

consequentemente, o risco de propagação epidêmica era menor.  

                                                        
31

 FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 

1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 50. 
32

 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande 

do Norte pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 

1850. Saúde pública, reflexões: p. 11.  
33

 O Dicionário de Medicina Popular, do médico polonês Pedro Luis Napoleão Chernoviz, de grande 

circulação no Brasil Oitocentista, traz uma descrição minuciosa a respeito da salubridade das cidades 

no século XIX. No dizer do médico, “são geralmente salubres as cidades edificadas em logares elevados; 

isto é, nos que jazem sobranceiros a todos os seus arredores. [...] Póde-se observar ás vezes uma 

differença bem notavel de salubridade na mesma cidade quando tem uma parte elevada e outra baixa. 

N'esta ultima, reinam as affecções escrophulosas, as febres intermittentes, molestias que são estranhas 

á parte alta. A vizinhança dos pantanos é muito insalubre. [...] O melhor meio de se subtrahir a estas 

influencias consiste em seccar-lhe os fócos, entulhando os pantanos ou dando um esgoto conveniente 

ás aguas estagnadas, ou ao menos fazendo plantações de arvores altas, espessas, situadas de maneira 

que ponham o logar habitado ao abrigo do vento que passa pelos pântanos.” CHERNOVIZ, Pedro Luis 

Napoleão. Habitação. In: Dicionário de medicina popular – vol. 2, 1890, p. 108. No caso da Cidade do 

Natal, fica evidente que a mesma possui tanto uma parte elevada e baixa, que correspondem aos 

bairros de Cidade Alta e Ribeira, respectivamente. 
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O discurso, ancorando-se nos atributos geo-climáticos, faz uma classificação 

dos valores espaciais.34 Tanto as mazelas quanto as boas condições climáticas estão 

muito bem definidas e representadas espacialmente através das categorias de alto e 

baixo. O logradouro denominado Ribeira, parte baixa da Cidade do Natal, era onde se 

concentrava a miséria e a pobreza aliada a uma alimentação escassa da população, 

favorecendo ainda mais os riscos de propagação de doenças. Já a parte alta era onde, 

em termos de saúde, os bons ares permitiam melhor bem-estar aos que nela 

habitavam.  

Assim, os discursos dos médicos presentes nas falas e relatórios dos 

Presidentes de Província são fundamentais para explorar os significados que estes 

profissionais atribuem a cada canto da Cidade do Natal, seja nomeando-os e 

classificando-os como saudáveis, salubres, ou, ao contrário, como insalubres. Mais 

adiante, serão expostas situações semelhantes a essas que acabou de ser discutida, 

principalmente relacionadas à concepção de limpeza pública da cidade como um todo. 

Isso é uma forma também de analisar como a cidade é representada nas falas técnicas 

e políticas, consolidando e tensionando os saberes que eram difundidos sobre as 

cidades no século XIX.35 

Neste sentido, a cidade precisava, segundo estes saberes, permanecer limpa 

para o bem da saúde dos seus moradores. Segundo os saberes médico-urbanísticos da 

época, a pavimentação e limpeza das ruas facilitavam a circulação de pessoas e 

mercadorias, estando ainda ligadas à ideia de aformoseamento do espaço urbano. 

Como bem demonstra Alain Corbin, “o contrário do insalubre é o movimento”36, 

mostrando que a importância da drenagem, alinhamento das ruas e canalizações 

auxiliavam na expulsão da sujeira, evitando assim possíveis focos de epidemias e 

                                                        
34

 O geógrafo Yi-fu Tuan menciona que, em muitas culturas, os valores espaciais alto e baixo tem 

conotações positivas e negativas. O geógrafo nos mostra que nestes valores espaciais a concepção que 

predomina é a de que o alto está relacionado a palavras como “superior”, “excelso” e “grande”. Não é à 

toa que os principais prédios de uma cidade se destacam na paisagem urbana em sua parte mais alta. Já 

baixo é equivalente a palavras como “inferior” e “pequeno”. Vide Espaço e lugar, 1983, p. 42. 
35

 FERREIRA, Ângela Lúcia (et. all). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal - 1850 a 

1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. p. 28-29. 
36

 CORBIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. p. 120-122. 
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contaminação do ar. A limpeza das ruas, a concepção de que a população mais pobre 

prejudicava a saúde pública, a falta de alguns equipamentos apropriados para 

auxiliarem as medidas de salubridade e o abastecimento de água da cidade, eram 

itens pensados para amenizar a insalubridade e debelarem o aparecimento de 

epidemias na Cidade do Natal.  

Desse modo, a preocupação com a higiene e limpeza da cidade fez com que 

autoridades provinciais e municipais tomassem as providências necessárias para 

tornar a Cidade do Natal a mais salubre possível. Tanto o meio ambiente como a 

cidade, em si, além das condições sociais de seus moradores, eram fatores que 

importavam37 na hora de pôr em ação essas medidas, preocupação que não passaria 

com facilidade da denúncia do problema para sua executiva resolução. 

Na segunda metade do século XIX, as dificuldades relacionadas à limpeza 

pública eram de responsabilidade de autoridades locais constituídas,38 ou seja, a 

Câmara Municipal que, juntamente com os Presidentes de Província, tomava decisões 

para limparem a sujeira nas ruas.  

Neste sentido, a necessidade legislativa de manter as vias públicas limpas se 

expressava nas Posturas Municipais da Cidade do Natal.39 Nas posturas de 8 de 

fevereiro de 1853, sob o título de Dos defferentes objetos que incomodam e prejudicam 

ao público, os dois artigos dizem respeito a essa discussão: 

 

Art. 1°. Ninguem poderá criar cabras, e porcos nas ruas desta cidade 

sob pena de lhe serem tomados e vendidos em salão, entregando-se 
aos seus donos o excedente de 10$000 reis, ficando todo o seu produto 
até esta quantia aplicada em beneficio do cofre da câmara municipal, 

depois de didusidas [sic] as despesas sendo desde já abulido o 
costume de se espancar ou matar as cabras e porcos a cacete, ou com 

qualquer outro instrumento, devendo serem pegados à laço ou à mão, 

                                                        
37

 FERREIRA, et. all, 2008: p. 36. 
38

 COSTA, Nilson do Rosário. Lutas urbanas e controle sanitário: origens das políticas de saúde no 

Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 34. 
39

 As Posturas Municipais eram expedidas pela instituição camarária com a função de registrar, de 

forma escrita, o ordenamento urbano servindo de instrumento legal para o controle do espaço público 

e dos que nele viviam. Além disso, estes códigos ditavam regras com o objetivo de nortear a conduta 

dos moradores. TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. O poder municipal e as casas de câmara e cadeia: 

semelhanças e especificidades do caso potiguar. Natal: EDUFRN, 2012. p. 57. 
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embora córrão para casa de seus donos, que serão obrigados à 
intregalos, ou a pagar a multa de 8$000 reis.40 

 
Essas Posturas demonstram o que as autoridades municipais consideravam 

como práticas que iam contra os ideais de higiene pública, principalmente a conduta 

dos moradores que costumavam criar os animais soltos, pois os animais, ao fazerem 

as suas necessidades fisiológicas nas vias públicas, sujavam a cidade. Essa não era 

uma realidade vivida somente na Cidade do Natal. Ainda referente à criação 

desordenada de animais, o Presidente da Província do Rio Grande do Norte, Antonio 

Bernardo de Passos, enviou para a Câmara de Natal uma correspondência41, na qual 

aprovava, em 1854, artigo que instituía que os porcos e cabras encontrados soltos nas 

ruas da cidade seriam apreendidos “e levados a presença de qualquer autoridade 

policial. Depois seriam arrematados em leilão à posta da mesma autoridade, sem 

formalidade de processo, e o seu produto pertenceria metade ao apreensor e a outra à 

Municipalidade.”42 Com algumas diferenças em relação ao artigo em que a 

correspondência do Presidente faz menção, na postura de 1853, sobre os animais 

soltos, levados para serem arrematados em leilão, determinava-se que a metade do 

valor arrecadado seria destinada ao apreensor e a outra à municipalidade, diferente 

da postura anterior em que o valor arrematado era dividido entre o dono do animal e 

a câmara, mostrando que a aprovação desse novo artigo aplicou uma pena mais rígida 

àqueles que insistissem em criá-los e mantê-los soltos nas ruas.43  

                                                        
40

 POSTURAS da Câmara Municipal da Cidade do Natal, 1853. Título 1.° dos defferentes objetos que 

incomodam e prejudicam ao publico. 
41

 As correspondências ativas eram cartas expedidas pelos Presidentes de Província do Rio Grande do 

Norte aos vereadores da Câmara Municipal da Cidade do Natal. Nesta documentação, os Presidentes 

registram a aprovação de artigos a serem adicionados aos Códigos de Posturas, propostos pela câmara 

municipal, dados referentes à regulamentação de funcionamento de lojas e boticas, apreensão de 

animais soltos nas ruas, o arruamento, fiscalização da qualidade do leite, dentre outros assuntos de 

interesse da Câmara Municipal da Cidade do Natal.  
42

 CORRESPONDÊNCIA ATIVA, Presidente de Província Antonio Bernardo de Passos, n° 298. Artigo 2°. 

2 de setembro de 1854.  
43

 Situação tensa também podia ser encontrada no mesmo período em Recife. Raimundo Arrais 

menciona que na segunda metade do século XIX, animais como cabras, porcos e carneiros andavam 

soltos pelas ruas, fuçando os monturos que ficavam em terrenos vazios, nos alagados e cais, 

comprometendo a higiene recifense. Cf. ARRAIS, Raimundo. O pântano e o riacho: a formação do 

espaço público no Recife do século XIX. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004. p. 408. 
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Para reforço na limpeza pública, o Presidente de Província Antonio Francisco 

Pereira de Carvalho ordenou que a tesouraria provincial colocasse à disposição da 

Câmara Municipal de Natal, a quantia de cinquenta mil reis, destinados “as despesas 

com o aceio das ruas desta Capital, e abertura de outras.”44A instituição camarária 

também requisitou, através de um ofício enviado ao mesmo presidente, que 

disponibilizasse ferramentas para a limpeza pública, à qual a autoridade provincial 

respondeu que a tesouraria da Fazenda entregasse “ao fiscal dessa câmara, Justiniano 

Alvares de Quintal, quatro pás, seis enxadas e quatro machados.”45 

Em 1856, o Presidente da Província Antonio Bernardo de Passos ordenou 

recursos financeiros para a Câmara Municipal da Cidade do Natal, com o objetivo de 

remover focos de infecção, assim como cuidar da salubridade. É importante lembrar 

que o ano de 1856 foi o ano de epidemia do cólera na cidade. Este presidente também 

designou que o chefe de polícia ficasse responsável por providenciar a limpeza das 

ruas da cidade.46 Os chefes de polícia, além de fiscalizar os gêneros alimentícios, 

também se encarregavam de manter o ordenamento urbano das vias públicas.  

O problema da limpeza pública não estava somente relacionado ao ambiente 

urbano em si, mas também à forma como essa situação era gerenciada. Nesse sentido, 

o Presidente de Província, José Bento da Cunha Figueiredo Junior, dedicou em seu 

relatório um tópico relacionado à limpeza das ruas natalenses. Seu discurso revela 

que existiam problemas práticos para que a Câmara Municipal conseguisse gerenciar 

a contento o espaço público.  

 

O estado da mor parte das ruas da cidade reclama algum 

melhoramento que a respectiva câmara municipal dificilmente poderá 

fazer, sendo tão deficiente a sua renda. Em certos lugares convém 

destruir matos, e n’outros entulhar barrancos feitos pelas águas 

pluviais; nivelar ao menos quanto for possível os lugares de maior 

transito, e reparar o pequeno calçamento que existe.  

                                                        
44

 CORRESPONDÊNCIA ativa, Presidente de Província. N. 182, 19 de setembro de 1853. 
45

 CORRESPONDÊNCIA ativa, Presidente de Província. N. 186, 21 de setembro de 1853. 
46

 RELATORIO apresentado a Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte pelo presidente, 

o dr. Antonio Bernardo de Passos, no anno de 1856. Salubridade publica, p. 12. Pernambuco, Typ. de 

M.F. de Faria, 1856. 
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Apesar das minhas recomendações de imundícias, e promovendo-se a 

fiel execução das posturas municipais que obrigam os proprietários a 

ter limpas as fachadas de suas casas, creio que nenhum resultado 

vantajoso se conseguirá em quanto a diretoria das obras não puder 

fazer o serviço necessário, aproveitando os presos mediante um 

salário módico, que não me é lícito autorizar presentemente. 

Já tive de chamar a atenção da câmara e da polícia para a observância 

do art. 5° das posturas de abril de 1853 e art. 43 das de 2 de junho 

daquele ano, que proíbem a construção de casas de palha, capim ou 

junco nas ruas da capital, assim como não permitem que elas sejam 

reedificadas ou reparadas.  

Não tenho deixado de fazer sentir a necessidade de uma vigilância 

incessante afim de que os fiscais desenvolvam a precisa atividade 

reprimindo as amiudadas infrações das posturas municipais.47  

 

O que se faz importante perceber no discurso do Presidente são os seguintes 

fatores: não havia renda municipal suficiente para manter as ruas limpas; a cidade 

tinha sujeira que comprometia a salubridade das vias públicas; necessitava-se da 

designação de pessoas encarregadas somente de manter a limpeza. Por fim, chama a 

atenção da Câmara Municipal para as tarefas que deveriam ser cumpridas à luz de um 

documento próprio da instituição camarária que, neste caso, eram as Posturas 

Municipais de 1853. 

Apesar de gozar de boas condições climáticas, a Cidade do Natal também sofria 

com os constantes alagamentos do Rio Potengi, principalmente em períodos 

invernosos, os quais formavam, como bem mencionou o Presidente José Bento da 

Cunha Figueiredo Junior, barrancos acumulando entulhos que, no dizer da teoria 

miasmática, ocasionavam doenças devido aos eflúvios pestilentos. 

Uma novidade que o referido presidente mencionou e que ainda não havia 

aparecido nos discursos anteriores diz respeito às pessoas que eram designadas a 

fazer a limpeza das ruas. O presidente sugeria que esta tarefa fosse exercida pelos 

presos da cadeia. Além dos presos da cadeia, a limpeza pública também ficaria a cargo 

da população que migrava para a Cidade do Natal, fugindo da seca.  

                                                        
47

 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior 

Presidente da Província do Rio Grande do Norte apresentou a respectiva Assembleia Legislativa 

Provincial, na sessão ordinária de 1861. Limpeza das ruas, p. 18.  
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Por fim, o presidente ainda chama a atenção da Câmara Municipal para o fato 

da mesma não cumprir com uma legislação própria de seu interesse, que eram as 

Posturas Municipais. Informa que, mesmo havendo essa legislação, ainda aconteciam 

práticas que eram contrárias ao que regia este documento e que cabia à Câmara 

tomar as providências necessárias para isso. Ou seja, mais uma vez, evidencia-se a 

persistência de discussão de atribuições entre autoridades provinciais e municipais. 

As autoridades provinciais não são as únicas a se queixarem dos deveres da 

Câmara Municipal. O Inspetor de Saúde Pública, Henrique Leopoldo Soares da 

Câmara, alertou que inspecionaria com eficiência as vias públicas, verificando o 

cumprimento das medidas estabelecidas pela instituição camarária, se tinham sido 

realizadas em relação à limpeza das ruas e quintais, assim como do matadouro 

público, “tão cheio de imundícies que o constituem um verdadeiro fóco de infecção, 

nocivo à saúde dos que principalmente habitam as suas imediações.”48 Por seu turno, 

o chefe de polícia, Joaquim Tavares da Costa Miranda, ao discursar sobre saúde 

pública, também fez duras críticas ao trabalho da Câmara Municipal da Cidade do 

Natal. Em 1878, mencionou que incumbiu a instituição camarária de “velar pela 

limpeza, aformoseamento e saneamento de seu município, mas desde que esse dever 

foi esquecido pelos vereadores”49. Porém, o referido chefe achou os cofres da 

municipalidade sem recursos para colocar em prática ações relacionadas à limpeza da 

cidade.  

Mas, nem sempre as autoridades provinciais escreviam sobre os problemas não 

resolvidos relacionados à limpeza. O presidente Rodrigo Lobato Marcondes Machado, 

ao discursar sobre as obras na cidade, pareceu encontrar a solução para o problema 

de deslocamento das pessoas da Ribeira até a Cidade Alta, detalhe mencionado no 

início desse capítulo. O mesmo informava que removera os obstáculos que 

                                                        
48

 RELATÓRIO 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. 

Annexo D: Relatório do Dr. Inspector da saude publica (Henrique Leopoldo Soares da Camara), p. 2. 
49

 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. 

Pernambuco, Typ. do Jornal do Recife, 1879. Relatorio do Dr. Chefe de policia, Joaquim Tavares da 

Costa Miranda, saúde publica, p. 5. 
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atrapalhavam o trânsito e tinha ordenado construir um calçamento que ia “da praça 

do mercado em construção até o palacete da Assembleia Provincial.”50 

Não bastasse isso, essas autoridades acabavam por atribuir muitos desses 

problemas à população da cidade, principalmente a mais pobre. Portanto, no discurso 

não predominava apenas a sujeira, no sentido literal da palavra, mas também a 

sujeira produzida socialmente, aquela que a população mais pobre praticava com seus 

atos considerados ilícitos.  

Além disso, os habitantes considerados ociosos são vistos pelas autoridades 

como aqueles que carregavam muitos males, dentre eles a epidemia. No relatório do 

Vice-Presidente Medeiros Murta, o mesmo afirmava que eram desses habitantes que 

saíam os criminosos e “que ofereciam mais abundante ceifa as epidemias; pois que 

desconhecendo todos os gozos da civilização vive na maior miséria, mal agasalhada, 

alimentada e vestida e destarte predisposta para as enfermidades.”51 Nota-se, com 

base nos escritos de Sidney Chalhoub, que as autoridades administrativas já tinham 

propensão a designar a população mais pobre como a responsável pelas mazelas 

existentes nas províncias do Império durante a segunda metade do século XIX. 

Pensando numa solução para tirar essa população da ociosidade, o chefe de polícia, 

Joaquim Tavares da Costa Miranda, propôs ao Vice-Presidente de Província Manoel 

Januario Bezerra Montenegro que a pusesse para trabalhar na limpeza pública da 

cidade, pois tiraria uma leva de retirantes da ociosidade, “mal de todos os vícios e 

productora de todos os crimes,” pois, consequentemente, esta população seria movida 

pelo “mau instincto, excitao pela tortura da fome, ou pelas machinações de um 

espírito rude de desocupado de qualquer labor quotidiano.”52   

                                                        
50

 FALLA com que o exm. sr. doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado, presidente da provincia, 

abrio a 2.a sessão da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 27 de outubro de 

1879. [Natal] Typ. do Correio do Natal, 1880. Obras da capital, p. 14.  
51

 Rio Grande do Norte (Província) Vice-Presidente Medeiros Murta S/título ... 26 maio 1862. 

População, p. 4.  
52

 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. 

Pernambuco, Typ. do Jornal do Recife, 1879. Relatorio do Dr. Chefe de policia, Joaquim Tavares da 

Costa Miranda, saúde publica, p. 5.  
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Em resposta, o referido Vice-Presidente afirmou que esses ociosos ficariam 

encarregados de limpar as ruas da cidade, mas a instituição camarária seria a 

responsável por conservar “esse melhoramento tão útil a salubridade pública.”53 A 

situação dessa população se agravava em períodos de seca, pois, no entendimento das 

autoridades, todas as moléstias que apareciam nesses períodos “tinha sua principal 

rasão de ser no facto da aglomeração de milhares de pessoas privadas dos meios 

ordinários da vida, sem alimentação regular, sem asseio e sem abrigo.”54 

Muito provavelmente, boa parte dos melhoramentos que aconteceram na 

Cidade do Natal foram fruto das mãos dos indigentes que vinham do interior da 

Província, fugindo da seca. Como a cidade começou a ter problemas devido à 

população migrante, os Presidentes de Província exploraram essa mão de obra nas 

obras de melhoramento urbano e sanitário da cidade, com a justificativa de livrá-los 

dos perigos causados pelo ócio. Neste sentido, no ano de 1880, Rodrigo Lobato 

Marcondes Machado mencionava em seu relatório que o calçamento construído para 

melhorar o acesso entre a Cidade Alta e a Ribeira foi feito pelos indigentes55, assim 

como a construção do cais que tinha a função de impedir que as casas fossem 

invadidas pelas águas do Rio Potengi.56 O trabalho era bastante intenso, pois, além 

dessas construções, os indigentes eram os responsáveis por preparar a cal, fazer os 

tijolos, as telhas e cortar a madeira, tudo isso para que, no fim do dia ou da semana, 

recebesse “ração de gêneros superior à dos outros.”57  

Os arraigados costumes da população que habitava a Cidade do Natal ainda 

eram vistos pelas autoridades provinciais como prejudiciais à saúde pública. A Cidade 

                                                        
53

 RELATORIO com que installou a Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de 

dezembro de 1878 o 1° Vice-Presidente, o Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro. 

Pernambuco, Typ. do Jornal do Recife, 1879. Obras publicas, p. 18.  
54

 FALLA com que o exm. sr. doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado, presidente da provincia, 

abrio a 2.a sessão da Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 27 de outubro de 

1879. [Natal] Typ. do Correio do Natal, 1880. Salubridade publica, p. 6.  
55

 O termo indigentes aparece no discurso da referida autoridade provincial. RELATORIO com que o 

Exm. Sr. Doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado passou a administração da Provincia ao seu 

sucessor, o Exm. Sr. Dr. Alarico José Furtado em 1° de maio de 1880. Socorros públicos, p. 14. 
56

 RELATORIO com que o Exm. Sr. Doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado passou a administração 

da Provincia ao seu sucessor, o Exm. Sr. Dr. Alarico José Furtado em 1° de maio de 1880. Socorros 

públicos, p. 14.  
57

 Idem. 
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Alta, considerada pelo discurso médico como o bairro mais salubre e de condições 

climáticas favoráveis à saúde, não escapou a estes costumes. Como relatou o chefe de 

polícia Joaquim Tavares da Costa Miranda, as condições de insalubridade do referido 

bairro estavam semelhantes ao que ocorria na Ribeira, pois as ruas estavam cheias de 

lixo.  

 

[...] Nas praças mais importantes, faziam despejos à noite, e 

defecavam durante o dia abrigados sob um docel de verdura, que por 

toda parte pululavam: lugares havia em que a exalação era tão fétida 

de modo a encommodar aos transeuntes: em certas áreas haviam 

arbustos da altura de dois metros; à noite agachados sob estas 

capoeiras se ostentava a libertinagem, asqueirosa e sórdida.58  

 

Eram hábitos que a população praticava costumeiramente, mas que, na visão 

dos administradores públicos, eram prejudiciais à saúde pública. Além disso, neste 

discurso, torna-se perceptível também a sensibilidade com que era percebida esta 

prática. Os odores já acusavam que aquela prática prejudicava os ares. Portanto, é o 

olfato quem detecta a qualidade do fluido. Faz-se necessário regrar a conduta da 

população, procurando renovar o ar, tendo o olfato como um excelente indicador de 

sua qualidade.59 A espacialidade dos corpos, para Alain Corbin, é definida pela medida 

das exalações. A intolerância sensorial é quem rege os espaçamentos necessários, 

atribuindo lugares com o intuito de destruir essa confusão olfativa60 que, no nosso 

caso, reinou no espaço público, com a prática da defecação.  

Assim, o fato de fazer as necessidades fisiológicas em espaços públicos, fez com 

que o chefe de polícia repudiasse essa prática, acabando por classificar o ato de 

“libertinagem, asqueroso e sórdido.” Isso também nos mostra que, mesmo com as 

Posturas Municipais, que visavam diminuir estas práticas, ainda assim a população 
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não se intimidava a contrariar o que estava prescrito nas legislações municipais. 

Afinal, eram costumes seculares que, de repente, estavam sendo questionados pelas 

autoridades como prejudiciais à saúde pública, segundo os saberes médicos do século 

XIX.  

As Posturas discutidas permitem ter uma noção do que, aos olhos do Estado, 

era necessário para tornar a Cidade do Natal salubre e ordenada, o que “impõe um 

policiamento sanitário capaz de estabelecer normas reguladoras.”61 Nem sempre essas 

posturas eram seguidas à risca pela população. Como bem explicou Juliana Souza, 

“[...] o objetivo das posturas era regular as questões de caráter local, mas, na prática, 

tratava-se do conjunto de leis que mais diretamente incidia sobre a vida da população 

da cidade.”62 Além disso, essas demandas prescritas nas legislações da Cidade do 

Natal não advêm de reclamações ou solicitações da população, mas eram produzidas 

na instituição camarária e pelas autoridades provinciais, de acordo com os saberes 

médicos difundidos.  

Para finalizar a discussão sobre os problemas e demandas referentes à limpeza 

pública da Cidade do Natal, será analisado como se dava o abastecimento de água da 

cidade. Os habitantes da Cidade do Natal tinham o abastecimento de água originado 

de fontes e cacimbas, nas quais não se aplicava nenhum tipo de tratamento ou 

purificação. Os moradores do bairro de Cidade Alta se abasteciam da água advinda do 

riacho do Baldo e na Ribeira era a chamada Fonte da Bica.63   

O que incomodava as autoridades provinciais na Cidade do Natal, no que diz 

respeito ao abastecimento de água, eram os maus costumes da população que 

prejudicavam a qualidade do líquido. No ano de 1855, o Presidente de Província, 

Antonio Bernardo de Passos, tomou uma atitude para amenizar estes problemas: o 

depósito de água da fonte pública da cidade teve que ser rodeado de paredes e coberto 

para evitar que “continuasse a servir de banheiro público e receptáculo de 
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impurezas.”64 O problema persistiu. No relatório de 1874, João Capistrano Bandeira 

de Mello Filho denunciava que, nas duas fontes públicas que existiam, os indivíduos 

banhavam-se diariamente e, por isso, mandou colocar uma sentinela para impedir o 

que ele classificou como sendo um ato de “abuso.”65 

 

Considerações finais 

Os saberes e ações empreendidos, tanto pelos médicos quanto pelas 

autoridades provinciais e municipais, no que diz respeito à limpeza pública da cidade, 

fornecem elementos para que seja pensada uma nova forma de vida saudável, 

mudando o ordenamento da cidade. Com o intuito de constituir uma cidade 

higienizada, seria necessário erradicar antigos hábitos e reorganizar os espaços em 

função da técnica, da higiene e da norma.  

As relações empreendidas no espaço público entre a população e os 

administradores políticos da câmara e da província, nos mostram que estas ações 

causavam tensões, resistências em meio aos anseios e desejos destas autoridades em 

tornar a Cidade do Natal salubre, de acordo com os saberes vigente na segunda 

metade do século XIX. Portanto, todas as ações discutidas nos mostram que havia 

sempre uma grande distância entre vontade e gesto. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E A PRÁTICA DOS ESPORTES 
NOS COLÉGIOS DA CIDADE DA PARAHYBA DO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

João Paulo Ribeiro de Souza – UEPB66 
 
RESUMO 
A prática de atividades físicas pelos jovens no Brasil do início do século XX suscitou 
diversos debates entre seus defensores e opositores. Na cidade da Parahyba não foi 
diferente. As discussões acerca dos benefícios ou malefícios causados pelos exercícios 
físicos produziram diferentes concepções sobre sua função e seus efeitos no corpo 
humano. Através destes discursos veiculados na imprensa da Parahyba 
evidenciaremos como se deu a relação dos jovens parahybanos com os esportes e a 

disciplina da educação física. Neste contexto, analisaremos o envolvimento dos jovens 
com estas práticas esportivas que mudaram a forma de conceber o corpo, criando 
assim um novo perfil de jovem conhecido como “sportmans” caracterizados pelos 
corpos atléticos e musculosos. Desta feita, as atividades esportivas foram utilizadas 
por seus adeptos para modificar a imagem dos jovens que eram concebidos como 
seres fracos, depauperados e de aspecto doentio que se dedicavam apenas as tarefas 
educacionais, objetivando mudar este quadro os colégios da cidade da Parahyba 
adotaram as atividades esportivas e os métodos da educação física para instituir um 
padrão de jovem forte e saudável que se adaptassem melhor as exigências do mundo 
moderno e servissem para a defesa da pátria. A exaltação do corpo passou a fazer 
parte do cotidiano dos jovens que expunham seus atributos físicos nas competições 
esportivas em que passaram a despertar a admiração das belas jovens que ficavam na 

torcida. Todo esse movimento se integrava nas concepções da eugenia vindas da 
Europa e que foram adotadas pelos colégios e clubes sociais para se adequarem as 

novas demandas do contexto histórico do início do século XX. 
 

PALAVRAS-CHAVE: corpo, educação física e esportes. 
 
 
Introdução 

A relação entre a prática esportiva e a educação física adotada nas escolas 

da cidade da Parahyba no início do século XX, como uma iniciativa para despertar nos 

jovens o interesse pelos exercícios físicos, se constitui numa temática importante para 

entendermos aspectos relevantes da concepção que os parahybanos nutriam a cerca 

do corpo. 
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Esse processo de introdução dos esportes e da educação física nas escolas 

da cidade da Parahyba ocorreu num momento em que os discursos médicos e 

científicos apresentavam posicionamentos divergentes em relação aos benefícios ou 

malefícios provocados pelas atividades físicas. Os jornais da época reproduziram 

diversas publicações médicas que defendiam a prática dos esportes como um método 

eficaz para tirar os jovens do sedentarismo e colocá-los numa nova condição de 

responsáveis por criar uma geração de moços fortes e saudáveis. 

 

Os clubes Esportivos e a difusão do futebol 

Segundo MARQUES (1975, pp. 13-19) o futebol foi introduzido na cidade da 

Parahyba no ano de 1908, pelo jovem acadêmico José Eugênio Soares e seus colegas 

de estudo que regressavam das faculdades do Recife, Bahia e Rio de Janeiro para 

passarem suas férias juntos com os familiares na cidade natal. O jovem José Eugênio 

estudava numa faculdade da capital carioca, cidade em que os esportes já haviam sido 

bem difundidos entre os habitantes, onde teve os primeiros contatos com o jogo 

bretão.  

A bola foi o principal elemento trazido na bagagem do jovem estudante. O 

futebol não exigia muitos materiais para sua prática, exigindo apenas uma bola, os 

jogadores e uma faixa de terra plana que permitisse a bola rolar. Mas, além disso, o 

garoto trouxe a experiência e concepção de criação dos clubs esportivos, que 

posteriormente se transformariam nos principais difusores da cultura esportiva entre 

os parahybanos. A chegada de José Eugênio à Parahyba ocorreu no dia 10 de janeiro 

de 1908, desse dia em diante ele passou a apresentar a novidade ao seu círculo de 

amizade, surgindo então a ideia de fundar um Club para a realização do primeiro jogo 

de futebol da cidade. O nome escolhido para a equipe foi Club de Foot-ball Parahyba67. 

Nos encontros diários entre os amigos decidiram marcar para o dia 15 de 

janeiro de 1908 a data da primeira partida do team. Nas palavras de Walfredo 

Marques o fato teve o seguinte desdobramento: 
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Como não poderia deixar de ser, para a primeira demonstração, 

dividiram o clube recém-fundado em duas equipes: Norte e Sul. 
Tomadas as necessárias providências, realizaram o primeiro ensaio de 
futebol, na tarde do dia 15 de janeiro de 1908, no local denominado 
‘Sítio do Coronel Manoel Deodato’ nas imediações onde é hoje a Praça 
da Independência. Ao citado ensaio assistiram várias famílias e grande 
massa popular que não se cansaram de dirigir saudações aos 

componentes de tão bela diversão.68  

 
Na sequência dos fatos tivemos a criação de vários outros clubes. A 

relevância dos clubes para a sociedade consistia exatamente na função que exerciam 

enquanto centros difusores de atividades físicas que a juventude parahybana 

necessitava para constituir jovens fortes e preparados para as exigências da vida e 

defesa da pátria. 

 Para se constituírem como atividade física os esportes enfrentaram a 

posição contrária de alguns médicos. O Dr. José Maciel foi um dos primeiros a 

comentarem sobre os malefícios da prática do futebol em cidade com clima quente 

como o da Parahyba. Os argumentos se sustentavam no fato de ser o jogo da bola uma 

atividade que demandava muito esforço físico, deixando os rapazes extenuados ao fim 

de cada match, por isso os médicos desaconselhavam esse esporte em países de clima 

tropical como o nosso. Na crônica intitulada “O Foot Ball”, o Dr. José Maciel expõe as 

concepções que, parte da classe médica, nutria sobre o futebol, vejamos abaixo o que 

concebia os preceitos do especialista: 

 

O Foot ball 
 

Em um clima como o nosso, máxime na época atual, achamos deveras 

extravagante o jogo de foot ball. É admirável como os nossos rapazes 
correm pressurosos a constituir sociedades de foot ballers neste 
tempo quente excessivamente quente, de um calor asfixiante, sem 

levarem em linha de conta as desvantagens, inconveniências e perigos 
oriundos de tão esfalfante divertimento! Que se divirtam nesse jogo 
durante os meses de temperatura agradável, os meses relativamente 
frios, admite-se, mas, no forte do verão, quando o sol é inclemente, a 
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poeira quente insuportável a irritar as fossas nasais, não podemos 
compreender, a não ser por um excesso de entusiasmo. 
Nos climas frios, onde se tem necessidade de exercícios que 
determinem produção de calor, que ativem, finalmente, as funções do 
organismo, entorpecidas pela ação do frio, bem seja permitido o foot-
ball; mas em um clima como o nosso, se nos afigura um esporte 
perigoso, extenuante. 

Há por ai rapazes de cara equimosada, outros de pernas ulceradas ou 
contundidas e meninos de braços fraturados, tudo isto devido ao 
desastroso jogo de foot-ball. Não podemos descobrir vantagens sobre 
o desenvolvimento físico dos meninos e dos rapazes que se entregam 
a um tão fatigante esporte; muito pelo contrário, vemos que nos 
climas quentes, especialmente na época calmosa e de soalheiras, os 

divertimentos exagerados, fatigantes, só poderão trazer à mocidade o 
entibiamento, a frouxidão dos tecidos e, sobretudo dos aparelhos, 

merecendo especial menção o circulatório, a excitação do sistema 
nervoso e o relaxamento do estado geral. Não lobrigamos no que pese 
aos seus ardorosos adeptos, vantagem alguma no jogo do foot-ball. 
Entretanto, se pensam de modo contrário os nossos ilustres patrícios, 
dedicados a esse gênero de esporte, pelo menos escolham as horas 

mais frescas do dia, - a manhã – para os divertimentos, mas não à 
tarde como fazem atualmente, sob os raios de um sol fortíssimo e de 
uma poeira intolerável. 

Façam, pois, o seu exercício com método e prudência poupando aos 
companheiros, muitas vezes, horas amarguradas, sob a influência 
desastrada de um chute inoportuno ou de um encontrão proposital69. 

    

Além de mostrar-se, explicitamente, contrário aos exercícios físicos que 

exigissem esforço demasiado sob o sol quente, o médico se posicionava desfavorável a 

manutenção da prática do futebol entre os jovens parahybanos por entender que esse 

esporte não trazia nenhum benefício ao desenvolvimento do corpo. Portanto, os 

malefícios eram inúmeros e não existiam motivos justificáveis para conservar tais 

atividades. Esse tipo de esporte, segundo a concepção da época, só poderia ser 

praticado com método e disciplina e não como os garotos faziam praticando-o a 

qualquer hora do dia e numa constância de causar espanto.  

 Em contrapartida as críticas que eram publicadas na imprensa contra a 

prática do esporte, crescia uma corrente em defesa da educação física em geral, que 

compreendia o futebol. Os argumentos utilizados recaiam sobre o fortalecimento do 

corpo, preservação da saúde, da força, da virilidade e por se tratar de uma tendência 
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muito forte entre os jovens europeus, aos quais os brasileiros tanto queriam se 

assemelhar. Uma nação que se pretendia forte e defensora dos ideais nacionais 

deveria incentivar a educação física em todas as escolas. Abaixo transcrevemos 

trechos de crônicas veiculadas nos jornais parahybanos em defesa dos exercícios 

físicos, vejam como eles se posicionaram: 

 

Os esportes na Parahyba 

 
Em toda a parte do mundo a educação física da mocidade já saiu do 
campo de problema para uma realidade. 
A educação física em seus vários métodos é obrigatória em vários 
países europeus, desde as escolas até o exército. 
Desde a ginástica que, pelo método sueco, prepara a criança, até os 
esportes mais violentos, na Europa são cultivados. 

No Brasil de poucos anos a esta parte começou um movimento que 
partiu de São Paulo e se alastrou pelos Estados do Sul e Rio. 
A educação física nas escolas é obrigatória e as sociedades de esportes 

tem aumentado, dando uma admirável reserva de moços fortes em 
contraste flagrante com o espetáculo de outros dias da mocidade 
depauperada, anêmica, sem nervos e sem coragem. 
Agora, parece-nos, a Parahyba está se predispondo ao cultivo da 
educação física e os moços já sentiram a necessidade de serem fortes à 
semelhança dos jovens gregos que faziam o orgulho de sua raça e 
principalmente das suas mulheres70. 

 

Outro cronista acrescentava que todo o esforço da juventude só seria 

levado a efeito com a colaboração dos governantes, para dotar as escolas das 

condições mínimas para execução das atividades físicas, assim ele se expressou: 

 

Esse acordar da alma da mocidade bem merece o incentivo e apoio dos 
responsáveis pelos destinos da sociedade, no sentido de ser facilitada 
às associações esportivas a obtenção dos seus altos desejos (...). 
Convinha igualmente o governo aproveitar a magnífica oportunidade 

para dar efetiva organização a educação física nas escolas públicas.  

Não tem sido poucos os apelos que temos dirigido ao governo e a 
mocidade, aos pais e aos mestres, para que todos cuidem com desvelo 
de matéria tão cara às nações fortes e bem constituídas71.  

 

                                                        
70

 O Norte, 15/08/1911, p. 01. 
71

 A Notícia, 10/09/1916, p. 01. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1251 

 

Entretanto, se havia um consenso entre os médicos este dizia respeito a 

observância da prudência, método e acompanhamento na prática dos exercícios 

físicos. Esta concepção partia do entendimento de que o esporte praticado sem 

método não traria os benefícios esperados para o desenvolvimento dos corpos, pelo 

contrário, poderia causar sérios prejuízos à saúde dos jovens.  

 

O foot-ball Association nas escolas da cidade da Parahyba 

Os tradicionais colégios Lyceu Parahybano e Diocesano Pio X também 

adotaram o futebol como prática esportiva destinada ao melhoramento físico dos seus 

alunos. O Pio X contava com aulas de ginástica sueca desde 1914, os exercícios eram 

destinados a melhorar a condição respiratória dos garotos para condicioná-los a 

suportarem os esforços da educação física. 

 

 
Imagem 01 – Alunos do Colégio Diocesano Pio X praticando aula de Ginástica.

72
 

 

Estes exercícios eram ministrados pelo professor Artur de Oliveira 

seguindo os ensinamentos de um dos mais desenvolvidos métodos de Ginástica da 
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época, que era o modelo sueco. Estes ensinamentos chegavam ao Brasil através de 

publicações na imprensa local que se dedicava a reproduzir qualquer atividade tida 

como novidade vinda da Europa. Como símbolo do moderno estas atividades eram 

adotadas pelas escolas para poderem mostrar que estavam em sintonia com o que 

havia de mais novo no mundo, contudo não levava em consideração a ideologia que 

estava por trás destas atividades físicas que se prestavam, sobretudo, para disciplinar 

os corpos e torná-los úteis para os objetivos das nações. 

Mas, o futebol era disparado a atividade física preferida dos jovens num 

período de raras oportunidades de lazer, mesmo que inicialmente ele não fosse 

considerado uma recreação. Este esporte foi concebido como um exercício que 

auxiliava no desenvolvimento do corpo, contudo não demorou a se tornar a principal 

diversão dos garotos. O interesse pelos matchs havia se difundido entre a juventude, 

que foi influenciada pela impressão levada das partidas presenciadas em algum 

campo num recanto da cidade durante os finais de semana, em pouco tempo todos os 

rapazes queriam pertencer a um daqueles grêmios esportivos existentes na cidade. 

Muitos dos rapazes que frequentavam os campos eram alunos desses 

colégios e durante a semana conversavam entre si sobre o que presenciaram no 

domingo. Geralmente era um colega da turma que eles haviam presenciado 

participando daquelas animadas correrias atrás da bola. Assim, alimentavam o desejo 

de poderem praticar aquele esporte com os companheiros de onde estudavam. 

A dificuldade inicial, para concretizar tal desejo, residia na superação da 

desconfiança dos Diretores dos colégios em relação ao futebol, por enxergarem-no 

como uma atividade violenta. Não bastando esta questão, ainda tinha o problema das 

escolas não disporem de espaço adequado para realização de tais atividades. 

Mas, os discursos publicados na imprensa ressaltando os benefícios dos 

exercícios físicos contribuíram para mudar a concepção dos que nutriam certo 

preconceito sobre a prática esportiva, ficando aquela visão inicial, que a considerava 

prejudicial para alguns jovens fracos fisicamente ou de pouca idade, superada diante 

das contribuições que a atividade física traria para a saúde da juventude. 
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Mesmo assim, o futebol chegou às escolas da Parahyba entre os anos de 

1915-1916 com certo receio por parte dos professores, mas que logo foi superado. Em 

pouco espaço de tempo foi conquistando a preferência dos alunos, se fortaleceu como 

prática esportiva e deu início a formação dos primeiros teams colegiais. Inicialmente 

os jogos eram realizados entre os alunos da escola que posteriormente passaram a 

desafiar os quadros dos outros colégios para a disputa de matchs. 

As primeiras notícias que temos sobre a realização de jogos envolvendo 

colégios da cidade da Parahyba datam de setembro 1916. Foi um encontro realizado 

entre o Colégio Pio X e o Lyceu Parahybano. A pugna pebolística teria ocorrido no 

campo do Rogger às 7 1/2 horas da manhã, a partida teve a seguinte movimentação 

que passaremos a descrever abaixo: 

 

Tirado o toos coube a saída ao Lyceu, que escolheu o goal contrário ao 
sol. Os colegiais apresentaram em campo um team bastante forte e 
treinado, o que não aconteceu com o team adversário que estava fraco 
e sem combinação. Ao iniciar-se o jogo era esperada a derrota desse 
último. Dado o sinal da luta os colegiais em boa combinação levaram a 
bola até o goal defendido por Polary, e 3 minutos após, Mário com um 
fortíssimo shoot consegue marcar o primeiro ponto contra os 
adversários. O Lyceu procura tirar a vantagem, mas debalde, porque 

qualquer ofensiva ia morrer de encontro a defesa contrária e a bola 
voltava a se localizar na área do Lyceu, cujo goal-keeper muito se 
esforçava, porém estava fraco. Aproveitando um novo pass da 

extrema esquerda, Gomes II envia novamente a pelota ao gol inimigo, 
fazendo assim o 2º ponto. Polary, não podendo defender, consegue 

trocar a posição com Anchises, que fez ótimas defesas, sendo muito 
aplaudido pelos espectadores. No segundo half-time o jogo tomou um 
caráter mais sério tendo os alunos do Lyceu procurado minorar a 

situação, que já era bem difícil. A linha estava bastante fraca, e a 
defesa mal combinada. 

Os jogadores não se colocavam nos devidos lugares, tanto assim que 
muitas vezes as extremas perdiam ótimas ocasiões de fazer pontos 
para o antagonista. Houve um penalty que foi tirado por Gomes I, 

sendo defendido muito bem por Anchises. Muitos assistentes, aliás 
entendidos, declararam quando foi tirado o penalty que o referee 
Manoel Veloso não devia ter feito, porque era um band. Continuado 
que foi o jogo, Gomes II consegue com um shoot bem dirigido vasar 
pela terceira e última vez o goal do Lyceu, e assim terminou o 
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encontro com o seguinte resultado: Colégio Pio X 3 x 0 Lyceu 
Parahybano73.   

 

Pela descrição do cronista nota-se uma superioridade muito grande entre 

os foot-ballers do Colégio Diocesano em relação aos do Lyceu, essa diferença poderia 

ser em decorrência dos garotos do Pio X terem iniciado a prática do futebol a mais 

tempo. Ele usa a expressão “mal combinada” para se referir a falta de entrosamento 

na execução das jogadas entre os players do Lyceu, em contrapartida tudo funcionava 

ajustado para os colegiais. Este pode ter sido um ato inaugural que mudou a relação 

escola-esporte na cidade da Parahyba daquela época. 

Os teams se apresentaram, naquele jogo, constituídos pelos seguintes 

jovens: 

 
Colégio Pio X – Tonico, Gomes II, Aparício, Leal, Rique, Braz, 
Baracuhy, Paulo, Vieira, Gomes I e Coelho. 
 
Lyceu – Polary, Aderaldo, Anchises, Mário, Viana, Balthazar, 
Manfredo, Paulino, Aluízio, Arsênio e Américo74. 

 

É importante ressaltar que os nomes de alguns jogadores desses 

estabelecimentos de ensino também figuravam nos quadros de sócios de clubs de 

futebol em atividade na cidade. O arqueiro Anchises foi um dos principais entusiastas 

do esporte no seio parahybano e figurou a frente da presidência do Palmeiras – team 

local de bastante projeção no final da década de 1910 - por vários anos, tendo também 

conquistado o título de campeão de futebol da cidade em 1919 pelo referido clube.   

Após a repercussão desta iniciativa os jovens da Escola Normal cogitaram 

organizar um team para poder enfrentar os colegas do Diocesano e Lyceu. E não se 

demoraram muito, pois em setembro de 1916 já estavam com a equipe constituída e 

composta dos jovens: “Cruz, Garcez, Mello, Vinagre, Lourival, Soares, Terêncio, Costa, 

Rubens, Soldadinho e Leite” 75. 

                                                        
73

 A Notícia, 12/09/1916, p. 05. 
74

 A Notícia, 09/09/1916, p. 06. 
75

 A Notícia, 12/09/1916, p. 05. 
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Dias depois foi a Escola de Aprendizes Marinheiros que noticiara a sua 

entrada na vida esportiva da Parahyba, mas para isto aguardavam a chegada de uma 

bola do Rio de Janeiro. Este fato é curioso porque revela a dinâmica de uma época em 

que os materiais esportivos eram raríssimos no comércio local, muitos não eram nem 

comercializados aqui, tendo-se que esperar semanas até que chegassem os pedidos 

vindos das capitais dos sudeste. Tempos depois as equipes de foot-ball da Escola de 

Aprendizes Marinheiros e Artífices já figuravam com os times organizados e 

devidamente uniformizados, prontos para disputarem os matchs contra os alunos de 

outros colégios: 

 

 
Imagem 02 – Teams da Escola de Aprendizes Marinheiros e Artífices

76
. 

 

Enquanto isso o movimento dos colégios continuava com a realização de 

matchs entre os estudantes. O team do Lyceu lançou um desafio ao da Escola Normal 

para se baterem num animado jogo, porém Vinagre o captain da equipe desafiada, em 

entrevista concedida ao cronista Mauro do Jornal A Notícia, revelou que “talvez não 

aceitasse o desafio, uma vez que a sua equipe não se encontrava completa, e não 

desejava ser derrotado na estréa” 77. Os teams queriam apresentar-se organizados e 

bem treinados para vitoriar sobre seus adversários, visando figurar entre os seus 

pares como uma equipe vencedora e digna de elogios. 

                                                        
76

 Revista Era Nova, 15/06/1924. 
77

 A Notícia, 21/10/1916, p. 05. 
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O Pio X querendo aferir o nível de desenvolvimento dos seus sportmans 

decidiu medir forças com clubs de futebol tradicional da cidade e marcou um match 

treino com a equipe do Red Cross que possuía um forte team constituído de jovens 

valorosos no meio esportivo. Mesmo diante da qualidade dos adversários, os colegiais 

conseguiram vencer os oponentes pelo score de 2x1 num jogo muito disputado. 

No Colégio Diocesano Pio X o esporte foi levado a sério. Mesmo se tratando 

de uma escola da Diocese que seguia um padrão muito rígido em termos de 

comportamento e educação, não o impediu que este incorporasse às atividades físicas 

já executadas no colégio com outros esportes como o futebol e o vôlei. Os alunos 

tinham aula de ginástica com o Professor Athur de Oliveira e de educação física com o 

professor Renato Hortêncio, ambos possuíam os conhecimentos dos exercícios físicos 

adequados para se trabalhar com as crianças. Esse cuidado com os jovens fazia parte 

da concepção em voga no momento do “mens sane in corpore sano”. 

 Com o início da prática do jogo de futebol no colégio foi disponibilizada 

uma área para construção do próprio campo onde os alunos iriam realizar os treinos. 

Na imagem abaixo podemos observar os rapazes trabalhando na preparação e 

adequação do local: 

 

 
Imagem 03 – Campo para a prática do futebol do Colégio Pio X

78
. 

                                                        
78

 Revista Pio X – dezembro de 1932. 
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Podemos perceber que o ground não dispunha de muita estrutura e as 

condições do gramado não eram muito favoráveis a um bom desempenho dos 

jogadores na execução das jogadas. Mas, acima dessas inconveniências estava a 

vontade dos jovens em praticarem o esporte. 

Com a disponibilidade do seu próprio espaço para realizar os treinamentos 

e jogos oficiais com as equipes de outras escolas, agora o Colégio Diocesano tinha 

condições de ampliar do seu envolvimento com o futebol, para isto decidiu organizar 

um campeonato colegial que pudesse envolver os teams das divisões ginasiais (1º, 2º e 

3º ano ginasial) do colégio e contasse com a participação dos clubs da Escola da 

Marinha, Lyceu Parahybano e Academia de Comércio. 

O campeonato era dividido em dois turnos com todos os clubs se 

enfrentando entre si. Havia a disputa por categoria com a divisão em primeiro e 

segundo quadro, para separar os mais jovens dos rapazes mais velhos. Abaixo 

podemos verificar como estava organizada a tabela do campeonato colegial. 

 

 
Imagem 04 – Tabela do campeonato colegial do Pio X

79
. 

 

                                                        
79

 Revista Pio X – dezembro de 1932. 
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O sucesso das competições internas despertou entre os entusiastas do 

esporte a ideia da criação de uma Liga que organizasse os campeonatos de vôlei e 

futebol do Pio X. Além desse objetivo a entidade defenderia outras finalidades, como 

podemos comprovar pela publicação estampada na Revista Pio X que trazia a nota da 

fundação da associação, assim foi noticiado o fato: “Foi fundada este ano a Liga 

Esportiva dos Alunos Internos do Colégio com o nobre fim de estimular o 

desenvolvimento físico dos estudantes, do qual depende o desenvolvimento intelectual 

e consequentemente o moral” 80.  

Nessa descrição podemos compreender o objetivo da Direção ao aceitar 

incorporar o futebol entre suas atividades físicas, porque só assim poderiam 

completar a função que concebiam como papel fundamental no projeto educacional da 

escola, segundo a qual o ensino deveria atuar na vida do jovem para prepará-lo física, 

intelectual e moralmente. 

A frente desse empreendimento estava três clubs: o Royal S. C., o Flamengo 

S. C. e o América S. C.; ambos possuíam duas equipes: uma destinada ao futebol e 

outra ao vôlei. Desses teams saíam os sportmans valorosos que compunham o 

vitorioso scratch Diocesano. 

Abaixo, apresentamos alguns clichês das equipes compostas pelos alunos 

do Colégio Pio X, observem a elegância e o ar de seriedade que expressa o semblante 

dos jovens como forma de realçar a distinção daquela instituição. 

 

                                                        
80

 Revista Pio X, dez./1932. 
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Imagem 05 – Teams de Volley-ball do Colégio Pio X

81
. 

 

 

 
Imagem 06 – Team de Foot-ball do Colégio Pio X

82
. 

 

No rol de estratégias destinadas ao programa de melhoramento da raça os 

exercícios físicos figuraram como alternativa e foram adotados com o objetivo de 

fortalecer e tornar os jovens saudáveis para construção de uma geração forte para 

defesa da pátria. Diferentemente de gerações anteriores compostas por rapazes 

raquíticos e com aspecto doentio. 

                                                        
81

 Revista Pio X – 1930. 
82

 Revista Pio X – 1930. 
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A nova perspectiva de jovem inaugurada pela prática das atividades físicas 

idealizou um perfil de corpo atlético capaz de suportar as novas exigências do mundo 

moderno. Neste sentido, os esportes, segundo o pensamento de alguns médicos, 

assumiram uma função importante na transformação do brasileiro numa raça forte. 

Na imagem abaixo podemos observar o novo ideal de corpo buscado pelos jovens 

parahybanos: 

 

 
Imagem 07 – Jovem atleta americano apresentando um novo perfil de corpo83. 

 

Na Parahyba os clubes sociais responsáveis por difundir alguns esportes 

entre a mocidade local também fez uso do discurso eugênico para poder atrair os 

jovens que buscavam atividades físicas saudáveis que lhes assegurassem corpos 

musculosos como dos atletas. 

 

Fontes Impressas 
A União – décadas 1913/1915/1920/1924 
A Notícia - 1916 
O Norte -1911/1913/1916/1917 
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 Revista Era Nova – 1921. 
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Revista Era Nova – 1921/1926 
Revista Pio X – 1930/1932 
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GRUPO REDE SOLIDÁRIA POSITIVA - PORTADORES DO VÍRUS DO 
HIV/AIDS: OS ESTIGMAS E O TRATAMENTO DA AIDS, NA CIDADE DE 

FORTALEZA DE 2000 A 2012 

 

Bruna Aparecida Barros84 
 
RESUMO 
O presente artigo consiste em um estudo dos efeitos causados pela Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida – AIDS, em portadores da enfermidade do Grupo Rede 
Solidária Positiva – RSP na cidade de Fortaleza. Este artigo tem como objetivo 
compreender e discutir através da metodologia da História Oral: o estigma, bem 

como, a maneira como o tratamento com medicamentos está sendo entendido, pelo 
Grupo RSP e por alguns de seus integrantes, que já tenha desenvolvido a doença e 
necessite deste tratamento, no período de 2000 a 2012. 
 
PALAVRAS CHAVES: AIDS, Grupo RSP, Estigma, Tratamento. 

 
ABSTRACT 
This article consists of a study of the effects caused by Acquired Immune Deficiency 
Syndrome - AIDS in the disease carriers Solidarity Network Group Positive - RSP in 
Fortaleza . This article aims to understand and discuss through the Oral History 
methodology : the stigma , as well as the way the drug treatment being understood by 
the RSP Group and some of its members , who have already developed the disease and 
need this treatment, from 2000 to 2012. 

 
KEY WORDS : AIDS, RSP Group, Stigma, Treatment. 
 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS85 surgiu em 1980 nos 

Estados Unidos da América – EUA. Os primeiros anos de epidemia foram 

                                                        
84

 Mestranda do Mestrado de História da Universidade Estadual do Ceará – UECE. Bolsista da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Sob a orientação da Professora 

Doutora Zilda Maria Menezes Lima. E-mail: brunaapbarros@hotmail.com.  
85

 A AIDS é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. A Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. Como esse vírus ataca as 

células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um simples 

resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessas doenças 

fica prejudicado. Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte. Mas, hoje 

em dia, é possível ser soropositivo e viver com qualidade de vida. Basta tomar os medicamentos 

indicados e seguir corretamente as recomendações médicas. Saber precocemente da doença é 

fundamental para aumentar ainda mais a sobrevida da pessoa. Por isso, o Ministério da Saúde 

recomenda fazer o teste sempre que passar por alguma situação de risco e usar sempre o preservativo. 

mailto:brunaapbarros@hotmail.com
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avassaladores; no inicio a AIDS foi entendida como o sinônimo de morte. As primeiras 

pessoas acometidas por esta enfermidade foram: os homossexuais masculinos, 

hemofílicos86, usuários de drogas intravenosas e mais tarde alguns haitianos, sendo 

todos denominados integrantes do Grupo de Risco. 

O que estes indivíduos tinham em comum? De alguma forma, por via de 

secreções sanguíneas contaminaram-se com o Vírus da Imunodeficiência Humana – 

HIV87, porém na década de 1980 eles foram os primeiros a manifestar a AIDS e por 

este motivo sofreram com toda a falta de informação referente à enfermidade. 

Segundo o jornalista e historiador Tronca (2000) a ciência e a religião 

tentavam encontrar respostas para tal moléstia, e estas reverberam até os dias atuais 

no imaginário das pessoas que pouco sabem sobre a enfermidade. A ciência, por 

exemplo, entendia que o sexo anal era o principal responsável pela contaminação, e 

como o maior número de pessoas infectadas eram homens que se relacionavam 

sexualmente com homens, abriu margem para que esta hipótese pudesse estar 

                                                                                                                                                                             
Informações retiradas da página do Portal sobre AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e hepatites 

virais - Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais endereço eletrônico: 

http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-e-aids acesso em: 12/12/2015. 
86

 A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. O sangue é 

composto por várias substâncias, onde cada uma delas tem uma função. Algumas dessas substâncias 

são as proteínas denominadas fatores da coagulação, que ajudam a estancar as hemorragias quando 

ocorre o rompimento de vasos sanguíneos. O tratamento é feito com a reposição intra venal (pela veia) 

do fator deficiente. Mas para que o tratamento seja completo, o paciente deve fazer exames 

regularmente e jamais utilizar medicamentos que não sejam recomendados pelos médicos. Informações 

encontradas nas páginas: Federação Brasileira de Hemofilia e Fiozcruz Biossegurança Infantil.  

Endereços eletrônicos: http://www.hemofiliabrasil.org.br/hemofilia/o-que-e/,   

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/hemofilia.htm Acesso: 15/12/2015. 
87

 HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da AIDS ataca o sistema 

imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os 

linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se 

multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Ter o HIV não é a 

mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem 

desenvolver a doença. Mas, podem transmitir o vírus a outros pelas relações sexuais desprotegidas, 

pelo compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a 

amamentação. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.  Biologia 

– HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae. Esses vírus compartilham algumas 

propriedades comuns: período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, 

infecção das células do sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune. Informações 

retiradas da página do Portal sobre AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais-

Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais endereço eletrônico: 

http://www.aids.gov.br/pagina/hiv. Acesso em 12/12/2015. 
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correta, entretanto, não foram apenas homossexuais que contraíram esta 

enfermidade. 

A religião, principalmente a cristã acreditava que poderia ser um castigo 

Divino, para aqueles que não obedeciam aos preceitos cristãos, principalmente, no 

que diz respeito à escolha da opção sexual. Foram diversas tentativas de se descobrir 

o que causava tal moléstia. 

Alguns países se pronunciaram alegando não ser o berço de tal doença, 

Tronca (2000) nos fala que 

 

[...] Para os franceses, pelo menos em 1981, era claro que a AIDS 

vinha rotulada com a inscrição made in USA [...]. Em 1987 isso 
aparece ainda com maior clareza nas representações da doença na 
Alemanha, quando a revista Der Spiegel publicou imagens de 
caricaturistas políticos norte-americanos para ilustrar uma 
reportagem sobre a AIDS na própria Republica Federal alemã. Para os 

soviéticos, era igualmente clara a origem geográfica da doença – o 
vírus HIV teria sido fabricado pelos especialistas em guerra biológica 
em Fort Detrick, Maryland, em conjunto com os cientistas do CCD. 

[...].88  
 

Os Estados Unidos também não aceitava ser apontando como o país de 

origem da enfermidade, os cientistas deste país e de outros começaram a investigar 

mais a fundo o histórico e as mais remotas evidencias da manifestação da AIDS, e 

descobriram que casos da moléstia aconteceram na África, o que levantou outras 

discussões. Segundo a filosofa Sontag (2007). 

 

Assim, seguindo-se à risca a visão clássica de peste, julga-se que a 

AIDS surgiu no “continente negro”, espalhou-se para o Haiti, depois 
para os Estados Unidos, depois para a Europa... A AIDS é encarada 
como uma doença tropical: mais uma peste oriunda do chamado 
Terceiro Mundo – o qual, afinal de contas, é o lugar onde vive a maior 
parte da população do mundo -, além de ser um flagelo dos tristes 

tropiques. Têm razão os africanos que assinalam a presença de 

estereótipos racistas em boa parte das especulações a respeito da 
origem geográfica da AIDS.89 
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TRONCA, Ítalo Arnaldo. As máscaras do medo: lepra e AIDS. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

2000. p.p 142. 
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 SONTAG, Susan: A AIDS e suas metáforas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.p. 117 - 118. 
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Compreendemos que o continente africano além de todos seus problemas 

políticos, econômicos e estruturais, acaba por ser alvo de acusações de outros 

problemas, inclusive de ser o berço da AIDS, porque infelizmente por causa de todas 

essas fragilidades abrem-se margens para que o continente carregue mais um 

estigma.  

Segundo a jornalista Garret (1994) o Governo Norte Americano, 

inicialmente, não tratava a AIDS com a atenção necessária, poucos anos depois das 

primeiras manifestações a doença atingiu um elevado número de pessoas 

contaminadas, dando a enfermidade um caráter pandêmico, e o preconceito foi uma 

das razões da demora ao tratamento da doença.  

No Brasil a AIDS se manifestava primeiro em duas grandes capitais dos 

Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo em 1982. O medo, a falta de informação e o 

preconceito também acompanharam a doença. Segundo a médica e historiadora 

Nascimento (2005) foi necessária a criação de Organizações não governamentais – 

ONGs para auxiliar os acometidos pela enfermidade e seus familiares. 

O governo brasileiro, inicialmente, também não se sensibilizava com os 

primeiros casos da enfermidade, pois segundo uma entrevista do Ministro da Saúde 

Carlos Santana em 1985, citada por Nascimento (2005). 

 

A AIDS é preocupante, mas não prioritária para o País. Somos 130 
milhões de brasileiros e temos cinco milhões com doenças de Chagas, 
cerca de oito milhões com esquistossomose, mais de quatrocentos mil 
com malária, 250 mil com tuberculose e trezentos mil com lepra. Com 
AIDS, só temos confirmados quatrocentos casos.90 

 

Em nota a autora nos explica que o ministro não contabilizava todos os 

casos da doença, faltava o número de casos dos anos anteriores que somando 

totalizava 616 casos, sendo 201 óbitos. A linguagem matemática e/ ou estatística, 

muita das vezes não nos dá uma percepção que estamos falando de indivíduos, e cada 
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 NASCIMENTO, Dilene Raimundo do. As pestes do século XX: tuberculose e AIDS no Brasil, uma 

história comparada. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. p.p 99. 
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um possui uma família, amigos e outras relações sociais que são direta ou 

indiretamente afetadas pelo sofrimento da doença e o destino trágico que a 

enfermidade provocava naquele período. 

As ONGs foram fundamentais naquele primeiro momento, como não se 

podia contar com uma ajuda mais concreta do Governo Brasileiro essas organizações 

prestaram todo tipo de apoio para os doentes e seus familiares e amigos mais 

próximos. 

As primeiras ONGs foram criadas na capital do Estado do Rio de Janeiro: a 

Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS – ABIA e o Grupo Pela Vidda. Segundo 

Nascimento (2005).  

 

A Abia, criada no Rio de Janeiro em 1986, aglutinou cientistas, 
intelectuais de diversas áreas, autoridades civis e religiosas e 
militantes de vários grupos comunitários que, por entenderem a AIDS 

como uma doença que envolve não somente a ciência médica, mas a 
sociedade como um todo se colocaram com meta tanto o 
monitoramento das políticas públicas relacionadas com HIV/AIDS 

quanto à produção e disseminação de informações atualizadas sobre a 
doença91 
 

A ABIA não tinha apenas integrantes atingidos de maneira direta pela 

doença, contudo era composta por outras pessoas que entediam que a AIDS poderia 

provocar na sociedade um verdadeiro caos na saúde do país, e a arma para combater 

a enfermidade naquele momento foi à informação e cobranças de ações 

governamentais referente à doença; a ABIA tem entre suas principais características a 

busca por direitos para as pessoas acometidas pela enfermidade. 

O Grupo Pela Vidda além de lutar por direitos dos enfermos dessa doença, 

também se preocupava em cuidar da parte psicossocial, oferecendo ajuda de 

profissionais na área psicológica, tanto aos doentes como de seus parentes e amigos. 

 

Criado também no Rio de Janeiro, em 1989, com objetivo de lutar pela 
valorização, integração do doente de AIDS, o Grupo pela Vidda se 
destaca como outro exemplo de ação não governamental. Seu 
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 Idem p. 93. 
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fundador, o jornalista Herbert Daniel, combatia o que chamou de 
“morte civil” - uma condenação imposta pela sociedade aos atingidos 
pela epidemia HIV/AIDS92 
 

O que compreendemos na obra de Nascimento (2005) ao caracterizar as 

duas ONGs é que ambas lutavam por direitos dos portadores do vírus do HIV/AIDS, e 

que a luta alcançava as mais diversas dimensões políticas e sociais, porém o 

diferencial do Grupo Pela Vidda foi a sua composição, principalmente, por portadores 

do vírus do HIV, pessoas que já haviam desenvolvido a AIDS, e a participação das 

pessoas mais próximas destes indivíduos. O Grupo Pela Vidda tinha como objetivo dar 

voz a estes portadores, o líder no período o jornalista Herbert Daniel portador do 

vírus do HIV, também participava da diretoria da ABIA e combatia a morte civil dos 

portadores. 

 No Ceará os periódicos: O Povo e Diário do Nordeste, segundo Lima (2011) 

identificaram a doença na cidade de Fortaleza capital cearense em 1985, enquanto no 

Boletim epidemiológico do Estado do Ceará de 201193 apresenta os primeiros casos 

notificados em 1983, o que nos faz compreender o terror que a AIDS provocava na 

sociedade, fazendo com que os meios de comunicação tivessem receio de falar sobre a 

enfermidade. 

Assim como em outros Estados do Brasil houve a criação de Grupos e ONGs 

no Ceará, entre elas podemos citar o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS – GAPA 

fundado em 1989 que tem como objetivo: “promover a prevenção do HIV/AIDS, 

combater o preconceito e a discriminação e lutar pelo estabelecimento de políticas 

públicas adequadas nessa área para uma melhoria na qualidade de vida das pessoas” 

94. O grupo GAPA oferece apoio jurídico para os portadores do vírus do HIV, pois 

                                                        
92

 Idem p. 94. 
93

 Boletim Preliminar 2011 do Ministério da Saúde. FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais. NOTAS: (1) Siclom utilizado para validação dos dados do Siscel. (2) Sinan e Siscel até 

30/06/2011 e SIM de 2000 a 2010.  (3) As capitais estão ordenadas pelas taxas de incidência de 2010. 

Dados preliminares para os últimos 5 anos. POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS em <www.datasus.gov.br 

no menu Informações em saúde Demográfica e socioeconômicas, acessado em 21/11/2011. 
94

 Informações sobre o Grupo GAPA/CE encontradas na pagina ABONG: Organizações em Defesa dos 

Direitos e Bens comuns, no endereço eletrônico: http://www.abong.org.br/associada.php?id=167. 

Acesso em 11/12/2015. 
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diante dos preconceitos e estigmas sofridos por estes indivíduos este auxilio torna-se 

fundamental. 

Outras ONGs criadas na década de 1990 foram a Associação de Voluntários 

do Hospital São José – AVHSJ em 1993, três anos após dava origem ao Grupo de Apoio 

Girassol95, que no inicio prestava assistência, principalmente, para os pacientes do 

Hospital São José96 - HSJ que eram portadores do vírus do HIV, ou pessoas que já 

havia desenvolvido a AIDS, porém com o crescimento do número de pessoas 

contaminadas em todo Estado a ajuda ultrapassou os muros do HSJ estendendo-se 

para outras pessoas que precisasse de ajuda. 

 Da mesma forma em 1998 o Grupo Rede Nacional de Pessoas Vivendo com 

HIV/AIDS – RNP/CE foi instalado na cidade de Fortaleza97, que tem por objetivo lutar 

                                                        
95

 Informações sobre o Grupo Girassol encontradas na página da Associação dos Voluntários do 

Hospital São José – AVHSJ, no endereço eletrônico: http://avhsj.com.br/Quem_Somos.html. Acesso em 

15/12/2015. 
96

 O HSJ iniciou sua atuação em 31 de março de 1970. Atualmente são mais de 700 funcionários 

dedicados aos serviços de saúde, com capacidade de internação de 126 leitos, sendo 7 leitos de UTI. É 

ainda hospital de ensino, credenciado pelos Ministérios da Saúde e Educação, com residência médica 

em infectologia, Hospital-Dia para atendimento ambulatorial, serviço de internação em enfermaria, 

UTI, serviço ambulatorial para AIDS, Tuberculose, Ginecologia, Hepatite e Leishmaniose. Possui como 

missão prestar assistência qualificada e humanizada em doenças infecciosas, sendo instituição de 

ensino e pesquisa. O Hospital São José foi criado como objetivo de promoção dos cuidados a pacientes 

com doenças transmissíveis, daí hospital de isolamento.  Com o passar dos anos, esse perfil foi 

mudando, considerando o surgimento de vacinas. Com a AIDS, no início dos anos 80, o HSJ voltou-se 

também para o acolhimento dos pacientes soropositivos para o HIV. Informações sobre o Hospital São 

José de Doenças Infecciosas encontradas na página do próprio hospital no endereço  eletrônico:       

http://www.hsj.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=843:hospital-sao-jose-

completa-43-anos-de-historia&catid=14:lista-de-noticias&Itemid=248 Acesso em 15/12/2015. 
97

 A rede Nacional de Pessoas que vivem com HIV/AIDS - Núcleo do Ceará é um grupo formalmente 

constituído por pessoas que vivem com HIV/AIDS, filiada a RNP+Brasil, fundada em 05 de março de 

1998. Sua missão é contribuir para melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com 

HIV/AIDS no Ceará. A RNP+ Brasil abrange todo o território nacional, buscando a mobilização e 

integração de todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS. A RNP+CE atua na promoção do fortalecimento 

das pessoas sorologicamente positivas para o vírus HIV, independente de gênero, orientação sexual, 

credo, raça/cor ou etnia e nacionalidade e, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e a 

Secretaria Estadual de Saúde, é parceira do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no 

Projeto Fique Sabendo Jovem, que visa promover prevenção informação e testagem gratuitas para HIV 

e hepatites virais na capital cearense. Informações sobre o Grupo Rede Nacional de Pessoas Vivendo 

com HIV/AIDS – CE, encontradas na Pagina da Prefeitura de Fortaleza, no endereço eletrônico: 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/saude/sms-participa-de-solenidade-da-rede-nacional-de-

pessoas-vivendo-com-hivaids. Acesso em 15/12/2015. 

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1269 

 

pelo direito dos portadores os auxiliando em relação à saúde, direitos jurídicos entre 

outros. 

O Grupo Rede Solidária Positiva – RSP surgiu em 2000, também com 

objetivo de lutar por direitos dos portadores referente à saúde, possui de 15 a 30 

membros, variando este número a cada encontro, pois há liberdade das participações 

destas pessoas nas reuniões que acontecem em um sábado por mês em uma sala de 

prédio no centro da cidade de Fortaleza. 

Os assuntos tratados nas reuniões são os mais diversos possíveis, porem 

todos voltados para pensar e criar estratégias em busca de uma melhor qualidade de 

vida em sociedade para as pessoas portadoras do vírus do HIV, ou que já 

desenvolveram a enfermidade. Como nas outras Organizações citadas anteriormente 

o RSP também combate o preconceito, e busca ajuda dos mais diversos profissionais 

para apoiar seus membros. 

 O diferencial do RSP para algumas ONGs é o acesso que o Grupo dá aos 

pesquisadores para adentrar em suas reuniões e estudar o que acontece com as 

pessoas que são acometidas por esta enfermidade. O RSP acredita que com esta 

abertura é possível disseminar a informação correta sobre a doença, e assim 

consequentemente, diminuir o preconceito em relação à enfermidade, e 

principalmente ao enfermo. 

Uma das discussões que frequentemente é assunto no Grupo foi um dos 

temas que abordados em nossas entrevistas com os integrantes, individualmente, é o 

Tratamento. Compreendemos que o Tratamento é muito mais do que tomar a 

medicação para controlar a doença. Na fala de muitos integrantes nas reuniões e nas 

entrevistas pudemos entender que o Tratamento perpassa a descoberta do diagnóstico 

entregue, geralmente, por uma assistente social do hospital, as consultas periódicas 

com os médicos infectologistas, a relação familiar e a relação com o Grupo. Porém o 

que vamos observar neste artigo são os Tratamentos que dizem respeito ao 

medicamento e a relação com o estigma. 

Os medicamentos da AIDS, não foram descobertos junto com a 

enfermidade, por isso a década de 1980 foi tenebrosa, pois muitas pessoas faleceram 
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sem obter um tratamento especifico, carregando em seu corpo todo o sofrimento 

causado pela doença. O jornalista Shilts (1987) responsável por um jornalismo 

cientifico nos EUA referente à AIDS também um portador do vírus do HIV, mostra em 

sua obra que os primeiros medicamentos experimentados e ministrados foram na 

França entre 1985 e 198698. 

Segundo o médico Scheffer (2012) a Zidovudina – AZT um dos principais 

medicamentos para o tratamento até os dias atuais para esta doença foi criado na 

década de 1960, primeiramente, para tratar o Câncer, porém foi considerada muito 

agressiva, em 1985 a empresa que havia feito a descoberta deste remédio a Wellcome 

da Inglaterra, solicitava a filial norte americana a liberação do medicamento para 

teste em seres humanos atingidos pela AIDS.  

Ainda segundo Scheff (2012) 1985 foi liberado os primeiros experimentos 

com medicamento, 145 pessoas atingidas pela AIDS recebia o tratamento e via-se 

resultados positivos, em 1987 foi registrado pela Food and Drug Administration - 

FDA99, porem o que não era possível controlar ainda nestes primeiros anos era a 

mutação do vírus do HIV, o que deixa a enfermidade com caráter mortal. De 1987 a 

2012 foram aprovados mais de 33 medicamentos que evitam esta mutação, tornando a 

doença, a parti de 1995 de caráter crônico, pois foi a parti deste ano que o tratamento 

contra a mutação do vírus foi mais potente.  

                                                        
98

 SHILTS, Randy. A Epidemia da AIDS: Como surgiu como se espalhou porque não foi possível 

controlá-la. Rio de Janeiro: Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S.A. 1987. 
99

FDA é responsável por proteger a saúde pública, ao garantir a segurança, eficácia e segurança dos 

medicamentos humanos e veterinários, produtos biológicos, dispositivos médicos, abastecimento 

alimentar da nossa nação, cosméticos e produtos que emitem radiação. FDA também é responsável 

para o avanço da saúde pública, contribuindo para inovações de velocidade que tornam os 

medicamentos mais eficazes, mais seguro e mais acessível e ajudando o público obter a informações 

precisas e com base científica que precisam usar medicamentos e alimentos para manter e melhorar a 

sua saúde. FDA também tem a responsabilidade de regular a fabricação, comercialização e distribuição 

de produtos de tabaco para proteger a saúde pública e para reduzir o uso do tabaco por menores. 

Finalmente, FDA desempenha um papel significativo na capacidade de contra terrorismo da Nação. 

FDA cumpre esta responsabilidade, garantindo a segurança do abastecimento de alimentos e 

fomentando o desenvolvimento de produtos médicos para responder a deliberada e naturalmente 

emergentes ameaças à saúde pública. Informações sobre FDA encontradas na página da própria 

instituição, no endereço eletrônico: http://www.fda.gov/ 
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O grupo RSP foi criado em 2000, neste período a doença já possuía um 

caráter crônico, e os medicamentos no Brasil em 1996, oficialmente eram distribuídos 

pelo Sistema Único de Saúde – SUS. A importância do tratamento e da distribuição 

gratuita pelo SUS fez o Brasil ser uma referencia mundial no tratamento desta 

doença100. 

Porém, mesmo a doença adquirindo um caráter crônico, com um 

tratamento mais eficaz, tanto a sociedade como as pessoas acometidas pela AIDS, não 

conseguiram se libertar de toda a construção estigmatica dos anos 1980, e acaba por 

criar novas. Nas entrevistas com os integrantes do Grupo RSP podemos perceber as 

permanências e mudanças dos imaginários, preconceitos e estigmas e as novas 

concepções adotadas por alguns deles.  

Importante salientar que quando falamos de estigma estamos pensando no 

conceito de Erving Goffman (1963) que denomina o estigma como marca que muda a 

vida do individuo que a possui, segundo o autor o estigma pode ser visto desde os 

tempos mais antigos, por exemplo, na Grécia os escravos e pessoas traidoras ou fora 

da lei recebiam um corte ou queimadura como símbolo, para as diferenciarem diante 

da sociedade. Assim, o autor explica que a sociedade cria padrões de normalidade, 

estabelece e categoriza os indivíduos. Aquele que não se aproxima ou de algum modo foge 

às categorizações estabelecidas, é estigmatizado. 

 A AIDS manifestada no corpo de um individuo pode trazer marcas que a 

diferencie na sociedade, o uso do medicamento pode evitar muitas destas marcas, ou 

pode trazer à tona a maioria delas se a enfermidade estiver em desenvolvimento 

acelerado. 

Neste sentido o que notamos são diversas versões, caracterizando a 

importância do medicamento, integrantes do Grupo que foram acometidos desde a 

década de 1980 acham que o tratamento foi essencial para a sobrevida, não 

                                                        
100

 FARREL nos explica que o Brasil, além de distribuir gratuitamente os medicamentos, o país lutou 

para que houvesse quebra de patentes, conseguindo que as empresas diminuíssem o preço dos 

medicamentos, consideravelmente, oferecendo os medicamentos originais para os pacientes de 

HIV/AIDS. 
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encontramos nenhum integrante, que falasse ao contrário, porém nas entrevistas 

individuais, além de encontrarmos esta afirmativa podemos perceber o medo de 

alguns e o sentimento de estigma que o tratamento pode causar. 

Sandra com 35 anos nos falava em entrevista que descobriu que era 

soropositiva há nove anos, no período de sua gestação quando fazia os exames do pré 

natal, para ela foi um grande susto porque se sentia muito bem, e o que ela imaginava 

sobre esta doença era totalmente ao contrário do que esta vivendo no período, para 

não contaminar a criança ela teve que iniciar o tratamento de imediato, mesmo não 

apresentando a carga viral mínima estabelecida para um paciente que esteja 

desenvolvendo a doença, o tratamento para uma gestante tem suas particularidades. 

Ela explica que durante a gravidez tomou os remédios corretamente, pois 

não gostaria que acontecesse nada com o bebê. E seu filho nasceu completamente 

saudável e livre do vírus. Mas sua relação com o tratamento mudou e ela nos explica o 

porquê. 

 

Hoje eu estou falha no meu tratamento, eu não, não tomo os remédios 
como eu deveria tomar, esqueço realmente esqueço, por um, eu acho 

que um ano atrás eu tive uma resistência, resistência mesmo contra o 
remédio, não queria tomar, sentia, imaginava coisas, sentia amargo, 

mas o remédio não amarga, mas o meu psicológico foi mais forte, eu 
sentia o remédio amargar, mas não amarga, então eu comecei a ver 
também pessoas que seguiam a sua medicação corretamente e 

acabaram, partindo dessa para outra e isso me assustou, (eu pensava) 
“nossa essa pessoa tomava o seu remédio corretamente num 

instante”! Eu fiquei com um pouco de medo e comecei a tomar o 
remédio. Aí o único período que em eu tomei a medicação 
corretamente, no horário certo foi só no período da gravidez, 
sinceramente só foi no período da gravidez, depois... Eu tomo, mas eu 
não tomo corretamente, assim eu não tenho horário certo pra tomar, 

eu tomo de manhã e a noite, ou meio dia e a noite.101  
 

Compreendemos a dificuldade de Sandra em relação ao seu tratamento, a 

doença que possui ainda forte estigma, e o tratamento não consegue apagar. A 

enfermidade ainda consegue vencer organismos de pessoas mesmo em tratamento, 
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 Entrevista realizada com Sandra dia 20/09/2012, componente do Grupo Rede Solidária Positiva sede 

Fortaleza. O nome real da entrevistada foi mantido em sigilo. 
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levando algumas a óbitos, a fatalidade neste caso foi o que assustou Sandra, deixando 

ela com receio, fazendo-a sentir sensações que os remédios não causavam e 

provocando uma resistência.  

Em um segundo momento ela não conseguiu entender que o medicamento 

que antes havia evitado a contaminação do seu filho, poderia falhar em outras vidas 

acometidas pelo vírus do HIV, e sentiu medo de ser a próxima vitima da doença de 

forma mortal. 

Outra entrevista que nos ajuda a entender a relação do tratamento 

medicamentoso e o estigma é a fala de Dona Marta com 58 anos de idade e seis anos 

de descoberta de sua sorologia positiva. Diferente de Sandra a doença em Dona Marta 

provocava sintomas terríveis, depois de ir diversas vezes ao médico, tomar inúmeros 

medicamentos, injeções de bezetacil, para um mal estar insuportável que foi 

denominado maioria das vezes em suas consultas como viroses102; certa ocasião ela se 

sentiu muito mal, pedindo que sua irmã a acompanhasse ao hospital, e lhe solicitaram 

autorização para fazer o exame de HIV/AIDS ela consentiu então acabou descobrindo 

seu diagnostico, diferente de Sandra que era apenas soropositiva, Dona Marta já 

estava em pleno desenvolvimento da AIDS, e precisou iniciar de imediato o 

tratamento, mas alega. 

 

Não eu só pensava que ia morrer eu pedia muito a Deus “Deus me dê 
minha morte que é melhor do que eu ficar sofrendo assim...” Mas eu 

dizia aquilo eu nem sei se era por causa da doença, não sei, é por 
causa do sofrimento, porque quando a gente esta doente eu acho que a 

gente não sabe nem que existe, ou que vai viver, mas eu só pedia a 
Deus pra morrer, porque eu não aguentava mais, porque o sofrimento 
foi [...] passei uns seis meses sofrendo tomando esses remédios e 
toda vida eu ia para o hospital, me mandavameu ir para o 
Hospital São José me examinavam isso é efeito, os remédios esta 

                                                        
102

 Rigorosamente falando, virose é toda doença causada por vírus. Genericamente, costuma-se chamar 

de “virose” quando não se consegue identificar o vírus específico. Por outro lado, trata-se a doença pelo 

seu nome específico quando ele é conhecido (por exemplo: sarampo, catapora, dengue, etc.). Essas 

doenças englobam patologias muito simples, como uma gripe ou uma verruga, até outras muito graves 

e talvez mortais, como a AIDS e as infecções causadas pelo vírus Ebola. Informações sobre a virose 

encontradas na página: ABC.MD.BR, no endereço eletrônico:  

http://www.abc.med.br/p/vida-

saudavel/242095/estou+com+virose+de+novo+como+as+viroses+aparecem.htm. Acesso:15/12/2015. 
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colocando tudo o que é de ruim para fora, ai vinha para casa 
apresentava outra coisa e eu ia para o Hospital das Clinicas e o 
Hospital das Clinicas me mandava Iá para o São José e dizia a 
mesma coisa e passei seis meses nesse fuxico. [...] – Tinha que 
continuar tomando, porque eles diziam que os remédios colocam 
toda a doença para fora e eu dizia “minha nossa senhora será que 
eu tinha tanta doença desse jeito” (risos) só podia ser [...] 
103.(Grifo nosso) 
 

Quando Dona Marta descobriu que estava acometida pelo vírus do HIV, a 

doença já estava em um estado avançado de desenvolvimento os sintomas eram: 

fraqueza, queda de cabelo, funções do intestino desregulada, perda de peso, esôfago 

inflamado. Porém, quando Dona Marta iniciou o tratamento, tudo o que estava 

incubado, foi posto para fora pelos medicamentos o que de certa forma a traumatizou, 

pois seu padecimento aumentava, e ela não entendia, pois se os remédios são para 

melhorar, porque ela estava “piorando”? 

Contudo, os remédios para tratar o organismo, primeiro fazia com que o 

que tivesse oculto aparecesse, fazendo com que caroços, manchas e outros sintomas 

muito visíveis surgissem no corpo da Dona Marta, o que fez ela foi associar os 

sintomas com o estigma, e a ação dos remédios sendo a verdadeira causa, e não a 

própria doença. 

A relação do estigma ao tratamento se dá quando o acometido pela 

enfermidade acredita que de alguma forma que é o remédio que lhe causa tanto as 

evidencias da AIDS: os sintomas mais severos aparentes no corpo, ou efeito colaterais 

do medicamento, como por exemplo, a Lipodistrofia.104 

                                                        
103

 Entrevista realizada com Dona Marta dia 22/11/2012, componente do Grupo Rede Solidária Positiva 

sede Fortaleza. O nome real da entrevistada foi mantido em sigilo. 
104

 As lipodistrofias são um grupo heterogêneo de desordens do tecido adiposo, caracterizadas pela 

alteração seletiva de gordura de várias partes do corpo. A associação das alterações da redistribuição 

de gordura pode acontecer em conjunto com alterações metabólicas, sendo esse padrão semelhante ao 

observado na “síndrome metabólica”. A lipodistrofia tem um impacto importante na qualidade de vida 

das pessoas vivendo com HIV/AIDS, causando-lhes problemas físicos, psicológicos e sociais. A adesão 

tende a diminuir ao longo do tempo, após o diagnóstico de lipodistrofia, trazendo como consequências 

o desenvolvimento de resistência aos antirretrovirais e o aumento da morbimortalidade relacionada à 

infecção pelo HIV. Epidemiologia O termo “lipodistrofia associada ao HIV” foi introduzido 

aproximadamente dois anos após o início do uso dos inibidores da protease (IP) e, desde então, várias 

definições têm sido utilizadas para descrever a extensão das complicações morfológicas e metabólicas 

associadas à infecção pelo HIV e à TARV.  Devido às diferenças nos critérios diagnósticos, seleção de 
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Compreendemos que a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS é 

uma doença jovem, e que apesar dos descasos dos primeiros anos dos Governos em 

procurar tratar esta enfermidade, muitos avanços foram alcançados referente aos 

tratamentos para a enfermidade, tornando-a uma doença crônica. Porém o que não 

foi possível mudar completamente foi o estigma em relação à moléstia. 

Com as informações corretas sobre a enfermidade é possível amenizar diversos 

preconceitos, porém as circunstâncias e o sofrimento por causa da doença, muita das 

vezes, não permite que estes preconceitos e estigmas se desfaçam e acaba por 

provocar nascimento de outros. 
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EU, SEVERINA MARIA, INGERI VENENO 
E ESTOU MUITO SATISFEITA COM O QUE FIZ...  

ESTUDO DE CASO DE SUICÍDIO EM OURO BRANCO/RN (1956) 

 

Leiliane Louise Lucena da Costa105 
 
RESUMO 
O presente artigo trata de um caso específico de suicídio ocorrido no município de 
Ouro Branco, no Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 1956, tendo como vítima a 
senhora Severina Maria da Costa, casada, com 28 anos de idade, cujo enredo nos é 
relatado pelos autos de seu processo judiciário. Desta forma, trataremos da 

importância do corpo, em sua área de sensibilidade mental a luz de estudos 
psiquiátricos que nos ajudarão a rever discursos médicos e populares produzidos 
sobre o suicídio, dando-lhes razões superficiais e que não satisfazem os diagnósticos 
de psicólogos e psiquiatras, devido a estudos realizados para entender o processo de 
destruição voluntária de si próprio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ouro Branco/RN; Suicídio; Discursos.  
 
ABSTRACT 
This article deals with a specific case of suicide occurred in Ouro Branco city in the 
state of Rio Grande do Norte, in 1956, with the victim Mrs. Severina Maria da Costa, 
married with 28 years old whose plot is reported in the case of its judicial process. In 
this way, we will address the importance of the body in his mental sensing area the 

light of psychiatric studies that will help us to review medical and popular discourses 
produced about suicide, giving them superficial reasons which do not fulfill the 
diagnostic psychologists and psychiatrists, because of studies to understand the 

process of voluntary destruction of himself. 
 
KEYWORDS: Ouro Branco/RN; Suicide; Discoursers. 
 

 

Introdução 

Possivelmente, muitos de nós já presenciamos, direta ou indiretamente, 

um caso de suicídio entre nossos familiares, amigos ou conhecidos. Da mesma forma, 

nossos atuais meios de comunicação nos transmitem informações sobre inúmeros 

casos desta natureza, além de personagens históricos ou fictícios também se 

                                                        
105
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enquadrarem como vítimas voluntárias da morte. Os suicídios ocorrem em todas as 

épocas e civilizações. Louvados por uns e criticados por outros, este tema faz parte 

dos estudos de sociólogos, psicólogos, psiquiatras e também de nós historiadores 106. 

Engana-se quem imaginar que são poucos os trabalhos nesta área, pelo contrário, a 

literatura (seja científica ou ficcional) é muito ampla, nos possibilitando adentrar e 

pesquisar as vertentes sociais, econômicas, e dentre outras psicológicas para as 

explicações dadas ao por que as pessoas preferirem cometer o “ato extremo” dos 

suicídios a viver e superar as dificuldades como a maioria dos demais indivíduos o 

fazem.  

Propomo-nos, neste estudo, a questionar alguns discursos sobre os 

suicídios, revendo aqueles que já discorreram sobre o tema, bem como apresentar 

uma perspectiva inconsciente deste “ato extremo” e indagar se seria ou não um ato de 

racionalidade o si dar a própria morte. Tomaremos um estudo de caso particular, com 

um enredo riquíssimo em detalhes, podendo ser consultado no Fórum Municipal da 

Comarca de Jardim do Seridó/RN 107. Trata-se dos autos do processo judiciário da 

senhora Severina Maria da Costa, que residia no município de Ouro Branco/RN e que 

atentou contra a própria vida em 11 de novembro de 1956. Um estudo que visa 

adentrar situações delicadas do passado de Ouro Branco/RN, rompendo com fatos ou 

acontecimentos estudados por seu teor de festividades, cotidiano e personalidades 

políticas e religiosas 108. 

Nossa documentação foi fotografada e transcrita, tendo a família da vítima 

autorizado o uso dos autos do processo para fins acadêmicos. Opinamos pela 

atualização da escrita do processo judiciário para as novas regras atuais do Acordo 

                                                        
106

 Sugestões de leituras: Émile Durkheim em O suicídio, Fernando Rey Puente (org.) em Os filósofos e 

o suicídio, Karl Marx em Sobre o suicídio, Pierre Moron em O suicídio, Karl Menninger em Eros e 

Tânatos, o homem contra si próprio, Fábio Henrique Lopes em O suicídio sem fronteiras: entre a razão e 

a desordem mental e A experiência do suicídio: discursos médicos no Brasil, 1830-1900 e Pedro 

Frederico Falk em Retratos sombrios da modernidade: memórias do suicídio no Recife durante a década 

de 1920. Como dito acima a literatura é imensa, apenas sendo esta uma pequena parcela desta 

bibliografia. 
107

 Fórum Desembargador Oscar Siqueira, localizado à Rua José da Costa Cirne, Nº 200 – Bairro 

Esplanada. 
108

 A maior parte dos estudos sobre o município de Ouro Branco/RN abarcam estas temáticas. 
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Ortográfico da Língua Portuguesa de 2009, como também foram atualizadas as 

citações das obras dos autores mencionados. Utilizamos as aspas para indicar as 

expressões empregadas no processo pelos envolvidos, para não incorrer em juízos de 

valores. 

Nos autos do processo consta portaria de abertura, declarações prestadas 

sobre o fato pela própria vítima, familiares e conhecidos, auto de exame de corpo de 

delito/cadavérico, três testemunhas, relatório policial, vista ao promotor e sentença 

do juiz. Como se tratou de suicídio e em nosso Código Penal 109 tal ato não consistiu 

um crime, os declarantes e testemunhas foram ouvidos apenas na delegacia local, não 

comparecendo a presença do promotor/juiz. Vale destacarmos que tais documentos 

oficiais foram redigidos pelas mãos de escrivães da polícia, caso não haja tal 

funcionário (o que ocorreu várias vezes em Ouro Branco/RN) um cidadão comum 

tomava às vezes de escrivão ad hoc, “devendo prestar o compromisso legal de bem e 

fielmente desempenhar o seu encargo” 110.  

No caso em questão, o escrivão pertenceu à delegacia de Ouro Branco/RN. 

Isto é importante para observarmos, pois os declarantes e testemunhas foram ouvidos 

pelo delegado e seus discursos redigidos pelo escrivão, sendo lido na presença dos 

interessados para poder ser tido como confiável e “achado conforme”, sendo assinado 

pelas respectivas partes. Vemos assim, um relatório produzido por terceiros 

(“instruídos”) com os depoimentos de pessoas muitas vezes analfabetas ou com pouca 

instrução. Desta forma, devemos atentar ao fato que as fontes devem ser 

questionadas e não tidas como verdades absolutas, um clichê que estamos por demais 

familiarizados.  

Utilizamos uma pequena analogia do texto de Michel Foucault, Eu, Pierre 

Rivière, Que Degolei Minha Mãe, Minha Irmã e Meu Irmão... (2013) com o caso da 

senhora Severina Maria por motivos de inspiração poética e algumas semelhanças 

                                                        
109

 O 1º Artigo do referido código nos traz o seguinte: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não 

há pena sem prévia cominação legal”. O suicídio não é considerado crime, tornando-se apenas uma 

conduta atípica. 
110

 Geralmente encontra-se desta forma no compromisso assumido pelos escrivães ad hoc. 
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entre ambos. Mesmo a obra de Foucault tratando-se de um matricídio, o autor dos 

assassinatos na própria família cometeu suicídio após o decreto de prisão perpétua 

(sentença alterada após pareceres médicos comprovando seu distúrbio mental). Outra 

semelhança consiste nas declarações prestadas por ambos as autoridades policiais, 

um confessando os assassinatos, a outra confessando a ingestão do veneno e sua 

satisfação por tê-lo feito. Confissão que serviu de inspiração para o próprio título do 

artigo. Por fim, os vários discursos sobre ambos relatados pelas testemunhas e 

declarantes em seus depoimentos nos processos judiciais. 

Por discurso entendemos pela ótica de Michel Foucault em A ordem do 

discurso, e sua observação que na sociedade há a produção de discursos controlados e 

selecionados, havendo assim exclusões e interdições. Um discurso que tem o poder de 

determinar o que é aceito ou não numa sociedade. Isto pode ser observado nas 

narrativas religiosas, jurídicas e científicas, que contém um teor de riquezas e 

segredos (FOUCAULT, 2014). Desta forma, a afirmação de Fábio Henrique Lopes em 

sua tese A experiência do suicídio: discursos médicos no Brasil (1830-1900) 

complementou o pensamento de Foucault sobre o discurso: 

 
 
Os discursos e as verdades são, portanto, pensados como construtos 
de processos históricos, são provenientes de relações de poder e 
produzem sujeição, consentida ou forçada. Essa perspectiva 

possibilita, também, a busca dos jogos da verdade, das exclusões, das 
invalidações, do interdito, dos esquecimentos e da busca de silêncio. 
Jogo esse marcado e constituído por tentativas e estratégias de 

domínio de poder. (LOPES, 2003, p. 17). 

 

Sendo cautelosos com cada uma das especificidades espaciais e temporais. 

Foucault tratando da sociedade ocidental, Fábio Henrique Lopes os discursos médicos 

no Brasil do século XIX e nós de um pacato município do interior do Seridó Potiguar 

em 1956.  

Por suicídio entendemos pela concepção do sociólogo Émile Durkheim em 

sua obra O suicídio: estudo sociológico, que o definiu como sendo “todo caso de morte 

que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo realizado pela 
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própria vítima, e que ela sabia que produziria esse resultado” (DURKHEIM, 2014, p. 

16). Sua classificação fundamentou-se principalmente no conhecimento da morte pela 

vítima, não importando os meios para se chegar ao ato ou se este consistiu, por 

exemplo, em martírio. O saber que ia morrer prevaleceu. 

Ao examinar os autos do processo judiciário da nossa personagem, 

podemos então nos perguntar: quais os discursos médicos/jurídicos/populares sobre 

o suicídio da senhora Severina Maria da Costa? 

 

O que disseram sobre esta “inditosa senhora”... 

Para melhor situar o leitor, uma descrição do contexto histórico local será 

bem vinda ao momento. De acordo com Leiliane Costa em sua monografia A 

reatualização da tragédia romântica de Romeu e Julieta... o município de Ouro 

Branco/RN há época do ocorrido, acabara de conseguir sua emancipação política de 

Jardim do Seridó/RN. Reconhecido como município em 1º de janeiro de 1954, possuía 

uma população aproximadamente de 4.334 habitantes em 1950, sendo que 81% 

residiam nas fazendas e sítios.  

Havia poucas residências na área urbana e alguns poucos prédios também, 

como a Capela do Divino Espírito Santo, o Mercado Velho, Agência dos Correios e 

Telégrafos, Grupo Escola Manoel Florentino Cunha, um cemitério, um Cartório Único, 

a Delegacia, dois estabelecimentos comerciais atacadistas, doze varejistas, uma 

cooperativa agropecuária. Nenhuma rua pavimentada e os principais meios de 

subsistência era a agricultura e a pecuária (COSTA, 2013, p. 24-29). Havia ainda 

algumas festividades, como o Tríduo Solene realizado no mês de outubro, dedicado a 

Festa do Divino Espirito Santo, padroeiro do município, bem como as festividades 

carnavalescas (COSTA, 2013, p. 31-33). 

Por sua vez, de acordo com os autos do processo, nossa personagem 

principal casou com o senhor Antônio Bernardino da Silva e foram residir no sítio 

Salgadinho, também no município de Ouro Branco/RN. Tido pelos sogros e 

testemunhas como um “ótimo rapaz”, que o “casamento foi de muito bom gosto”, este 

jovem, com apenas 29 anos, agricultor e analfabeto, há cinco meses estava noivo da 
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jovem Severina Maria da Costa, com seus 28 anos, doméstica e alfabetizada, tida pelas 

testemunhas como “muito estimada de seus pais”. Os noivos casaram-se em 10 de 

novembro de 1956, e a senhora Severina cometeu o suicídio no dia seguinte. 

Tal ato causou um profundo estranhamento nos habitantes desta pacata 

localidade. O que teria levada esta jovem recém-casada suicidar-se um dia após o seu 

casamento? Não temos esta resposta. Simplesmente porque a jovem não revelou o 

motivo que a teria levado a cometer este “desatino”:  

 

 
[...] que ninguém tem culpa e nem é responsável por tal desatino 
cometido pela declarante, que a declarante pensou em tentar contra 
sua própria vida ontem mesmo, vindo a realizar hoje mais ou menos 
de oito para nove horas e que está muito satisfeita com o que fez, sem 

ter nenhum arrependimento [...] que quanto ao esposo dela declarante 

gosta muito do mesmo e não lhe joga nenhuma responsabilidade pelo 
desatino cometido por ela declarante; como também não culpa 
nenhum membro da família de seu esposo; e muito menos de sua 
família, dizendo mais uma vez que a responsável direta pelo 
acontecimento é ela declarante 111. 

 
 

Para realizar este “tresloucado gesto”, nossa personagem se utilizou de 

uma pequena quantidade de veneno para matar formigas, que tomou emprestada de 

um amigo da família (tratado com tio da vítima por consideração) dizendo-lhe que era 

para matar ratos na sua nova residência, e para conseguir com mais facilidade 

argumentou que “seu melhor vestido tinha virado tiras” por causa dos supostos 

roedores. No dia do ato, após ter a permissão para almoçar na casa da sua família 

(enquanto seu esposo foi almoçar na casa de um cunhado) nossa personagem passou 

na residência que tomou o veneno emprestado e o ingeriu a caminho da casa de seus 

pais 112. Após perceber a ausência de sua esposa, o senhor Antônio Bernardino foi à 

procura da mesma na casa de seus sogros, recebendo a notícia do envenenamento da 

mesma.  

                                                        
111

 Expressão retirada do processo. Termo de declaração prestada por Severina Maria da Costa. Página 

03 e verso. 
112

 Um percurso de alguns quilômetros entre sua casa (sítio Salgadinho), casa do amigo da família (sítio 

Fechado), casa de seus pais (sítio Salgadinho). 
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Partiu-se então para os procedimentos legais. Foi-se a delegacia comunicar 

o ocorrido e dois profissionais da saúde foram levados a casa do senhor José Romão 

da Costa, pai da “inditosa senhora” Severina, para realizarem o exame de corpo de 

delito/cadavérico. Nossos peritos foram o médico Dr. Paulo Gonçalves de Medeiros e o 

cirurgião dentista Dr. Anatólio Candido de Medeiros, ambos residentes no município 

de Jardim do Seridó/RN. Os peritos constataram realmente que a mesma estava 

envenenada: 

 
A paciente apresentava diarreia forte, vômitos de cor amarelo 

esverdeados, pulso com cento e vinte batidas por minuto, mucosas 
descoradas, ligeira dispneia. A paciente tem, basta cabeleira preta, 
olhos pretos, boa dentadura, nariz afilado, boca pequena, seios 
pequenos com mamilos róseos, cabelos das axilas encaracolados e 
escuros, pelos do púbis preto. Realizamos o exame dos órgãos sexuais 
constatamos desvirginamento recente por ter havido rotura da 

membrana do hímen. A morte foi provocada por envenenamento 
produzido por arsênico. Nossa opinião pessoal é que foi uma crise de 
caráter nervoso que levou a paciente a este gesto extremo, havendo 
precedentes nas famílias pelo lado materno e paterno, que apoiam estas 

conclusões 113. 
 

Um aspecto que nos chamou a atenção neste diagnóstico é como o corpo da 

nossa personagem foi tratado. Primeiro se fez um exame físico da mesma, 

diagnosticando os efeitos do veneno em seu organismo, bem como uma análise da sua 

virgindade, se ela teria ou não a perdido. Depois a constatação pessoal dos peritos 

sobre o suicídio atribuindo a uma “crise de caráter nervoso” e sua relação de 

parentesco e hereditariedade, apresentando precedentes de suicídio nos dois lados da 

família, paterno e materno. Suas constatações passaram do corpo físico da nossa 

personagem ao seu aspecto mental. 

 Estas atribuições do saber médico sobre o suicídio foi discutido por Fábio 

Henrique Lopes em sua tese A experiência do suicídio: discursos médicos no Brasil 

(1830-1900) onde o mesmo vai analisar os discursos médicos no Brasil entre 1830 a 

1900. Para o autor: 

                                                        
113

 Expressão retirada do processo. Auto de exame de corpo delito. Verso da página 05. Grifo nosso. 
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[...] a pesquisa documental sugere que foi esse discurso, 
majoritariamente masculino, que, durante a primeira metade do 
século XIX, possibilitou maior visibilidade do suicídio no campo do 
saber. Além do mais, a medicina teve um dos principais papéis na 
configuração do suicídio como o vivenciamos atualmente, ou seja, 
como um ato “próprio” de um sujeito desequilibrado, doente, 
desesperado, atordoado, irracional – referências e imagens sempre 

ligadas aos distúrbios e desarranjos mentais. (LOPES, 2003, p. 06). 

 

Em sua tese o autor trabalhou com os estudos de médicos principalmente 

fluminenses que analisaram em suas obras a questão dos suicídios, com explicações 

como: desordens nos órgãos internos e se refletia em comportamentos estranhos ou 

suicidas, melancolia e perturbações mentais, força vitae, sintomas dicotômicos 

(solidão/excitação), causas predisponentes (educação, diferença entre os sexos, 

hereditariedade), entre outras. Estes estudos, de acordo com o autor, eram 

influenciados pelas obras de intelectuais e médicos franceses. O principal deles foi 

Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), psiquiatra francês que iniciou os 

trabalhos nesta área e já considerava que: “o homem não atenta contra os seus dias 

senão no delírio e todos os suicidas são alienados” (MORON, 1975, p. 15). 

Assim, podemos observar este discurso de crise nervosa e hereditariedade 

presente nos autos do processo da nossa personagem. Contudo, percebemos este 

discurso não apenas no saber médico em relação ao suicídio, mas também presente 

nas autoridades judiciais que apreciaram o caso. O promotor e o juiz responsáveis 

pelo parecer e sentença de arquivamento foram unânimes em afirmar o episódio 

como “tresloucado gesto” e “desatino”. Termos estes que vão reforçar o discurso de 

distúrbio mental. Um reforço que poderia estar na repetição de ideias apresentada 

pelos peritos e apropriado pelas autoridades judiciais, ao comparar também os 

discursos dos declarantes e testemunhas. Como sugere à autora Keila Grinberg, em 

seu artigo A história nos porões dos arquivos judiciários (processos criminais), em 

relação ao cuidado do historiador com as fontes judiciais: 
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Para ler processos criminais, portanto, é preciso saber trabalhar com 
as versões, perceber a forma como elas são construídas. Analisar 
como os diversos agentes sociais apresentam diferentes versões para 
cada caso e ficar atento, principalmente, às narrativas que se repetem, 
às histórias nas quais as pessoas acreditam e àquelas nas quais não se 
acredita. É necessário trabalhar com a verossimilhança. (GRINBERG, 
2009, p. 128).  

 

As narrativas no caso em questão nos levam a optar pela repetição de 

informações e a credibilidade dos envolvidos na construção do motivo, da causa da 

morte e dos termos empregados para designar o ato de suicídio praticado pela nossa 

personagem. Nas declarações prestadas foram ouvidos o esposo Antônio Bernardino 

da Silva, o pai José Romão da Costa, a mãe Maria Auta da Costa, o amigo/tio que 

forneceu o veneno José Jerônimo dos Santos e um conhecido, João Teixeira Filho, que 

a título de brincadeira soltou uma piada a vítima quando esta se dirigia apressada 

para a casa de seus pais 114. Da mesma forma, três testemunhas foram ouvidas, José 

Marinheiro da Silva, Pedro Olinto da Costa e Justino Aprígio de Lucena. Todas estas 

pessoas repetiram que não sabiam informar o motivo que levou a senhora Severina 

Maria a praticar este “tresloucado gesto”. Todos relataram saber ou ouvir dizer do 

envenenamento e todos utilizam termos como “tresloucado gesto”, “inditosa 

senhora”, “inditosa filha”, “crise nervosa”, “triste acontecimento”.  

Há verossimilhança nos discursos em todo o decorrer do processo, contudo 

devemos tomar como uma versão da história contada pelos envolvidos naquela 

ocasião, o que não significa que outras versões surjam com o passar do tempo. 

Ademais, a maior parte destas repetições ocorreu pelas mãos do escrivão Manoel 

Felipe Nery, que escreveu todas as declarações e depoimentos das testemunhas, bem 

como o próprio exame de corpo de delito/cadavérico, resguardando apenas o relatório 

do delegado e os pareceres do promotor e juiz. É pertinente esta observação pelo fato 

que muitos dos sujeitos ouvidos ou eram analfabetos ou tinham pouca instrução, 

possivelmente não conhecendo alguns dos termos verificados no processo. 

                                                        
114

 De acordo com os autos do processo, a piada consistiu em alguém ter perguntado (João Teixeira ou 

seu cunhado?) a senhora Severina Maria da Costa se a mesma “ia deixando o marido”, tendo ela 

respondido “Deus me livre, ia a um negócio na casa de José Jeronimo”. Verso da página 07 e 15. 
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Deixaremos como questionamentos algumas outras informações que não 

foram abordadas no processo judicial. Primeiro: não ficou esclarecido sobre a suposta 

brincadeira do senhor João Teixeira Filho. Na declaração do esposo da vítima a piada 

foi dita por João Teixeira, este último relatou ter sido seu cunhado o autor da mesma, 

não ele. Porém, nem relata o nome do seu cunhado, nem a polícia investigou esta 

discrepância. Segundo: no exame de corpo de delito/cadavérico não ficou esclarecido 

quem foi o autor do desvirginamento da senhora Severina Maria, nem o seu esposo 

relatou se foi o mesmo a “desonrá-la”. Esta pergunta se fez necessária devido aos 

supostos motivos apresentados por terceiros em informações particulares, levantando 

hipóteses de um desfloramento por outro homem ou a mesma estar durante as regras 

mensais femininas no dia do casamento, não querendo se entregar ao seu esposo na 

ocasião. Dúvidas que possivelmente não serão esclarecidas. 

 

Alguns pontos de vista dos estudos psiquiátricos em âmbito geral 

Vimos até então que os discursos produzidos sobre o suicídio vieram das 

teses médicas, principalmente fluminenses que tratavam o suicídio como loucura ou 

alienação mental. Estes discursos eram influenciados pelas pesquisas francesas que 

tratavam os suicídios da mesma maneira. Até mesmo Émile Durkheim em sua obra O 

suicídio: estudo sociológico diferencia os suicídios praticados por pessoas com 

problemas mentais dos que não apresentam nenhuma dificuldade desta natureza. O 

autor foi um referencial para o estudo deste tema, porém sua análise é sociológica no 

sentido de que as causas dos suicídios, para ele, estão fora de nós, mais do que em nós 

(DURKHEIM, 2014, p. 15). O fator psicológico para o mesmo não era tão relevante, 

atribuindo maior importância à constituição da sociedade e sua influência nas taxas 

de suicídios. Desta forma, através de um estudo profundo e estatístico o autor definiu 

o que considerou serem as causas sociais dos suicídios (egoísta, altruísta, anômico e 

fatalista).  

Contudo, outros discursos médicos, na área de psiquiatria coloca a questão 

do psíquico como fator primordial na decisão dos suicídios. Mesmo tratando-se de 

áreas afins, o diferencial do discurso psiquiátrico encontra-se na teoria de Sigmund 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1288 

 

Freud sobre o instinto de vida e o de morte (Eros e Thanatos). Nesta teoria estaria 

presente a abordagem sobre a agressividade contra si mesmo, presente em todos os 

seres humanos. O autor Fábio Henrique Lopes observa que este tema não foi 

encontrado nas suas teses médicas estudadas no século XIX, sendo encontrada em 

estudos ao longo do século XX (LOPES, 2003, p. 11-12). 

 
Freud tentou explicar o suicídio a partir do conflito de Eros X 

Thanatos. Segundo sua concepção, Eros é o instinto de vida e 
Thanatos, o da morte. Assim, é necessário haver equilíbrio entre essas 
pulsões, entre esses instintos, para que o suicídio não ocorra, para que 

a morte não triunfe sobre a vida. Logo, é possível concluir que, para 
Freud, o suicídio não é necessariamente um ato de loucura, mas uma 
imposição e uma vitória do impulso de morte. (LOPES, 2003, p.13). 

 

O psiquiatra americano Karl Menninger se apropriou desta teoria de Freud 

e a aplicou em sua obra Eros e Tânatos: o homem contra si próprio de 1938, sendo 

traduzida para o português em 1970. Este autor (que é contra o ato de se dar a morte) 

fez uma análise de pacientes que foram tratados em sua clínica, bem como estudos de 

casos de outros colegas aos quais pediu autorização. Assim como Freud, o autor 

trabalhou na perspectiva dos instintos de vida e morte e da agressividade. Para um e 

outro há o componente de destruição, que pode ser dirigido contra si ou contra algo 

externo. Para Karl Menninger esta agressividade deveria ser conhecida pelos 

pacientes, através de qualquer um dos métodos clínicos que o autor apresentou no 

decorrer da sua obra, que consistiria na substituição nos pacientes da consciência por 

inteligência (MENNINGER, 1970, p. 410). Processo lento, que infelizmente o autor 

reconheceu também ser um tratamento financeiramente alto, ponto fraco nas 

consultas psicanalíticas.  

Este autor também criticou as supostas causas apresentadas para o suicídio 

como algo superficial, não podendo dar conta da complexidade de tal ato: 

 
À primeira vista, parece gratuito oferecer uma explicação do suicídio. 

Na mente popular, o suicídio não é um enigma. Explicações fáceis 
podem ser lidas com monótona invariabilidade nos jornais diários, 
nos relatórios de seguros de vida, nos atestados de óbitos e em 
levantamentos estatísticos. O suicídio, de acordo com essas fontes, é 
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consequência simples e lógica de doença, desânimo, reveses 
financeiros, humilhação, frustação ou amor não correspondido. O que 
mais espanta não é serem essas explicações apresentadas 
continuamente, mas serem aceitas tão prontamente e sem discussão 
em um mundo no qual tanto a ciência como a experiência cotidiana 
confirmam que o óbvio não merece confiança. [...] Esta concepção de 
autodestruição como uma fuga da realidade, da doença, da desgraça, 

da pobreza ou de coisas semelhantes é sedutora devido à sua 
simplicidade. (MENNINGER, 1970, p. 30-31). 

 

Em seus estudos este autor observou que até nos mais ilustres indivíduos 

da sociedade ocorre suicídios, mesmo que para muitos seja difícil considerar que 

ocorrem defeitos na estrutura da personalidade, imaturidade emocional ou 

primitividade psicológica, eles foram dominados por um impulso de matar. Ele aponta 

que tais impulsos ocorrem em todas as pessoas, mas a maioria consegue resistir a eles 

(MENNINGER, 1970, p. 57). 

Um detalhe importante na pesquisa do psiquiatra americano Karl 

Menninger consistiu na responsabilidade da família na criação e educação dos filhos. 

De acordo com este autor, uma criação rígida ou exigente demais, bem como o seu 

extremo são prejudiciais na formação da personalidade das crianças. Em toda a sua 

obra os pacientes, através da psicanálise, vão expondo momentos da infância que 

foram suprimidos e que as lembranças vão retornando ao logo do tratamento. 

Praticamente em todos os casos, a família teve importância para gerar sentimentos 

inconscientes e destrutivos, que os pacientes não conseguiram superar com o decorrer 

do tempo, alguns só superando em contato com a própria psicanálise 115. 

Uma observação desta natureza, contudo mais simplista foi também feita pelo 

autor Fábio Henrique Lopes: 

 
Ao invés de centralizar os problemas no próprio indivíduo, na 
pretensão de que a causa seria sempre ele mesmo, é necessária outra 

atitude: a de pensar que todos nós somos em parte coadjuvantes de 
situações, pressões, cobranças, esperas e anseios que podem, às vezes, 
ser as causas, desculpas ou até mesmo a última gota que falta para 

                                                        
115

 Um exemplo apenas pode ser observado na página 157. Porém os casos são descritos no decorrer de 

todo o livro. 
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pessoas ao nosso redor, ou até mesmo não tão próximas assim, 
desistam da vida. (LOPES, 2003, p. 05). 

 

Explicação para o suicídio não apenas biológica, mas também psíquica e 

social. Geralmente não imaginamos o quanto podemos influenciar na decisão do ato 

do suicídio, porém, de acordo com estes dois autores, há responsabilidades 

conscientes ou inconscientemente da nossa parte. Porém, somos tentados a explicar 

os atos suicidas como sugeriu o psiquiatra Karl Menninger, através de motivações 

simplista como problemas financeiros, amores não correspondidos e dentre outros, 

doenças mentais. 

 

Considerações Finais 

Através da análise deste caso de suicídio podemos perceber a influência dos 

discursos médicos/jurídicos/populares presentes para tentar explicar o motivo que 

levou a senhora Severina Maria ao “ato extremo”. Um dia apenas após o seu 

casamento, a nossa personagem decidiu por termo a sua existência, ingerindo uma 

pequena quantidade de veneno para matar formigas, deixando seus familiares, 

amigos e conhecidos numa situação de “grande surpresa”. Os declarantes e 

testemunhas não puderam (ou não quiseram?) informar o que levou esta “inditosa 

senhora” a cometer tão grande “desatino”. 

Como um motivo que fosse aceito por todos como suficientemente 

satisfatório não foi apresentado, os discursos e os termos giraram em torno de uma 

suposta “crise de caráter nervoso”, que teria se apoderado da nossa personagem e a 

feito agir atentando contra a própria vida ingerindo veneno. Desta forma, os termos 

empregados nos autos do processo correspondem diretamente com o mental da nossa 

personagem, indicando algum desequilíbrio. Para Fábio Henrique Lopes: 

 
Passível de ser detectada, a preocupação em indicar as causas 
patológicas do suicídio parece nortear esses estudos médicos. Produto 
de uma doença, de algum tipo de anormalidade e desequilíbrio que se 
relacionava, direta ou indiretamente, com o universo do mental. 
(LOPES, 2003, p. 203). 
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Os estudos médicos apontavam os suicídios como distúrbios mentais e 

mesmo estudos sociológicos e psiquiátricos consideram o suicídio ou como algo 

externo ao indivíduo ou como impulsos agressivos inconscientes presentes em todos 

nós, porém sendo mais facilmente dominados pela maioria. O que se percebe é uma 

busca por explicações que justifique o ato de se dar a própria morte, que haja motivos 

que satisfaçam a decisão. Ainda podemos perceber uma certa “repetição” destes 

discursos médicos, por partes dos discursos jurídicos e populares.  

Possivelmente a maioria dos estudiosos sobre o tema talvez não acreditem 

que possa haver racionalidade nesta prática. Podemos perceber que os discursos que 

tratam o suicídio como uma decisão consciente é minoria. Desconhecemos estudos 

atuais que vejam tal ato por este prisma, reservando a literatura ficcional o exemplo 

de personagens que se dão a morte voluntária ou aos antigos filósofos que a louvavam 

116.  

Apenas O Manual Completo de Suicídio publicado em 1993 pelo japonês 

Wataru Tsurumi, chamou nossa atenção. Nele não consta aprovação ou desaprovação 

do ato do suicídio, seu conteúdo consiste em avaliações de cada método em termos de 

dor, preparação necessária, aparência do corpo após a morte e letalidade. Apenas a 

título de curiosidade, de acordo com este manual, a morte por envenenamento (seja 

por medicamentos ou substâncias tóxicas) é considerada a forma mais eficiente de 

cometer suicídio. Através deste método não há grau de dor. Os graus de feiura, 

incômodo aos outros, impacto e letalidade são mínimos (em uma escala de 01 a 05, 

sendo o número 01 o mínimo e o número 05 o máximo), estes quatro graus 

corresponderiam ao número 01. Apenas o grau de preparação é o mais elevado, 

correspondendo ao número 05. (1993, p. 04).  

Contudo, prevalece o discurso do suicídio como um ato praticado por alguém 

que não se encontra em perfeita saúde mental. Isto pode ser observado nas causas 

                                                        
116

 Exemplos de alguns filósofos. Na Antiguidade: Egésia, os estoicos, Sêneca. No Renascimento: 

Montaigne, John Donne, David Hume. Na Modernidade/Pós-modernidade: Mailänder, Nietzsche, 

Cioran, Hans Meyer e Hermann Burges. Para maiores informações ver Os filósofos e o suicídio, 

organizado por Fernando Rey Puente. 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Wataru_Tsurumi&action=edit&redlink=1
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recentes, onde atribuímos alguma depressão aos suicidas. O que teria então 

significado “pensou em tentar contra a própria vida ontem mesmo, vindo a realizar 

hoje mais ou menos de oito para nove horas”? 117 Uma incógnita para outra ocasião. 
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BREVE HISTÓRIA DO HOSPITAL DO SERIDÓ (1926-1980) 

 

Adelantha Sunnály de Souza Dantas
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RESUMO 
Esta pesquisa trata da investigação sobre a história do Hospital do Seridó (1926-
1980). Sendo este o primeiro estabelecimento voltado para a saúde da população 
menos abastada da cidade de Caicó, é de suma importância para toda a população da 
cidade que se conheça a história do hospital que preza pela saúde do povo há oitenta e 
nove anos, mudou de local nos anos 60 devido ao espaço que estava insuficiente para 
atender a demanda grande de pacientes. Para compreender o desenvolver de sua 
história, recorreu-se a vários tipos de fontes: Jornais, como o Jornal das Moças (1926), 

O Seridoense (1925), o Jornal de Caicó (1931), A República (1932-1939) e A Folha 
(1959-1964); O Estatuto de Criação da Associação Mantenedora do Hospital do Seridó; 
Correspondências expedidas da Prefeitura Municipal de Caicó de 1931-1937; Decreto 
de Lei nº562 de 17 de Novembro de 1969; Entrevistas com ex-funcionários do 
Hospital do Seridó e as Literaturas locais de Pe. Eymard Monteiro, José Augusto 
Bezerra de Medeiros e Adauto Guerra Filho. 
 
PALAVRAS–CHAVE: Hospital do Seridó, Caicó, Saúde. 
 
ABSTRACT 
This research deals with the investigation of the history of the Hospital Seridó (1926-
1980). This being the first establishment facing the health of the least affluent 

population of the city of Caicó, it is of paramount importance for the entire 
population of the city who knows the history of the hospital that values the health of 

the people for eighty-nine years so far, it changed location in the 60s because of the 
space that was insufficient to meet the great demand of patients. To understand the 
development of its history, various types of sources were used: newspapers such as 
the Journal of Young Women (1926), The Seridoense (1925), the Journal of Caico 
(1931), The Republic (1932-1939) and The Sheet (1959-1964); The Estatuto de Criação 
da Associação Mantenedora do Hospital do Seridó; mail from the Caicó City Hall from 
1931-1937; Decreto de Lei number 562 of 17 November 1969; Interviews with former 
employees of Hospital Seridó and local literatures of Fr. Eymard Monteiro, José 
Augusto Bezerra de Medeiros and Adauto Guerra Filho. For the treatment and 
analysis of the sources we performed readings, cataloging, transcribing interviews, 
paleographic transcription and analysis of the sources, submitting to up to date 

debates within the historiographical studies on the history of medicine. 
 
KEYWORDS: Hospital Seridó, Caicó, Health. 
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O objetivo principal deste trabalho é trazer a tona um estudo sobre a história 

do Hospital do Seridó como primeiro espaço voltado para a cura de doenças da cidade 

de Caicó no período de 1926, ano de sua inauguração, a 1980, ano em que está se 

reerguendo de uma de suas crises financeiras. Este se localiza na cidade de Caicó, 

região Seridó do Estado do Rio Grande do Norte.  

Diante disso, este trabalho está pautado em uma interação do estudo sobre o 

hospital com diversos contextos, visto serem recursos aceitáveis à discussão que 

envolve o espaço recortado junto à reinterpretação a respeito de sua história e da sua 

grande importância para a cidade de Caicó no que concerne ao recorte temporal 

estudado. 

 

História do Hospital no Ocidente 

A História do hospital está atrelada à História da medicina e cresce junto com 

esta. Isso se dá porque o hospital se tornará muito importante para a medicina 

acadêmica, apesar deste não ser seu objetivo inicial. 

Nas civilizações antigas – até pelo menos o Império Romano –, não existiam 

hospitais, mas lugares onde os pacientes eram ocasionalmente tratados, como aquele 

que ficou conhecido como o Santuário de Asclépio na Grécia Antiga e, como destacam 

alguns estudiosos, as valetudinárias romanas: 

 

a presença das valetudinárias na Roma antiga também destacavam 

como uma forma de organização de Saúde na Península Itálica. 
Merece especial atenção em tais órgãos primitivos de saúde sua 
natureza assistencial, destinada apenas a militares e escravos voltados 

à mão de obra agrícola. O projeto de um valetudinarium romano 
refletia sua percepção de agrupar em uma habitação um número 

considerável de pessoas que necessitavam de cuidados. Os hospitais 
militares romanos constavam de enfermarias que se comunicavam 
por corredores com um pátio central quadrangular. Este modelo 
arquitetônico promovia certo isolamento em relação à rua, 
objetivando privacidade e descanso. (BRAGA; SÁ; LADEIRA; OBEICA, 
2013, p. 354). 

 
É com a difusão do cristianismo que se fará a invenção do hospital 

propriamente dito. Uma pessoa em especial foi importante para esse processo. O 

imperador romano Constantino instituiu uma política oficial de tolerância junto aos 
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cristãos de sua época, promovendo uma união doutrinária e disciplinar da saúde e da 

doença com a Igreja, fazendo com que esta pudesse herdar bens e receber assistência 

privada para desenvolver projetos voltados para a construção civil (BRAGA; SÁ; 

LADEIRA; OBEICA, 2013, p. 354). 

Apesar disso, foi um pouco mais tarde que o “investimento” de Constantino se 

concretizou, já que é somente na Idade Média o surgimento dos hospitais 

propriamente ditos, mas estes desde o princípio seguiram a política criada por 

Constantino: cuidar dos necessitados  (pobres, incapacitados, famintos e doentes). 

Esses hospitais só conseguiram se disseminar devido, principalmente, aos 

mosteiros, centros de estudo e transmissão dos antigos textos sob a medicina. Já que, 

como Le Goff (2006) nos faz perceber, e como foi mencionado anteriormente, na 

Idade Média, o saber médico assim como grande parte do conhecimento formal estava 

sobre o domínio do clero e a maior parte dos habitantes da época não tinha acesso a 

estes conhecimentos até o surgimento, já no final do período medieval, das 

universidades. 

Assim, alguns hospitais criados nesta época e que defendiam os ideais do 

cuidado e da cura, eram prolongamentos desses mosteiros ou casas religiosas. Afinal, 

estes precisavam de algumas facilidades para atender os frades e fiéis doentes e 

praticar o que era aprendido nos estudos sobre o tema. 

Nos séculos XVI e XVII os hospitais continuaram crescendo devido ao 

aumento da população e os médicos dividem, desde o século XIII aproximadamente, o 

cuidado dos pacientes com a enfermagem, um exemplo de um importante hospital 

construído nesse período é o Hôtel Dieu em Paris, uma imensa instituição de 

tratamento, dirigida por ordens religiosas até a Revolução Francesa. De modo geral 

estas instituições se davam bem no trabalho, embora algumas vezes tivessem 

conflitos entre elas, devido aos seus fins diferentes. 

No século XVIII foram criados, tanto na Inglaterra quanto no restante da 

Europa, hospitais voltados para a filantropia de determinados tipos de pacientes e que 

funcionavam, assim como os hospitais até então através de doações feitas por famílias 

abastadas. São exemplos desses hospitais: o asilo de loucos (manicômio), o hospital 
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médico (que atendia doenças graves e infecciosas), o hospital de internação (hospital-

maternidade), o asilo para pobres, os orfanatos e, entre outros, o hospital geral (onde 

se tratavam os casos de doenças menos graves). É também nesse período que surgem 

outros meios de diagnóstico e de cura de doenças, estes são desenvolvidos pelos 

departamentos ambulatoriais e dispensários também fundados dentro de hospitais e 

asilos (PORTER, 2008, p.190-192). 

O século XVIII uma vez traz uma mudança muito importante no que diz 

respeito à estrutura dos hospitais, já que estes estavam sendo muito criticados por 

serem lugares que matavam mais do que curavam seus pacientes. Por causa disso, é 

que vão se reconstruir os hospitais, sendo John Howard, um filantropo inglês e o 

primeiro reformador de prisões, o principal agente e idealizador desta ideia de 

reformar os hospitais (PORTER, 2008, p.194). 

 O hospital deveria se tornar um espaço de cura. Foucault nos mostra algo 

importante: 

 
antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição 
de assistência aos pobres. Instituição de assistência, como também de 
separação e exclusão. O pobre como pobre tem necessidade de 

assistência, e como doente, portador de doença e de possível contágio, 

é perigoso. Por estas razões, o hospital deve estar presente tanto para 
recolhê-lo, quanto para proteger os outros do perigo que ele encarna. 
O personagem do hospital, até o século XVIII, não é o doente que é 
preciso curar, mas o pobre que está morrendo. [...]. Esta é a função 
essencial do hospital. [...]. O hospital permanece com essas 
características até o começo do século XVIII e o Hospital Geral, lugar 
de internamento, onde se justapõem e se misturam doentes, loucos, 

devassos, prostitutas, etc., é ainda, em meados do século XVII, uma 
espécie de instrumento misto de exclusão, assistência e transformação 
espiritual, em que a função médica não aparece. [...]. O ponto de 
partida da reforma hospitalar foi, não o hospital civil, mas o hospital 
marítimo. A razão é que o hospital marítimo era um lugar de 

desordem econômica. (FOUCAULT, 1989, p. 101). 

 

Como podemos perceber, Foucault estuda o hospital na França do século 

XVIII, deixando bem claro que a reforma hospitalar não partiu da ideia de se buscar 

uma cura para os doentes e para as doenças, mas sim de reformular as estruturas 
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daqueles hospitais que estavam trazendo prejuízo econômico para o país, sendo os 

principais o hospital da marinha e o hospital do exército. 

Tendo em vista esses problemas econômicos, era necessário pensar em uma 

solução para minimizá-los. Primeiro, era preciso vigiar as pessoas no hospital para 

que não fugissem dos tratamentos. Segundo, era preciso curá-las de modo mais 

definitivo, evitando que estas morressem por causa das doenças. Terceiro, era preciso 

mantê-los na disciplina para que não fingissem estar doentes quando já estivessem 

curados só para permanecer no hospital. Assim, podemos concluir que a reforma 

hospitalar foi feita com um objetivo: controlar as pessoas. Esse objetivo só se 

concretizou a partir do uso de uma tecnologia política, a disciplina, que apesar de já 

existir, será profundamente aperfeiçoada no século XVIII. 

Essa técnica seria desenvolvida principalmente através das reformas 

arquitetônicas que seriam feitas nos hospitais e prisões da época. Deste modo, com a 

distribuição especial das pessoas, evita que estas ficassem amontoadas em um único 

local, fossem separadas individualmente e classificadas de acordo com o mal que 

sofriam. Mas a disciplina, além de uma estratégia de controle é uma técnica de poder 

que envolve uma vigilância constante dos indivíduos. É por isso que a partir desse 

período os hospitais passaram a ser divididos em quartos individuais ou quando não 

tinham espaço para tanto eram postos em enfermarias em que os indivíduos eram 

separados através de camas e vigiados constantemente por médicos que visavam 

conseguir a cura dos males através de tratamentos (FOUCALT, 2009). Desta forma, o 

hospital médico nasceu no século XVIII com o desenvolvimento da técnica disciplinar. 

No século XIX irá se desenvolver o crescimento dos hospitais devido às 

mudanças ocorridas no século anterior. Foram estabelecidos hospitais-escola para os 

médicos recém-formados, assim como esses profissionais médicos tomaram a 

iniciativa de criar eles mesmos seus próprios hospitais – já que este se tornou o 

principal elemento para o avanço de sua profissão. Eram as instituições conhecidas 

hoje em dia como clínicas que permitiam os médicos dispor de clientela cativa para 

aperfeiçoar suas práticas. Nesse período, assim como a medicina, a enfermagem 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1299 

 

também irá se tornar uma categoria profissional com a função de auxiliar os médicos 

no trato com seus pacientes. 

É na transição do século XIX para o XX que a medicina e consequentemente os 

hospitais serão o palco da modernização da cirurgia. Desde o final do XIX surgiram 

nos hospitais salas de cirurgia mais higiênicas e equipadas, contribuído para que o 

hospital deixasse de ser visto como um abrigo para doentes e pobres e passasse a ser 

notado como uma instituição que acolhia e tratava pessoas de todas as classes. 

Durante o século XX e até a atualidade, os hospitais foram cada vez mais se 

modernizando e se equipando com novas tecnologias, além de oferecer novos serviços 

como, entre outros, o de exames laboratoriais. Tal diversificação trouxe mais gastos 

para os hospitais, fazendo com que estes se tornassem cada vez mais caros, alguns até 

fechando devido não ter condições de se manter. 

 

História do Hospital no Brasil 

Quanto a História do Hospital, o Brasil não será diferente dos outros países do 

Ocidente. A partir das enfermarias jesuíticas no início da colonização e 

posteriormente das Santas Casas de Misericórdia, a primeira delas a ser construída 

em nosso país, foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Mas a origem das Santas 

Casas não está no Brasil, estas vem para nosso território por influência da Metrópole.  

Com a concretização da colonização e a implantação do Governo Geral, 

 

Os “homens bons” cuidavam da fundação de estabelecimentos para a 
assistência hospitalar nos mesmos moldes dos existentes na 
Metrópole. Associaram-se nas “Irmandades da Misericórdia”, cujo 
estatuto, igual para todas, visava, entre outras “obras” piedosas e 
caritativas, a “curar os enfermos”. Nessa época, a hospitalização não 

buscava melhoria de condições técnicas e assistenciais, como 
atualmente se procura, mas tão somente o fim caritativo de se 
acolherem os deserdados da sorte, aqueles que, não possuindo meios, 

não podiam realizar tratamento em casa..  (SANTOS FILHO, 1977, p. 
235). 

 
Como pudemos perceber, as Santas Casas de Misericórdia do Brasil, como 

bem relatam Antonio Braga (2013) e Lycurgo de C. Santos Filho (1977), estas foram 
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moldadas a partir da imagem das que já existiam em Lisboa, tendo como objetivo o de 

oferecer serviços hospitalares aos indígenas colonizados e aos colonizadores também. 

A primeira Irmandade da Misericórdia, que é a organização que regia as 

Santas Casas, foi idealizada, segundo pesquisa feita por Lycurgo Santos Filho (1977), 

pelo frade Miguel Contreiras e concretizada pela rainha-viúva D. Leonor, sendo 

fundada em 1498. Vale salientar que o historiador Fernando da Silva Correia discorda 

que a Irmandade da Misericórdia de Lisboa seja originária de Portugal, que foi 

idealizada por D. Leonor e que foi a primeira dessas confrarias a surgir em Portugal.  

 

Em 1502 instalou-se em Lisboa o Hospital Real de Todos os Santos, 
cuja construção se iniciara no século XV, ordenada por D. João II, por 
alvará de 15 de maio de 1492, visando à concentração, em um só, de 
todos os hospitais e hospícios existentes na capital. Foi entregue à 
Irmandade da Misericórdia em 27 de junho de 1564, pelo cardeal 

regente D. Henrique. [...]. A reforma assistencial empreendida por D. 
Leonor e D. João II completou-se com o Regimento das Capelas e dos 
Hospitais, assinado por D. Manuel I em 1514. E seus reflexos 
traduziram-se no Brasil na criação das Misericórdias. (SANTOS 
FILHO, 1977, p. 236-237). 

 

Pode-se notar que desde a origem da assistência hospitalar, se afirmou a 

disparidade entre o progresso da medicina e a lenta evolução do hospital até chegar a 

seu formato contemporâneo de instituição da medicina social com cunho de 

orientação científica para os profissionais que neste atuam. Enfatizamos também que 

durante a época colonial, assim como no Império os médicos formados tinham que 

obter licença para atuar e competiam muito com os curandeiros, que não tinham a 

sua formação em medicina (BARROS, 2013, p. 340). 

As Santas Casas de Misericórdia funcionaram, nos períodos da Colônia e 

Império, como enfermarias improvisadas em tempos de epidemias. Vale salientar que, 

de acordo com Fernando P. C. Barros (2013) essas Casas foram implantadas no Brasil, 

porque o Governador Geral Tomé de Souza percebeu o quanto as situações nas 

cidades estavam catastróficas devido ao ruim abastecimento alimentício, ao péssimo 

desempenho do serviço de limpeza pública e os escassos hábitos sanitários da 

população, o que causava vários problemas de saúde (BARROS, 2013, p.340). Foi 
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então que este decidiu tomar uma medida para minimizar esses sofrimentos da 

população.  Eram localizadas em lugares isolados da cidade visando manter os 

pacientes afastados das pessoas, para que estas não ficassem doentes também.  Essas 

Casas permaneceram com a função de responder pela total assistência médica do país 

até o início do século XIX. 

Durante o século XIX e principalmente no século XX, essas Casas de 

Misericórdia vão perdendo seu valor quanto a proporcionar a total assistência médica 

do país, já que a partir da vinda da família real para o Brasil, alguns aspectos da saúde 

pública começam a mudar. E o primeiro deles é a construção de escolas de medicina e 

cirurgia, formando assim médicos no próprio país, não mais na metrópole, sendo a 

primeira delas como nos mostra Barros (2013) no seguinte trecho de seu trabalho: 

 

Ainda em Salvador, onde aportara, em Janeiro de 1808, o príncipe 
Dom João, regente da Coroa portuguesa, criou a Escola de Medicina e 
Cirurgia da Bahia, atendendo a proposta de José Correia Picanço, que 
viria a ser nomeado cirurgião-mor do Reino e dos Domínios 
Ultramarinos. (BARROS, 2013, p. 341). 

 
A partir da vinda da Família Real, como já mencionado acima, se inicia uma 

mudança no que diz respeito ao pensamento em relação à saúde. Criada a Fisicatura-

mor, que atuava como fiscalizadora do exercício da medicina. Por causa da 

Independência esse órgão foi extinto e sua função passou a ser exercida pelas 

Câmaras Municipais e a Provedoria-mor, que tinham como objetivo garantir a 

salubridade da corte e fiscalizar os portos e navios que chegassem a colônia, 

prevenindo a vinda de novas doenças (BARROS, 2013, p.341). 

De meados do século XIX ao início do século XX, haverá algumas mudanças 

em relação às ações de saúde púbica em nosso país. Primeiro, o declínio da autonomia 

municipal em relação à saúde pública. Segundo, a implementação de três reformas em 

relação a saúde pública no final do século XIX: a) com a constituição de 1891, a saúde 

da população era competência dos próprios Municípios e ao Governo Federal cabia a 

vigilância sanitária dos portos e os serviços de saúde da capital republicana (Rio de 

Janeiro); b) cinco anos depois, com a criação da Diretoria Geral de Saúde Pública, cujo 
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objetivo era cuidar dos serviços de saúde da capital e da vigilância dos portos, mas 

esta se concentrou em enfrentar as epidemias que surgiam; c) a instituição da 

obrigatoriedade da vacinação contra a varíola pelo Instituto Soroterápico Federal 

(hoje conhecido como Instituto Oswaldo Cruz), criado em 1900, o que veio a ocasionar 

um conhecido conflito republicano, a Revolta da Vacina 119. 

Essas medidas de melhoras nas condições de saúde das cidades interioranas 

do país, serão ainda mais incisivas em relação a população a partir da difusão do 

discurso higienista. O discurso higienista se inicia no século XIX, mas seu auge é nos 

anos 20, do século XX, com o aparecimento das práticas modernas, e tinha como 

principal objetivo a construção de homens e mulheres “ideais” para uma nação 

saudável. Mas esse discurso só irá surtir efeito através do mecanismo de controle da 

disciplina, ou seja, com a disciplinarização dos corpos e mentes dos cidadãos de nosso 

país, se preocupando também com os problemas urbanos. Para que se perpetuasse 

essa disciplinarização, várias instituições se juntaram para dar legitimidade a esses 

discursos socialmente construídos, como a escola, a religião, os hospitais e o Estado. 

É a partir da associação entre doença, imundície e pobreza, podemos dizer 

que se inicia a difusão das ideias médico-higienistas e também sanitaristas em relação 

principalmente a higiene do corpo. Esses ideais irão se difundir principalmente 

através da criação de órgãos como o Instituto Oswaldo Cruz (1900), com a criação de 

Códigos de Posturas e artigos sobre a higiene do corpo amplamente difundidos pela 

                                                        
119

 No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Estava crescendo 

desordenadamente. Sem planejamento, as favelas e cortiços predominavam na paisagem. A rede de 

esgoto e coleta de lixo era muito precária, as vezes inexistente. Em decorrência disto, dezenas de 

doenças se proliferavam na população, como Tifo, Febre Amarela, Peste Bubônica, Varíola, entre outras 

enfermidades. Vendo a situação piorar cada dia mais, o então presidente Rodrigues 

Alves  decide fazer uma reforma no centro do Rio, implementando projetos de saneamento 

básico e urbanização. Ele designa Oswaldo Cruz, biólogo e sanitarista, para ser chefe do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, que juntamente com o prefeito Pereira Passos, começam a reforma. A 

reforma incluía a demolição das favelas e cortiços, expulsando seus moradores para as periferias, a 

criação das Brigadas Mata-Mosquitos, que eram grupos de funcionários do serviço sanitário e 

policiais que invadiam as casas, matando os insetos encontrados, etc. Essas medidas tomadas causaram 

revolta na população, e com a aprovação da Campanha da Vacinação Obrigatória, que obrigava as 

pessoas a serem vacinadas (os funcionários responsáveis pelo serviço tinham que vacinar as pessoas 

mesmo que elas não quisessem), a situação piorou. A população começou a fazer ataques à cidade, 

destruir bondes, prédios, trens, lojas, bases policiais, etc. Esse episódio da história brasileira ficou 

conhecido então como Revolta da Vacina. (Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/historia/revolta-da-vacina/>. Acessado em 12/05/15 ás 10:20). 
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imprensa, onde nestes se pregava que para escapar das doenças, principalmente as 

contagiosas, deveria se mudar a necessidade de alguns hábitos considerados imorais 

em sociedade, como por exemplo, as pessoas não tomarem banho. Assim, como fazer 

cada vez mais experiências para limpar o corpo, como ter um lugar específico para 

fazer as necessidades fisiológicas e outro para a limpeza do corpo, é daí que surgem 

os mictórios públicos e as casas de banho. 

Mas para que foram criados esses Códigos de Posturas? De acordo com 

Ricardo Schmachtenberg (2008), 

 

No século XIX surgiram os Códigos de Posturas ou as Posturas 
Municipais, originadas da necessidade de um novo delineamento 
jurídico que reestruturasse as relações sociais, as relações de 
produção e a convivência nas cidades. O espaço urbano como causador 

de problemas humanos será alvo de legisladores, engenheiros, 

médicos e sanitaristas que criaram códigos e leis para coibir a 
proliferação de doenças e disciplinar o ambiente citadino e a 
população. A concepção de punição aponta para a idéia de prevenção, 
ou seja, a pena como um mal positivo e que deve ser corrigido na 
forma da prevenção. Os códigos de posturas assumem uma postura 
correlacional, uma postura preventiva da ordem e da segurança 
pública, um conjunto de normas que estabeleciam regras de 
comportamento e convívio de uma determinada comunidade e 
sociedade, portanto assumem também uma esfera normativa. 

(SCHMAHTENBERG, 2008, p.1). 

 
Do final do século XIX e décadas iniciais do XX, é que esses discursos 

ganharam mais força e a população foi se acostumando com as novas ideias a respeito 

do corpo, que foram influenciadas principalmente pelos trabalhos de Georges-Eugène 

Haussmann, prefeito do departamento do Sena e responsável pela reforma urbana de 

Paris, determinada por Napoleão III; e Eugène Belgrand, famoso engenheiro francês 

que foi um dos responsáveis pela modernização dos sistemas de esgotos de Paris. 

Estes defendiam a modernização das cidades através da demolição das antigas 

construções, que dariam vez a novos lugares, modernos, higiênicos e salubres, 

possibilitando um maior desenvolvimento da cidade. (OLIVEIRA, 2003, p.15). 

No século XX, quem estará a frente do discurso médico higienista é a 

Fundação Oswaldo Cruz, também conhecida como Instituto Oswaldo Cruz, do qual 

falamos anteriormente sobre sua criação e sua importância no combate as doenças e 
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sua relação com o episódio da Revolta da Vacina, batalhando assim contra as doenças 

que atacam a pátria. Foram alvos do discurso médico dessa época, principalmente, o 

corpo, o sexo e as relações afetivas que eram subjetivados por homens, mulheres e 

crianças através das normas que regulavam seus comportamentos. 

 Como nos mostra Oliveira (2003), para legitimar essa normatização, nos 

anos 20, o Governo Federal passou a investir cada vez mais nos estados da Federação 

no que diz respeito ao saneamento e das políticas nacionais de saúde pública. O 

discurso médico-sanitarista, como nos mostra Oliveira, considerava a questão da 

saúde pública como uma das principais estratégias para a “civilização” da “família” 

brasileira.  

Retomando a respeito das ações relacionadas à saúde pública, que 

acompanharam tanto o discurso médico-higienista, quanto à evolução dos hospitais, 

da medicina e da política em nosso país. Uma das mais importantes dessas ações foi 

concretizada no governo do Estado Novo, que em 1937, com a reformulação dos 

ministérios, cria-se o Ministério da Educação e Saúde, que tinha como função criar 

delegacias federais de saúde cujo objetivo era fiscalizar os serviços de saúde 

desenvolvidos pela federação. 

A partir das ações implantadas desde o início do século XX, culminando com a 

implantação do SUS em 1990, os hospitais deixam de ser de cunho caridoso e passam 

a se modernizar cada vez mais, evoluindo de acordo com os avanços e descobertas da 

medicina e com os incentivos governamentais, no caso dos Hospitais Públicos, ou 

incentivo privado, no caso de clínicas e Hospitais particulares. 

 

História do Hospital no RN 

A História da Assistência Médica e de Saúde Pública no Rio Grande do Norte, 

como nos mostra Luiz da Câmara Cascudo (1984), começa ainda no período colonial 

quando ainda estava acontecendo o conflito entre Portugueses e indígenas, mais 

conhecido como Guerra dos Bárbaros120 ou Confederação dos Cariris, essa revolta 

                                                        
120

 Os portugueses cobiçavam as grandes extensões de terras dos silvícolas e tentavam se apossar delas 

através do extermínio dos nativos, que se obrigavam a irem cada vez mais para o interior do território. 

Por outro lado, é bem possível que, enquanto ainda se arrastavam as negociações[1] com os 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1592912614915394357#_ftn1
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ocorreu em virtude dos Portugueses, tentarem se apossar das terras interioranas da 

Capitania e se depararem com a resistência por parte dos índios, vale salientar que 

pouco antes desse conflito tinha existido outro em todo o nordeste que foi o momento 

em que os portugueses vencem o domínio holandês e expulsam estes definitivamente 

de todo o território nordestino. 

Segundo Câmara Cascudo (1984), a primeira ação feita em relação à 

assistência médica na Capitania do Rio Grande foi: 

 

Francisco de Castro Morais, governador de Pernambuco, escrevera em 

dezembro de 1703 à senhora rainha da Inglaterra, Infanta Regente de 
Portugal, sobre um assunto raro nos papéis oficiais. Em carta régia de 

18-7-1704. Sua Alteza respondia a carta “em que representeis ser mais 
conveniente o remeter-se deste Reino a Botica que se vos ordenou 
mandásseis para a cura dos Soldados que assistem no Açu do Terço 
dos Paulistas e da mesma maneira outras para o Ceará, Jaguaribe e 
Rio Grande por custarem muito nessa Capitania os medicamentos e 

não serem tão bons; e na consideração destas vossas razões, e por se 
entender ser útil o que apontais. Me pareceu mandar-vos remeter as 
quatro Boticas que insinuais serem necessárias para os ditos 

Presídios”. Entende-se da resposta de Sua Alteza que Açu e Rio Grande 
(Natal) receberiam duas boticas [...]. Essas boticas destinavam-se 
exclusivamente aos soldados feridos. Quais remédios? Compreendia 
12 arratéis de marcela e 12 pílulas de família, podendo servir 

indefinidamente. (CASCUDO, 1984, p. 275). 

 

                                                                                                                                                                             
portugueses, os holandeses tivessem animado o povo tarairiu a se rebelar no interior da colônia. 

Provavelmente havia um clima de revanchismo, pois os nativos teriam defendido os holandeses e 

deveriam se sentir ameaçados com o avanço dos portugueses, que sempre foram seus inimigos. As 

tribos não possuíam um comando único que todos obedecessem; poderiam se aliar ou lutar sozinhas, 

de acordo com as circunstâncias. Na maioria das vezes, tratou-se mais de uma reação contra as 

perseguições dos brancos do que uma guerra com objetivos próprios. Os colonos provocavam os 

nativos para que atacassem e, assim, justificariam a guerra justa, que levaria à escravização dos 

nativos derrotados. Era uma forma de expansão sem respeito às posses ancestrais dos indígenas. O Rio 

Grande que havia saído de um período de violência, vilipêndio e rapinagem, mergulhou em um conflito 

contra os indígenas, que, no espaço de cinquenta anos, exterminou as tribos do território. Esse conflito 

ficou supostamente conhecido como a “Guerra dos Bárbaros” ou “Confederação dos Cariris” e envolveu 

várias etnias indígenas, no interior das capitanias do Nordeste.  As disputas se desenvolveram em três 

fases: a primeira foi iniciada na região do Assú, na capitania do Rio Grande; a segunda se concentrou 

na Paraíba; e a terceira teve como cenário central o Ceará. Os combates se generalizaram por todo o 

território, entre 1683 e 1713. (Disponível em: <http://historiarn.blogspot.com.br/2013/07/a-guerra-

dos-barbaros-no-rio-grande-do.html>; Acessado em : 12/05/2015 ás 13:20). 
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Ainda de acordo com Cascudo (1984) a história dos auxílios médicos no Rio 

Grande do Norte se inicia com a vinda do Cirurgião do Forte em 1749, de acordo com 

um documento estudado pelo autor da Provedoria Real, este Cirurgião é descrito por 

Cascudo como: 

 

Empoleirado no auto do tenalhão, namorando o mar, era a única 

criatura humana, em tôda Capitania, capaz de falar alto e grosso sobre 
os humores, os ares e as influências misteriosas dos astros. 
(CASCUDO, 1984, p. 275). 

 
O hospital só surgirá no Rio Grande do Norte já no final do século XIX, com a 

criação do Hospital de Caridade Juvino Barreto em 1856 para atender as pessoas 

vitimadas pela Cólera-Morbo, uma das principais doenças que já causaram epidemias 

no estado e o Lazareto da Piedade para atender as pessoas com doenças mentais, tais 

como a loucura (SOUZA, 1989, p. 69). 

Durante o século XIX e XX o Rio Grande do Norte, assim como vários outras 

províncias do que hoje é conhecido como região Nordeste, passará pela dominação de 

várias doenças, entre elas o cólera, a febre amarela, a catapora e a tuberculose, como 

bem ressalta Luís da Câmara Cascudo em sua obra sobre a História do Rio Grande do 

Norte (CASCUDO, 1984, p. 276-280).  

Ainda como nos mostra Cascudo, a maior conquista que teve a saúde pública 

em meados do século XIX para o Início do XX foi o Hospital de Caridade, que contou 

com o auxílio do Presidente Antônio Bernardo de Passos e com seus deputados, que 

em seus relatórios teriam dito que na cidade do Natal não havia um único asilo de 

caridade, apenas a enfermaria militar, assim foi construído o Hospital de Caridade. 

Com a chegada da República, como sabemos, nasce o discurso médico-

higienista, que será propagado por todo o país e são criadas leis e órgãos voltados 

para a higiene para fiscalizar os hábitos da população e os hospitais. Aqui no Rio 

Grande do Norte, no mesmo prédio do Hospital de Caridade foi criada a Diretoria de 

Higiene Pública, que em 1900 será separada da diretoria do hospital.  
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História do Hospital do Seridó (1926-1980) 

Já no período republicano, tanto na cidade de Caicó, como na região do Seridó 

e no RN, a economia algodoeira alavancou as forças políticas seridoenses para a 

dominação oligárquica estadual, especialmente com a liderança de Juvenal Lamartine, 

jornalista e escritor; e José Augusto Bezerra de Medeiros advogado e professor. Sendo 

este último o primeiro governador seridoense em 1924 e um dos protagonistas do 

processo de construção do Hospital do Seridó. 

José Augusto, em sua administração (no Governo do Estado), deu ênfase à 

construção de estradas, grupos escolares, colégios e o Hospital do Seridó, uma das 

obras mais importantes para a população que necessitava de um estabelecimento 

onde se pudesse tratar de melhor forma as doenças. 

Foi-nos permitido traçar o perfil da história do Hospital do Seridó, a partir da 

mescla de várias fontes121. Ao que pese as espassadas fontes vale destacar as imensas 

lacunas na História dessa instituição devido aos seguintes fatos: inexistência de 

documentação do Arquivo do antigo hospital, assim como do novo e dificuldades de 

encontrar outros tipos de documentação escrita e até mesmo oral sobre o mesmo. 

O Hospital do Seridó foi idealizado por um médico de origem sergipana 

chamado Aderbal de Figueiredo que estava atuando na região do Seridó nas primeiras 

décadas do século XX, que ao chegar na cidade e diante da época da modernização que 

todo o país estava vivendo advogou que era necessário um local em que se pudesse 

fazer os mais variados procedimentos médicos possíveis e que atendesse a toda 

população. Contando com o apoio do então Governador do Estado, Dr. José Augusto 

Bezerra de Medeiros e o Presidente do Brasil, na época, Washington Luís, a proposta 

                                                        
121

 Jornais, como o Jornal das Moças (1926), O Seridoense (1925), o Jornal de Caicó (1931), A República 

(1932-1939) e A Folha (1959-1964); O Estatuto de Criação da Associação Mantenedora do Hospital do 

Seridó, presente no Livro de Registro de Sociedades Civis do 2º Cartório da Cidade de Caicó; 

Correspondências expedidas da Prefeitura Municipal de Caicó de 1931-1937, presentes nos Livros de 

Correspondências da Prefeitura Municipal de Caicó no Arquivo da Prefeitura Municipal de Caicó; 

Decreto de Lei nº562 de 17 de Novembro de 1969, disponível no blog da Fundação Hospitalar Dr. 

Carlindo Dantas; Entrevistas com ex-funcionários do Hospital do Seridó e as Literaturas locais de Pe. 

Eymard Monteiro, José Augusto Bezerra de Medeiros e Adauto Guerra Filho. 
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de Dr. Aderbal começou a ganhar corpo. A planta e a construção ficaram nas mãos do 

próprio Dr. Aderbal de Figueiredo122 e a direção técnica de José Hermínio. 

O estabelecimento hospitalar foi inaugurado pela primeira vez em 1926, mas 

teve suas obras iniciadas no ano de 1925 (ver anexo n° 1) contando com a presença do 

então Presidente do Brasil Washington Luís, (ver figuras n° 5 e 6). Neste dia 

Washington Luís, vindo com uma comitiva a cidade, passeou por toda a cidade, onde 

foi muito bem recebido dirigindo-se também para inauguração um edifício 

recentemente construído no qual funcionaria o Hospital do Seridó, primeiro hospital 

da cidade. Ao lá chegar, de acordo com Adauto Guerra Filho (2001): 

Washington Luís percorreu todas as dependências do majestoso 
edifício que possui todas as condições necessárias ao fim a que se 
destina. Reunidos todos os presentes na sala principal, o ilustre Dr. 
Aderbal de Figueiredo proferiu o seguinte discurso: “Exmo. Sr. Dr. 
Washington Luís. Exmo. Sr. Dr. José Augusto. Senhores. A cidade de 

Caicó aproveita a hora insigne da visita de V. Exa. Sr. Washington 
Luís, para fazer a inauguração do seu hospital. Lamento que a 

                                                        
122

 Aderbal de Figueiredo não era natural do Rio Grande do Norte  Foi este o seu estado de adoção, 

aquele que ele escolheu, e que o acolheu retribuindo-lhe o amor. Figueiredo nascera em Sergipe, na 

cidade de Aquidabã, a 18 de dezembro de 1889, onde fez seus estudos fundamentais no Colégio 

Salesiano e no Atheneu Sergipano. Em 1917, com 28 anos, portanto, ingressou no tradicional curso de 

medicina em Salvador, Bahia, transferindo-se no terceiro ano para o Rio de Janeiro, onde colou grau 

em 1922. É oportuno lembrar que apenas dois anos antes (1920) a faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro passara a integrar, junto com a Escola Polytechnica [sic] e a Faculdade de Direito, a primeira 

universidade instituída no Brasil a Universidade do Rio de Janeiro que, em 1937, veio a denominar-se 

Universidade do Brasil, já então constituída por treze unidades do ensino superior. Já radicado no Rio 

Grande do Norte, no dia em que completou 35 anos de idade (18/12/1924) Aderbal de Figueiredo 

recebeu como esposa aquela que, daí, passou a assinar-se Dulce Meira e Sá de Figueiredo, de ilustre 

família potiguar, dedicada a ele em vida, e à sua memória, após o seu precoce falecimento, e que lhe 

sobreviveu por muitos anos. Segundo informação dessa amantíssima esposa, logo após formado 

“precisando trabalhar” o Dr. Aderbal ingressou no Serviço de Saneamento e Profilaxia Rural, sendo 

designado para Propriá, em Sergipe e, dois meses depois, incubido de fundar e dirigir um posto na 

cidade de Caicó, já no R. G. do Norte. Além de sua porta de entrada no estado potiguar, Caicó 

representou uma baliza nas suas preocupações profissionais, abrindo de sua formação cirúrgica urbana 

para a consideração dos problemas higiênicos e aspectos sociais da medicina. Passou a colaboradora do 

jornal local “Seridoense” assinando crônicas que tinham por títulos “Propaganda Sanitária” e “Pontos 

de Vista”. Tornou a cidade de Caicó pioneira na adoção das fossas sanitárias. Elaborou trabalho sobre a 

freqüência de teníases. Quando o posto de profilaxia rural foi extinto para a transferência dos seus 

serviços a outra área, desligou-se dessas atividades para dedicar-se à clínica privada, amparada na 

confiança que granjeara junto à população de Caicó. Impulsionava-o um sonho: a construção do 

hospital regional. E foi assim que , com o apoio da sociedade civil e de órgãos oficiais ergue-se em 

quatro anos o Hospital do Seridó, apontado pela crônica como “iniciativa pioneira na interlândia norte-

rio-grandense”. (Disponível em 

<http://www.institutojosejorgemaciel.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=359:d

r-aderbal-de-figueiredo&catid=46:conteudo&Itemid=108> Acessado em 23/05/15 às 16:50) 
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exiguidade de tempo não permita a ultimação de todos os serviços, 
pois que, nos seus detalhes, muita coisa falta para que se considere 
esse prédio definitivamente concluído. [...]. Faz mais ou menos três 
anos que o Caicó lançou, sob o patrocínio do filho, o Exmo. Dr. José 
Augusto, a idéia de fundação desta casa. Daí para cá não foi penoso o 
nosso trabalho. [...]. Ele tem sido para nós o animador e o realizador 
de nossas melhores aspirações. O que agora se realiza nos alvoroços 

da nossa gratidão e da nossa felicidade atestará às gerações de hoje, 
de amanhã e de sempre as elevadas preocupações de seu benemérito 
governo. O Caicó, por esta obra de coração e pela presença de V. Exa., 
Sr. Dr. Washington Luís, nesta solenidade colima as mais fortes 
emoções de contentamento, e poucas vezes terá tido, em toda a sua 
vida, ocasião em que suas alegrias sejam tão sinceras. Ele pede, por 

meu intermédio, a V. Exa. que inaugure oficialmente o Hospital do 
Seridó cujo ato será o preâmbulo de imensos benefícios”.  (GUERRA 

FILHO, 2001, p. 133). 

 
 Assim, após o discurso do Dr. Aderbal de Figueiredo, apresentado acima, o 

Presidente Washington Luís declara o Hospital do Seridó inaugurado. Logo em 

seguida o Presidente dá continuidade a seu passeio pela cidade envolto de 

inaugurações e visitas a outros lugares da cidade como o Grupo Escolar Senador 

Guerra e o Educandário Santa Terezinha. Ainda sobre a inauguração de 1926 podemos 

encontrar uma nota no Jornal das Moças do dia 07 de agosto de 1926 a respeito da 

chegada da comitiva do Presidente Washington Luís a cidade de Caicó. 

 No ano de 1927 foi criada uma Associação de cunho privado para manter o 

Hospital, denominada de Associação Mantenedora do Hospital do Seridó, que tinha 

como finalidade auxiliar na assistência prestada pelo Hospital do Seridó à cidade de 

Caicó, como bem mostra este trecho de seu documento de criação, relatando seus fins 

e quem são seus sócios fundadores: 

 

O Hospital do Seridó é uma instituição de caráter beneficente com 

séde e fins nesta cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, destinada a 
ministrar a assistência medico-cirurgica a indigentes, seguindo 
ensinamentos modernos. É uma sociedade civil constituída pelas 
[pessoas] [sua cidade] [...]. Sócios Fundadores:  Aderbal de 
Figueiredo, Celso Dantas, Diogenes Celso da Nóbrega, Conego Celso 
Cicco, Horácio Onofre de Medeiros, [...], José Gurgel de Araújo, [...], 
Janúncio da Nóbrega, [...], Pedro Militão, [...]. (LIVRO DE REGISTRO 
DE SOCIEDADES CIVIS, Segundo Cartório de Caicó 1927, p. 3). 
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Este ainda teve uma segunda inauguração em 1929, contando com a presença 

do Dr. Juvenal Lamartine, então governador, que se encontra registrada apenas por 

escritores locais, como Pe. Eymard L. Monteiro, não nos permitindo assim comprovar 

por nenhum documento. No entanto, sob a direção de uma nova diretoria a partir de 

1931 (ver anexo n° 2), só veio a iniciar seu funcionamento no ano de 1934, mas, de 

acordo com Andrade (2007), foi muito importante no atendimento as vítimas da seca 

de 1932-1933 pelo fato de já ser aparelhado (ANDRADE, 2007, p.30). 

O Hospital e a Associação que o mantinha recebiam 5% dos impostos 

arrecadados pela Prefeitura, conforme ofícios dos anos de 1931 a 1937 e por um 

decreto de 1938 (ver anexo n° 3) onde a Associação recebeu da União a quantia de 

oito mil réis como nos mostra o ofício n° 155, de 04 de fevereiro de 1932, destinado a 

Euclides Monteiro, Diretor da Sociedade Mantenedora do Hospital do Seridó: 

De acordo com a Lei Orçamentária municipal regente, incluso remeto-
vos a quantia de duzentos e dezenove mil oitocentos e setenta e quatro 
reis (219$874), proveniente de 5% do arrecadado no mês de janeiro 
último; como demonstra o balancete que a este acompanha. 
Aproveito-me do ensejo, para apresentar-vos os meus protestos de 
alta estima e distinta consideração. Saúde e Fraternidade. Dinarte 
Mariz. Prefeito. (LIVRO DE CORRESPONDÊNCIAS (1931-1934), 
ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ p. 51). 

 
Figura 1. Inauguração do Hospital do Seridó (1926) 

 
Fonte: Disponível em: www.facebook.com/caicoontemehoje. Acessado em: 25/05/2015, às 13 horas>. 
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O Hospital e a Associação que o mantinha recebiam 5% dos impostos 

arrecadados pela Prefeitura, conforme ofícios dos anos de 1931 a 1937 e por um 

decreto de 1938 (ver anexo n° 3) onde a Associação recebeu da União a quantia de 

oito mil réis como nos mostra o ofício n° 155, de 04 de fevereiro de 1932, destinado a 

Euclides Monteiro, Diretor da Sociedade Mantenedora do Hospital do Seridó: 

 

De acordo com a Lei Orçamentária municipal regente, incluso remeto-

vos a quantia de duzentos e dezenove mil oitocentos e setenta e quatro 
reis (219$874), proveniente de 5% do arrecadado no mês de janeiro 
último; como demonstra o balancete que a este acompanha. 
Aproveito-me do ensejo, para apresentar-vos os meus protestos de 
alta estima e distinta consideração. Saúde e Fraternidade. Dinarte 
Mariz. Prefeito. (LIVRO DE CORRESPONDÊNCIAS (1931-1934), 
ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ p. 51). 

 
Entre os anos 1940 a 1953, não nos foi permitido encontrar documentação 

sobre o tema, mas sabemos que a Prefeitura Municipal contribuiu entre os anos de 

1953 e 1957 com a quantia de 70 mil reais para o auxílio às instituições de saúde 

pública e assistência da cidade: o Hospital do Seridó, a Maternidade Mãe Quininha e o 

Abrigo Dispensário Pedro Gurgel. O Hospital Antigo, entre os anos de 1950 e 1960 era 

estrutura-se: 

 

Pessoal: Médicos: Dr. José Medeiros, Dr. Milton Marinho, Dr. Ignácio 
Mayer (Cirurgião), Dr. Francisco Gomes (Cirurgião). Enfermeiros: 

Cícero da Usina, Ana de Antão, Leonor e Fátima. Estrutura Física: 
Entrada de batentes; paredão em forma de quadrilátero, circundando 

a edificação; sala de curativos; consultório para atendimento do povo; 
um salão destinado aos doentes; um corredouro; um salão grande 
para as mulheres; quartos de pensionistas (MEDEIROS, Maria de 
Lourdes, entrevista concedida a Adelantha S. de S. Dantas em 
22/10/2014). 

 
Segundo relata uma nota nas “Ideias e Fatos” do jornal “A Folha” de 1955, foi 

inaugurado um novo prédio na administração do prefeito José Benévolo Xavier, haja 

vista não mais haver espaço para atender a população de Caicó e do Seridó. Após a 

chegada do SESP (Serviço Especial de Saúde Pública), o hospital muda de local, onde 

perdura até hoje como nos mostra a figura 2. 
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Figura 2. Novo Hospital do Seridó (1960) 

 
Fonte: Disponível em: www.facebook.com/caicoontemehoje. Acessado em: 25/05/2015, às 16 

horas>. 

 

Em novembro de 1959 começa a funcionar o SESP – Serviço Cooperativo de 

Saúde Pública, prestando um serviço de referência para Caicó e Região, como nos 

mostra o relatório de suas atividades do final de 1958 ao final de 1959 (ver figura n° 

8), mas pouco tempo depois de seu inicio de funcionamento o Hospital do Seridó já 

começa a passar por crises financeiras em relação ao seu convênio com o SESP, tendo 

destaque no Jornal A Folha de 1961 a 1964 a crise pela qual estava passando e apelos 

de doações para auxiliar na sua manutenção. Essa crise vem a culminar com a eleição 

de um novo diretor em 1965, Dr. Agripino Mendes, sendo destaque no Jornal A Folha 

do ano. 

A partir de março de 1965, quando encerra suas atividades passa a se intitular 

de Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública, ficando em vigor até 05 de 

Novembro de 1969. Extinto o SESP, a Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública 

entra em vigor até 05 de novembro de 1969.  Este assim se estruturava: 
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Pessoal: Médicos: Dr. Francisco Gomes, Dr. Milton Marinho, Dr. 
Isauro Maia; Dra Elildete (dentista). Enfermeiras: Estefânia, Maria do 
Carmo e eu (Cleonice) (remanescentes do SESP). (CONEGUNDES, 
Cleonice P. entrevista concedida a Adelantha S. de S. Dantas em 
22/10/2014). 

 
Em 05 de Dezembro de 1969 com o intuito de uma prestação de serviço mais 

abrangente para Caicó e Região, Dr. Francisco de Assis Medeiros, mais conhecido 

como Dr. Chiquinho, o Prefeito da Época sancionou a Lei Nº 446 de 30 de Outubro de 

1969 (ver anexo n° 4) que autoriza a instituição de uma Fundação para a prestação de 

serviços em assistência Médica, Hospitalar e Farmacêutica. Dessa maneira com a 

criação da Fundação Dr. Carlindo Dantas, sucessora da Sociedade Mantenedora do 

Hospital do Seridó e teve como Presidente o Dr. José Arruda Fialho. 

A partir de 1972, assume a direção do Hospital do Seridó o médico Vivaldo 

Costa, tendo recebido a Fundação em situação precária, prestes a fechar e com muito 

esforço e trabalho, Vivaldo Costa  conseguiu resgatar a Instituição, como podemos 

notar a através do seguinte depoimento: 

 

Dr. Vivaldo saiu à procura de pessoas para conseguir reabrir o 
Hospital do Seridó. Eu fui um dos convidados. Fomos pra lá. Fiz o 
primeiro curso de atendente com ele. Os professores era Doutor 
Vivaldo, Doutor Milson, Doutor Catunda, Dona Estefânia, Dona 
Cleonice, Dona Maria Medeiros. Depois do curso de atendente, aí do 
curso de atendente agente começamos a trabalhar.  Trabalhei dois 

anos sem remuneração para tentar reabrir o Hospital do Seridó. 
Quando o hospital se estabilizou, começamos a receber alguma coisa, 

e, nessa brincadeira passei vinte e nove anos lá dentro. (FARIA, 
Dinamérico R. de, entrevista concedida a Adelantha S. de S. Dantas em 
10/09/2014). 

 
O Hospital do Seridó existe até hoje e está passando por grande crise, assim 

como os outros hospitais do país. Nada mais justo do que trazer a tona um pouco da 

sua história para o conhecimento geral. 

Podemos constatar, neste estudo, que o Hospital do Seridó foi idealizado e 

criado com o fim de ajudar na saúde e cura das doenças das pessoas da cidade de 

Caicó, principalmente as mais carentes. Desta forma sua construção se tornou vital 

para a modernização e ampliação dos serviços de assistência médica da cidade, 
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contribuindo, embora não estivesse ainda funcionando totalmente, com o 

atendimento aos necessitados em um dos períodos mais críticos da história da cidade 

que foi a seca dos anos de 1932 e 1933. Conseguimos notar de outro modo que a 

mudança de local foi somente pela necessidade de um espaço maior e de uma 

modernização mais ampla em seus serviços, não havendo outro fator que fez isto 

acontecer. 

Devido à falta de documentação sobre o Antigo Hospital do Seridó, não 

pudemos conhecer quais serviços eram prestados no início de seu funcionamento até 

os anos 50. Portanto, há ainda muitas lacunas sobre a história do Hospital do Seridó, 

tanto em sua fase inicial quanto em sua fase mais moderna dos anos 60. 
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EM BUSCA DA CURA: RELAÇÕES ENTRE CASAS DE PEDRA E 
“TUBERCULOSOS” NA CIDADE DE SERRA NEGRA (1888-1936) 

 
Júlia Elisa de Freitas Arcanjo123 

 
RESUMO 
Investiga os motivos pelos quais pacientes diagnosticados com “tuberculose” foram 
buscar a cura em casas de pedra, no alto da Serra Velha, na cidade de Serra Negra, no 
final do século XIX e início do XX. O problema surgiu diante de pouca produção 
historiográfica sobre a História das Doenças em âmbito nacional, como mostram os 
trabalhos de Dilene Nascimento e Cláudio Bertolli Filho; de estudos regionais sobre o 
Seridó das doenças, como os de Rosinéia Silva; de carência de estudos acadêmicos 

sobre Serra Negra do Norte, presentes no Laboratório de Documentação Histórica 
(LABORDOC), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. 
Optou pela abordagem da História do Discurso e da História Serial e Quantitativa, 
recomendadas por José D’Assunção Barros, para análise de um Livro de Óbito 
cartorial e um paroquial, dando atenção ao caráter intratextual, intertextual e 
contextual dos discursos, assim como também uma análise serial e quantitativa dos 
números de tais fontes. Além das fontes escritas, optou também pela fonte oral como 
meio de verificação das informações. Com relação às técnicas metodológicas, a 
pesquisa tomou como premissas a sondagem, seleção e fichamento das fontes já 
citadas. Verificou nos Livros de Óbito, a causa mortis do indivíduo, a idade e o sexo. 
Observou um maior número de mortes relacionadas a doenças respiratórias no 
período de 1894 a 1906 e de 1928 a 1932, sendo a maioria mulheres, no primeiro 
recorte temporal, e homens no segundo. Após a análise das fontes escritas e orais, 

concluiu que diante dos diagnósticos imprecisos e da forma como eram tratados os 
“tísicos”, buscar novos ares em lugares altos seria uma maneira de controlar a doença 
e não propagá-la. No entanto, muitos podiam não estar acometidos pela moléstia. 
Considera que outras pesquisas possam ser desenvolvidas, mediante a incerteza 
presente nas causa mortis em análise.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
“Tuberculose”. Representação. Serra Negra do Norte.  
 
ABSTRACT 

It investigates the reasons why patients diagnosed with "tuberculosis" were seeking 

healing in stone houses at the top of the Old Sierra in the town of Serra Negra, in the 

late nineteenth century and early twentieth centuries. The problem arose before little 

historical production on the History of Disease at the national level, as shown by the 

work of Dilene Nascimento and Claudio Bertolli Filho; Regional studies Seridó 

diseases, such as Rosinéia Silva; the lack of academic studies on Serra Negra do Norte  
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present in the Historical Documentation Laboratory (Labordoc), the Federal 

University of Rio Grande do Norte, Campus Caicó. It opted for the approach of the 

History of Speech and Serial History and Quantitative recommended by José 

D'Assunção Barros, for analysis of a Death Book notary and parochial, paying 

attention to intratextual character, intertextual and contextual speeches, as well as 

one serial and quantitative analysis of the numbers of such sources. In addition to the 

written sources, also it opted for the oral source as a means of verifying the 

information. Regarding the methodological techniques, the research took as its 

premise the survey, selection and BOOK REPORT sources already mentioned. Death 

found in books, the cause of death of the individual, age and sex. It observed a higher 

number of deaths related to respiratory diseases in the period 1894-1906 and 1928-

1932, mostly women, in the first time frame, and men in the second. After reviewing 

the written and oral sources, found that before the inaccurate diagnosis and how they 

were treated the "consumptive", get fresh air in high places would be a way to control 

the disease and not propagate it. However, many could not be affected by the disease. 

It considers that further research can be developed by the present uncertainty in 

cause of death in analysis. 

 

KEYWORDS 

"Tuberculosis". Representation. Serra Negra do Norte. 

 

 

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 XIX e início do século XX, era uma aventura constante, tendo em 

vista que as condições de vida eram insalubres e a presença de médicos era quase que 

inexistente. (SILVA, 2003). 

 Dessa forma, considerada o “mal social” de século XIX e grande parte do XX, a 

tuberculose se fez presente na vida das pessoas de maneira trágica, e severa. Uma 

doença infecto-contagiosa, ligada ao sistema respiratório, que, em meio a 

multiplicidade dos sintomas podia confundir os diagnósticos e disseminar os 

micróbios pelo ambiente. Nesse contexto, a terapêutica higieno-dialética foi utilizada 

por muito tempo como forma de tratamento, que consistia em uma boa alimentação e 

repouso incorporado ao clima de montanhas. (BERTOLLI FILHO, 2001). 
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 Seguindo este raciocínio, construímos este trabalho de pesquisa para investigar 

e compreender os motivos pelos quais os pacientes atingidos pela “tuberculose” na 

cidade de Serra Negra, em fins do século XIX e inicio do XX, eram levados para o alto 

da Serra Velha e colocados em casas de pedra, em busca do tratamento, muitas vezes, 

inexistente. Estas casas, inicialmente, serviam como lugar de descanso para pequenos 

agricultores. Todavia, aparecidos os casos suspeitos de “tuberculose”, as casas de 

pedra passaram a ser lugares de cura.124  

 A cidade de Serra Negra, no período em estudo, era um lugar simples, isolado e 

pouco povoado, com economia baseada na agricultura. Possuía importantes fazendas, 

com engenhos de rapadura, roçados de algodão, lavouras de subsistência e um 

expressivo rebanho bovino. (LAMARTINE, 2000). Na política, as lideranças ficavam 

sob as famílias tradicionais da cidade, Coronel Clementino Monteiro de Faria e seu 

sucessor Clementino Monteiro Filho. (LAMARTINE, 2003).  

 Na bibliografia consultada de âmbito nacional, destacam-se as obras “Uma 

História Brasileira das Doenças”, organizada por Dilene Nascimento, Diana Carvalho e 

Rita de Cássia Marques, (SILVEIRA; NASCIMENTO, 2004) que investiga o mundo das 

doenças produzindo significados que vão além de suas características biológicas, e a 

obra “História Social da Tuberculose e do Tuberculoso: 1900-1950”, do historiador e 

antropólogo Cláudio Bertolli Filho, que volta o seu estudo para o homem enfermo 

(tísico), relacionando-o com a tuberculose, que foi considerada como a “moléstia 

social” e vistoriada exaustivamente pela medicina, principalmente durante o século 

XIX. (BERTOLLI FILHO, 2001). 

 No tocante ao assunto em pauta, as produções locais que tratam das doenças 

no Sertão buscam estudar os impactos que estas moléstias causaram na região Seridó, 

como é o caso da historiadora Rosinéia Ribeiro de Almeida Silva, que investiga em sua 

monografia “O Seridó em tempos de cólera: doenças e epidemias na segunda metade 

do século XIX”, o Sertão doente, relacionando as epidemias e doenças com a 

construção de uma nova conformação espacial urbana. (SILVA, 2003).  
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 A historiadora Juciene Batista Félix Andrade discute no, terceiro capítulo de sua 

dissertação, “Caicó: uma cidade entre a recusa e a sedução”, o sertão da fome, da 

doença e da morte, diante de novas ideias trazidas pela modernidade e pelos novos 

projetos pensados para a cidade. (ANDRADE, 2007). Ainda pode ser citado como 

produção acadêmica local, o artigo dos historiadores Avohanne Araújo e Muirakytan 

Macêdo, “O sertão febril: impacto microbiano e escravidão nos espaços (in)salubres 

da Província do Rio Grande do Norte, Ribeira do Seridó (1856-1888)” que discute os 

impactos que as epidemias, como febre amarela e bexiga,  causaram na Província do 

Rio Grande do Norte, tendo como alvo os escravos. (ARAÚJO; MACÊDO, 2011). 

 Em produções locais não acadêmicas, com relação à cidade de Serra Negra do 

Norte, destacam-se três obras “Memórias de um sertanejo”, de Arthéphio Bezerra da 

Cunha (1971), “Serra Negra: anos 30”, de Pery Lamartine (2000) e “Aeroplano, 

Vaqueiros e Velhas Oiticicas”, de Pery Lamartine (2004), que, além de escreverem 

sobre a memória da cidade, seus aspectos e eventos históricos, dialogarem, também, 

com a relação ao clima da “Serra Velha” e cura contra um mal incurável da época.  

 Com relação ao aporte teórico, o estudo que conduzimos está situado no campo 

da História Social, por considerarmos que esta pesquisa requer uma abordagem que 

contemple a vida humana e as suas relações em sociedade. Para Barros, a História 

Social dedica-se ao estudo de fatias da sociedade, de mecanismos de organização 

social, assim como também aos processos que levam a exclusão de determinados 

grupos. (2005, p.12). Neste sentido, buscamos analisar um pequeno grupo enfermo 

que se pôs à margem da sociedade e as suas relações com os demais indivíduos desta 

população. 

 Diante destas afirmações, tomamos o conceito de “representação”, de Roger 

Chartier para fundamentar este estudo. Para Chartier (1990), as representações são 

entendidas como classificações e divisões que organizam a apreensão do mundo social 

como categorias de percepção do real. São variáveis segundo as disposições dos 

grupos sociais, mas são sempre determinadas pelos grupos que a forjam. O poder e a 

dominação estão sempre presentes.  As representações permitem também avaliar o 
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ser-percebido que um indivíduo ou grupo constroem e propõem para si mesmo e para 

os outros. (CARVALHO, 2005).  

Neste sentido, sabendo que os diagnósticos eram imprecisos e que a falta de 

médicos era uma constante (SILVA, 2003), percebemos que as causa mortis contidas 

nos registros de óbito cartoriais e paroquias podem apresentar variações nas doenças 

ali estabelecidas como motivo da morte, sendo estas representações do que seria 

“real”.  

Metodologicamente, partimos de uma revisão bibliográfica da historiografia da 

História das Doenças e dos Doentes, listando e fichando dois tipos de publicações: 

obras acadêmicas nacionais e de literatura regional e local. Realizamos um 

levantamento das fontes paroquiais e cartoriais, especialmente do Livro de Óbito do 

Cartório de Serra Negra do Norte (1888-1936) e do Livro de Óbito da Paróquia de 

Nossa Senhora do Ó (1889-1932). As abordagens utilizadas foram as da História do 

Discurso, fazendo uma análise das fontes, verificando seus significados intratextual, 

intertextual e contextual; da História Serial, e que, através de uma serialização dos 

dados, é possível identificar um padrão, e, ao mesmo tempo, perceber as diferenças; e 

da História Quantitativa, que pretende ver a realidade pela noção do “número”, 

utilizando estatísticas através de gráficos. (BARROS, 2012). Nesse sentido, 

analisaremos no item causa mortis quantas pessoas morreram com “tuberculose” e, 

após a obtenção dos dados, estes serão organizados em fichas e depois armazenados 

no computador e, em seguida, serão construídos gráficos que exemplifiquem os 

resultados encontrados.  

Tomando as referências citadas acima como suporte, organizamos este 

trabalho em três momentos. No primeiro, intitulado “Serra Negra dos anos 20”, 

buscamos mostrar de forma sucinta como a cidade estava organizada neste período, 

assim como também entender as relações que esta mantinha com as doenças. No 

segundo, “A Serra Velha e os seus personagens”, procuramos evidenciar como se 

caracterizavam as pessoas doentes que eram levadas para as casas de pedra. No 

terceiro momento, “Ambiente de cura: a importância do clima e do isolamento”, 
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buscamos enfocar como se dava o tratamento baseado nos saberes médicos e 

populares, além de discutir a(s) doença(s) e suas representações.  

 

Serra Negra nos anos 20:  o vilarejo e a relação com a(s) doença(s) 

Considerada uma região acidentada, coberta por angicos, aroeiras e cumarus, 

Serra Negra se constituía como um lugar simples, pouco povoado, economicamente 

ligado à pecuária. No início do século XX, o vilarejo não possuía mais de cem casas, 

“[...] num quadrilátero cujos lados abrigavam em torno de 10 casas cada. No centro o 

tradicional coreto, que, por falta de uso, era mais frequentado por animais soltos que 

viviam no perímetro urbano.” (LAMARTINE, 2004, p. 13). 

Ainda fazia parte desta arquitetura um mercado público, uma agência de 

correios e telégrafos, além de um grupo escolar e uma cadeia pública. Quanto às 

atividades culturais, estas se faziam presentes todos os domingos com as feiras. 

Naquele lugar existiam lojas de todos os tipos. A botica de João, as bancas de carne de 

Severino Aristides, a barbearia de Manoel Clementino, e, dentre outras, vendas de 

rapadura, rede e artefatos de couro. (LAMARTINE, 2004). O acesso à cidade se fazia 

por estradas carroçáveis, que, no período de chuvas, ficavam intransitáveis.  

 Diante disso, sobreviver neste espaço longínquo e quase que desabitado, era 

um desafio. De acordo com Cunha (1971), a taxa de mortalidade durante um ano era 

bastante expressiva, principalmente de crianças, que, na maioria das vezes, morriam 

atacadas por meningite. Tais índices se justificam pelo fato da medicina ser aplicada 

nas boticas, por charlatões, tendo em vista que os compêndios médicos e as revistas 

não chegavam nesses sertões desconhecidos. Quanto aos remédios, as aplicações eram 

rotineiras e feitas, na sua grande maioria, de maneira caseira. Segundo Cunha, era 

comum 

 

Vomitórios de ipecacunha preta para pneumonia ou pleuriz; 
cataplasma de mostarda para remover tumores; urgento de cebola 
branca, alho, farinha de mandioca e óleo de côco para arrancar 
fragmentos de terra e pedacinhos de espinho estrepada; um purgante 
de jalapa para tontura; água de sabão para envenenamento; cabeça de 
lagartixa bem murchada para  estrepada; cozimento de casca de 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1323 

 

jurema preta para tomar na bôca, reduz qualquer inflamação na parte 
dentária; a raspa de casca de quixabeira, favela, a água da bananeira 
são melhores que arnica para pancadas, contusões e até ataques ou 
inflamações nos rins; três colheres de pião bravo, em fusão numa 
garrafa de aguardente de primeira, tomando um cálice toda manhã e 
um banho ligeiro, às cinco horas da matutinas cura todo entrevado; a 
fôlha de hortelã miúda, feito o chá, cura todo doente de ameba; a 

pimenta malagueta bem machucada, em fusão com leite, cura toda 
mordedura de cobra; o entre-casa do trapiá e o tipí, curam os 
reumáticos. (CUNHA, 1971, p. 28).  

 

Nesse contexto, de acordo com Silveira e Nascimento (2004), a doença é quase 

sempre um elemento de desorganização e de reorganização social. Sua historicidade 

está ligada aos acontecimentos humanos e estes estão diretamente relacionados com 

seu espaço. Dessa forma, o que se estabelece entre a cidade de Serra Negra e as 

doenças que ali se desenvolveram segue esta lógica.  

 

A Serra Velha e seus personagens 

O espaço destinado para o tratamento de alguns “tuberculosos” em Serra 

Negra, no final do século XIX e início do século XX, tinha muito a ver com a vida 

daquela comunidade. A Serra Velha definiu o nome da cidade e foi palco de 

acontecimentos históricos, como a Revolução de 30. (LAMARTINE, 2000). “É um 

soberbo rochedo que se debruça sobre a cidade apresentando uma face granítica, 

cheia de reentrâncias onde só vegetam ervas rasteiras e macambira de pedra [...]”. 

(LAMARTINE, 2004, p. 18). 

Nesse contexto, ainda prevalecia naquele lugar, certos costumes e práticas 

herdados do início do século XIX. A orientação de ambiente campestre, de região 

montanhosa e de clima frio seria o contexto ideal para o tratamento dos infectados e 

“fracos do peito”. (BERTOLLI FILHO, 2001, p.42). Dessa forma, a altitude, o clima 

ameno e o isolamento faziam da Serra Velha um palco de cura. 

O homem enfermo, nesse sentido, se apresentava como um personagem 

central. Era ele quem ditava as regras, que poderiam muitas vezes, modificar a 

dinâmica social. (NASCIMENTO; SILVEIRA, 2004). O quadro clínico apresentado pela 
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tuberculose no período em estudo é, segundo Bertolli Filho (2001, p.30), bastante 

complexo, sendo esta ‘a mais caprichosa de todas as doenças’.   

De acordo com Cunha (1971), por volta de 1883 foi confirmado o diagnóstico de 

Antônio Gabriel Pires Bezerra e Mariz, Seu Pacatônio, pelo Dr. Medeiros. Estava 

acometido de uma doença que enfraquecera o pulmão. Diante disso, o enfermo teria 

de ser deslocado para a cidade de Serra Negra, com toda sua família, em busca de 

tratamento.  

Em outro momento, no ano de 1932, Júlio Batista de Araújo, serranegrense, que 

tivera se revelado um fazendeiro progressista bem sucedido, foi acometido de um mal 

incurável da época. Segundo Lamartine (2003), este procurou tratamento, 

inicialmente, na cidade de Martins, também localizada no interior do estado. Não 

obtendo sucesso, buscou tratamento na Serra Velha, tendo esta um clima mais 

adequado. Diante disso, encerra Lamartine (2003),  

 

A chã da Serra Velha pertence às terras da Fazenda Cacimbas. Durante 
o tempo, quando moramos naquela fazenda, meu pai costumava subir 
a Serra Velha [...]. Naquele período íamos com frequência àquela área 
e visitávamos a “Tapera de Júlio Batista”, o que restava da morada 

dele quando do seu tratamento de saúde. (p. 114). 

 

Ambiente de cura: a importância do clima e do isolamento 

 A medicina no século XIX era uma ciência em transformação. Seria necessário 

para a cura efetiva das doenças, o conhecimento sobre os sintomas e sobre o corpo 

humano e a medicina que surgia deixara, em certa medida, a forma empírica e 

tornara-se científica. Todavia, a falta de médicos na região Seridó era uma constante e 

os diagnósticos, nesse sentido, bastante imprecisos. (SILVA, 2003). 

Desse modo, a tuberculose é definida como uma doença infecto-contagiosa, que 

assume uma evolução crônica e que possui como agente causador Mycobacterium 

tuberculosis. De acordo com Bertolli Filho (2001, p. 29), “o micróbio da tísica 

encontrou nos pulmões do ser humano um microecossistema favorável à sua 

sobrevivência, ganhando possibilidade de reprodução em um ambiente ao mesmo 

tempo quente e úmido, arejado e sombrio”. 
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 A busca necessária por soluções que pudessem controlar a tuberculose devia-se 

ao fato da moléstia ser “uma das maiores ceifadoras de populações”. No entanto, o 

tratamento existente no final do século XIX e no início do século XX, na região do 

Seridó, consistia na chamada climatoterapia, isto é, “não mais os climas secos eram 

aconselhados aos pectários, mas sim os ares amenos do campo, onde juntamente 

como repouso e alimentação rica em carboidratos, também eram prescritas longas 

cavalgadas”. (BERTOLLI FILHO, 2001, p. 36). 

 No início do século XX, a medicina havia construído novas explicações sobre a 

tuberculose e seus mecanismos de infecção, baseados no método experimental de 

Claude Bernard e na teoria de Louis Pasteur. No entanto, as propostas curativas para 

o período ainda estavam ligadas ao processo considerado mais eficiente. (BERTOLLI 

FILHO, 2001). 

Diante disso, tratar-se da moléstia na Serra Velha, em casas de pedra, seria 

uma opção viável. O lugar dispunha de água potável, possuía um clima mais ameno e 

se encontrava afastado da cidade. As casas de pedra, inicialmente, teriam sido 

construídas como lugares de descanso para pequenos agricultores, mas tornaram-se, 

a posteriori, lugares de tratamento. Segundo relatos de moradores da cidade de Serra 

Negra do Norte, estas casas eram simples e rudimentares, possuindo apenas um único 

compartimento e quase que nenhum utensílio doméstico.  

Para uma melhor compreensão desse espaço e dessa forma de tratamento, 

foram analisados o Livro de Óbito do Cartório de Serra Negra do Norte (1888-1936) e 

o Livro de Óbito da Paróquia de Nossa Senhora do Ó (1889-1932). Neles procuramos 

observar as causa mortis relacionadas ao sistema respiratório, que poderiam ser 

“tuberculose”. Após as análises, foi perceptível um maior número considerável de 

mortes com as seguintes causas: pleuriz, pneumonia aguda e tysica pulmonar. Para 

fundamentar a atribuição de sentidos a estas moléstias, utilizou-se do Diccionario de 

medicina popular e das sciencias acessórias de Pedro Luiz Napoleão Cbbhernoviz 

(1890).  

De acordo com Chernoviz (1890), pleuriz é 
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Inflammação da pleura, membrana que reveste os pulmões; [...] É 
caracterizado anatomicamente pela vermelhidão da pleura, e pela 
accumulação no sacco pleural de um liquido cuja quantidade varia de 
30 grammas a 6 ou 8 litros. A estas lesões corresponde dôr pungente 
em um dos lados do peito, difficuldade de respirar, tosse secca ou 
acompanhada de escarros mucosos branco ou quasi sem côr. [...] Em 
geral, o doente experimenta durante alguns dias fastio e alguma 

fraqueza. As vezes, a moléstia começa de maneira súbita, e em poucas 
horas a pessoa passa de um estado de saúde perfeita a um estado de 
moléstia muito grave. Depois de um calefrio inicial, não tarda a 
apparecer uma dôr de lado. Esta dôr, que recebeo o nome de pontada 
[...]. (p. 764). 

 

 Outra moléstia encontrada, pneumonia significa, segundo Chernoviz (1890), 

 

Inflammação do tecido pulmonar. [...] As mais das vezes a pneumonia 
declara-se de repente. Comtudo, em alguns casos é precedida, durante 

quatro ou cinco dias, de fastio, e perda das forças. A invasão da 
moléstia manifesta-se por um calefrio mais ou menos violento, dôr 
viva n'um dos lados do peito, tosse e oppressão. [...] A tosse provoca a 

expulsão de escarros viscosos, ífèdherentes ao fundo do vaso, 
transparentes, misturados com pequenas bolhas de ar; estes escarros 

são de côr rubra, como tijolo pisado, ou como ferrugem; ou são 
amarellos como casca de limão ou de laranja; ás yezes são de côr 
esverdeada; outras vezes são serosos, cobertos de uma escuma 

vermelha escura. (p. 773)  

 

A tysica pulmonar pode ser encontrada em maior quantidade e, segundo 

Chernoviz (1890), 

 

A moléstia de que nos vamos occupar é designada frequentemente 
pelo nome de moléstia do peito[...].A tisica tem dois períodos, um 

anterior, outro posterior ao amollecimento e á evacuação da matéria 
tuberculosa.[...]. De ordinário a moléstia principia sem causa 

apreciável, de maneira lenta e obscura. Certos individuos 
emmagrecem, tornam-se pallidos, perdem o appetite, e tem tosse. 
Esta é ora secca, ora acompanhada de escarros claros, quasi salivares. 

Apparecem suores nocturnos, quasi sempre limitados a algumas 
partes do corpo, como a região anterior do peito, a cabeça, a palmadas 
mãos ; estes suores tem isto de notável, que não sobrevem senão 
durante o sommo, e cessam logo que os doentes acordam. Depois 
d'estes primeiros symptomas apparecem escarros de sangue. Ao 
mesmo tempo os doentes tem a respiração difficil; muitos accusam 
dores mais ou menos vivas, ora nas costas e entre as espadoas, ora 
num dos lados. [...]. (p. 1102).  
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 Atribuídos os significados, percebemos que os sintomas destas doenças são 

bastante parecidos e diante da escassez de médicos e da imprecisão dos diagnósticos, 

pode-se levantar a hipótese de que muitas pessoas morreram tuberculosas sem ter o 

conhecimento disto, assim como também os suspeitos podiam não estar acometidos 

pela doença.    

 Seguindo este raciocínio, construímos três gráficos para demonstrar como 

estas causa mortis estão representadas quantitativamente. No gráfico 1, podemos 

perceber uma maior incidência de mortes em dois momentos: entre 1894 – 1906 e 

1928 – 1936 .  

Nos gráficos 2 e 3, podemos perceber a predominância de mulheres no primeiro 

momento e a predominância de homens no segundo. 

 

GRÁFICO 1 - CAUSA MORTIS RELACIONADAS AO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 
Fonte: Livro de Óbito (1888-1936) nº 1, Cartório de Serra Negra dor Norte; Livro de Óbito (1889-1932) 

nº 1, da Paróquia de Nossa Senhora do Ó. 
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GRÁFICO 2 – CLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO MOMENTO 

 

 
Fonte: Livro de Óbito (1888-1936) nº 1, Cartório de Serra Negra dor Norte; Livro de Óbito (1889-1932) 

nº 1, da Paróquia de Nossa Senhora do Ó. 

 

GRÁFICO 3 – CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO MOMENTO 

 

 
Fonte: Livro de Óbito (1888-1936) nº 1, Cartório de Serra Negra dor Norte; Livro de Óbito (1889-1932) 

nº 1, da Paróquia de Nossa Senhora do Ó. 

 

As doenças e suas representações 

É sabido que 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), 

1928 - 1932 

Homens

Mulheres
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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). 

 

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; 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 

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. 

 

Considerações Finais 

 Viver e sobreviver nos sertões longínquos do Seridó, no final do século XIX e 

início do século XX, era um desafio. A presença de médicos era quase que inexistente 

e os tratamentos para as doenças que surgiam eram realizadas, na maioria das vezes, 

pela medicina popular.  

 Dessa forma, permanecidas as práticas realizadas durante o século XIX, o 

tratamento realizado para com os “tuberculosos” em Serra Negra baseava-se ainda no 

clima de montanhas e na aspiração de bons ares, na ingestão de alimentos nutritivos e 
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água potável, além do isolamento do enfermo, mesmo depois dos novos saberes 

científicos dos médicos adquiridos em fins do XIX.   

Diante disso, pensando nas doenças e nas suas representações, considera que 

outras pesquisas possam ser desenvolvidas mediante as incertezas presentes nas 

causa mortis que foram analisadas. 
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Cartorial e paroquial 

Livro de Óbito do Cartório de Serra Negra do Norte (1888-1936) 

Livro de Óbito da Paróquia de Nossa Senhora do Ó (1889-1932) 
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ANEXOS 
 

 
Figura 1: Localização da cidade de Serra Negra do Norte – RN 

Fonte: Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Negra_do_Norte#/media/File:RioGrandedoNorte_Municip_Serr

aNegradoNorte.svg> Acesso em: 13 nov 2015, às 10h 25min. 
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Figura 2: Serra Velha 

Fonte: Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-

1hplvlsU56Y/TziByCB47PI/AAAAAAAAB0M/8COTMPEEG6c/s1600/OQAAAPo_XyNfNSLW_upfyBU7BBQ

J7tCFkKnbmeE_fxQVw7Kj4M0t4KiBIdVwswwgFmnHyfCFPJWGYzLpnee_881iQUAm1T1UKaaDTXKno9n

2cvLsue8B_AQ2DSI.jpg>  Acesso em: 13 nov 2015, às 10h 27min.  

 

APÊNDICE 
 
 

 
Figura 3: Casa de pedra 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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CORPOS SENSÍVEIS NAS CARTOGRAFIAS DO PRAZER: CAMPINA 
GRANDE (1970-2000) 

 
Neide Cordeiro de Oliveira125 

 
RESUMO 
Este  artigo tem como objetivo compor reflexões sobre o corpo e sua interface com a 
sexualidade e as sensibilidades em torno dos sujeitos que transitaram nos cabarés e 
motéis de Campina Grande- Pb entre as décadas  de 1970-2000. Nele dissertaremos 
sobre as mudanças operacionalizadas nos discursos sobre a sexualidade e o amor. 
Dialoga ainda sobre o corpo e o desejo destacando desde a autoprodução desse corpo 
que se apresenta, representa, se perfuma, se enfeita. Corpo esse que se camufla, se 

produz e que vai transitar nos espaços do desejo, da felicidade e do prazer. Aqui 
discutiremos a passagem de um corpo de sensibilidade tradicional a um corpo de 
sensibilidades modernas e pós-modernas, ou seja, aqueles corpos sempre disponíveis 
nos cabarés tradicionais e os corpos que transitam e circulam pelos motéis num 
movimento dinâmico e flutuante de homens, mulheres heterossexuais, gays, lésbicas, 
transgêneros e outras identidades sexuais, sejam elas homoafetivas ou heteroafetivas 
e relacionais sejam elas sólidas, líquidas ou mercantilizadas, para as quais é adequado 
a circulação e uso do espaço do motel. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Motel. Amor.Sexo. Corpo. Prostituição. 
 

ABSTRACT 

This article aims to make reflections on the body and its interface with sexuality and 
the sensitivities around the subject carried over in the cabarets and motels in 

Campina Grande-Pb between the decades of 1970 to 2000. We dissertaremos about 
changes operationalized in discourse about sexuality and love. Dialogue still on the 
body and the desire highlighting from the self-production of this body that presents 
itself is, if perfumes, adorns herself. That this body is camouflaged, is produced and 
that will carry over in the space of desire, happiness and pleasure. Here we will 
discuss the passage of a traditional sensitivity of the body to a body of modern 
sensibilities and postmodern, ie those bodies readily available in traditional cabarets 
and bodies passing and circulating the motels in a dynamic and fluctuating movement 
of men, heterosexual women , gay, lesbian, transgender and other sexual identities, 
whether or homoafetivas heteroafetivas and relational whether solid, liquid or 
commercialized, for which it is suitable for circulation and use of the motel room. 

 
KEYWORDS: Motel. Amor.Sexo. Body. Prostitution. 
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Desde a década de 1970, a cidade de Campina Grande vivencia o surgimento de 

diversos motéis, espaços estes que apresentam especificidades de uso, bem como 

guardam consigo certas permanências, no que tange pensá-los enquanto 

estabelecimentos adequados e projetados para relações sexuais, afetivas e amorosas, 

mercantilizadas ou não.  

A partir de agora, a sexualidade do campinense passa a ser pensada ancorada 

na escolha dos espaços onde esta fora exercitada, seja como ambiente praticado para 

relacionamentos relativamente duradouros, seja para a profissionalização do sexo e 

seu consumo. Ao referenciá-la, nesta pesquisa, o fazemos não a partir dos atos 

sexuais, mas, dos lugares onde os corpos com seus desejos e prazeres foram 

realizados. Dessa forma, fugimos da discussão clássica sobre a sexualidade por 

entendermos que 

 

A sexualidade constitui um terreno movediço e pode ser abordada de 
diversas maneiras: em relação às experiências de conjugalidade, 

ligadas à família, à reprodução biológica e à aliança como constitutiva 
da ordem social, assim como em termos de transgressão, subversão e 
ressignificação de práticas e valores tidos como naturais e imutáveis. 

A sexualidade pode ainda ser abordada enquanto dimensão interna 
aos sujeitos, imbricada num modelo particular de construção da 

pessoa, como parte da subjetividade e/ou identidade individual e 
social. (VALE, 2006, p. 7). 

 

Iniciemos nosso passeio transitando por alguns lugares da Rainha da 

Borborema, que foram pensados para adequar, de forma pedagógica, as práticas 

sexuais a determinadas geografias do desejo. É bem verdade que,  no cotidiano – no 

caso de lugares como a Rua João Pessoa, a Avenida Assis Chateaubriand e os próprios 

motéis –, ocorre, como diria Michel de Certeau, uma burla ou um conjunto de táticas e 

astúcias do homem ordinário que, usando de uma antidisciplina, modifica os usos 

pensados primeiramente. 

Considerando essa tematização, vamos, agora, cartografar e analisar                           

algumas dessas geografias do prazer, pensando como historicamente elas foram 

sendo construídas e modificadas, pois, segundo Souza (2002, p. 8), 
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No caso de Campina Grande, a área, geralmente conhecida como 

“zona de meretrício”, mudou algumas vezes de local se deslocando 
pelo centro da cidade com o passar dos anos. Em um primeiro 
momento, funcionou mais fixamente na rua “singelamente” intitulada 
de Rói Couro (antiga 4 de Outubro e atual Jovino do Ó). Com as 
reformas do centro da cidade, a “zona” foi saindo da área residencial e 
se transferindo aos poucos para as proximidades da Feira Central ou 

bairro da Manchúria. Entre as ruas mais movimentadas, estava a 
Manoel Pereira de Araújo, que congregava os melhores “cabarés da 
cidade”, ficando imediatamente conhecida como “Rua Boa”.  

 

No tocante às disposições dos cabarés, temos, hoje, algumas alterações 

significativas, em termos geográficos, quando comparado ao que ocorreu nos anos 50, 

“em que, o passeio e o comércio das fubanas ficaram agora restritos ao quadrilátero 

compreendido pelas ruas Getúlio Vargas, Índios Cariris, João Pessoa e João Suassuna.” 

(SOUZA, 2003, p. 215). Nas áreas centrais há mais volume na rua Índios Cariris, onde 

temos, pelo menos, cinco remanescentes de cabarés. 

Lemos126 determinados pontos de Campina como lugares em que os atores em 

cena os convertem num espaço nos moldes de Certeau, logo, a “rua geometricamente 

definida por um urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres.” (CERTEAU, 

1994, p 8.).  

A historiografia paraibana, que versa sobre as áreas escolhidas para os “maus 

costumes”127, nos leva a problematizar o quanto determinados espaços campinenses 

foram potencializados, posteriormente descartados, e, agora, voltam a ganhar 

visibilidade e viabilidade para as artes do prazer, como é o caso de áreas centrais da 

Rainha da Borborema. Nesse sentido, Nascimento (2008, p. 99) informa que 

  

Durante os anos 1920 o local onde se concentrava o maior número de 
prostitutas e casas de pensão em Campina Grande era a antiga rua 4 
de outubro, aula Major Juvino do Ó, mais conhecida popular e 
sugestivamente como “RÓI COURO”. 

                                                        
126

 Apropriamo-nos do referencial conceitual de Geertz (2008) quanto ao entendimento da sociedade 

como um texto, logo, estamos percebendo Campina Grande nessa perspectiva, ou seja, passível de uma 

leitura. 
127

 SOUZA, Antônio Clarindo Barbosa de.  Lazeres permitidos, prazeres proibidos: sociedade, cultura 

e lazer em Campina Grande (1945-1965); UFPE, Recife, 2002 – Doutorado em História. 
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 Dialogando também com essa temática do deslocamento das áreas de 

prostituição e suas cartografias, Souza (2002, p.8) afirma que 

 

A prostituição na área da feira foi uma atividade muito intensa e 
lucrativa entre o final dos anos 30 até meados dos anos 40. Contudo, 
após a 2ª Guerra Mundial, com a saída de alguns contingentes 

militares que estavam sediados na cidade, aquela área entrou em 
decadência e a as “pensões de mulheres” se transferiram, em parte, 
para a região conhecida como “Boninas”, onde pontificaram nos anos 
50 e 60, prolongando suas atividades até os anos 70, mas sem o 

mesmo “encanto” ou “glamour” que lhe era atribuído nos anos 
anteriores. 

 

Nas memórias dos que se divertiram nesses lugares do amor pago – e que terão 

seus nomes preservados e substituídos por codinomes conforme orientação do 

Conselho de Ética para Pesquisa com seres humanos -, ficaram guardadas muitas 

meninas, mulheres que se fizeram marcas saudosas em seus usuários, dentre os quais 

destacamos Eros (2012). Ele se recorda, em detalhes, dos laços de sociabilidades e dos 

prazeres da carne oferecidos por Joana Preta, uma cafetina-prostituta que tinha um 

bar-bordel bastante frequentado, durante a década de 1980, por vários indivíduos de 

destacada posição na sociedade, como os políticos Ronaldo Cunha Lima e Raimundo 

Asfora que, segundo esse nosso interlocutor, o primeiro “fazia um sonetozinho e o 

segundo batia um violão para cantar”.  

Continuando nosso passeio pelas zonas remanescentes do meretrício, 

destaquemos que, no bairro do Tambor (zona sul de Campina Grande), temos um que 

fica próximo ao Posto Paulistano, cujo estacionamento recebe caminhoneiros de 

diversas partes do Brasil, convertendo-se, também, num imenso bordel. Ao passar por 

ali depois das sete horas da noite, é possível constatar, facilmente, essa realidade – 

caminhantes cujos corpos seguem indo em busca de comprar e vender prazer. 

No bairro da Liberdade (zona sul de Campina Grande), temos dois cabarés 

principais: Um, localizado na rua Rio Grande do Sul, e outro localizado na rua 

Sergipe, ambos em franco declínio, pois, segundo uma das cafetinas, dona de um 
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desses estabelecimentos, que não permitiu a gravação da entrevista, embora não se 

importasse em falar, “as bichas não querem mais trabalhar... Só querem prá elas, tão 

por conta própria”.  

A afirmação da cafetina de que as “bichas” trabalhavam por conta própria pode 

ser compreendida pelo fato de que a possibilidade trazida pelos avanços da telefonia 

móvel viabilizou, de forma significativa, a rotina de trabalho das meninas que vendem 

prazer. Basta apenas deixar o número do telefone com o cliente que este, quando 

estiver interessado na prestação do serviço, entra em contato e marca o encontro, e 

ambos seguem para onde for combinado, para onde for mais conveniente para o 

pagador, firmando, assim, uma nova geografia da ação, novas “feituras de espaço” 

Certeau (2000, p.207).  Segundo o travesti Hera “o cliente pede, né. Exige muito o 

telefone, pronto, sabe onde nos encontra” (Hera, 2004). Ainda sobre essa viabilidade 

oferecida pela telefonia móvel, enquanto elemento facilitador das atividades dos 

profissionais do sexo em Campina Grande, Apolinário (2011) afirmou que 

 

Embora os chamados cabarés (ou bordéis) como se conhece 
tradicionalmente as casas de prostituição em Campina Grande 

estejam desaparecendo, a profissão continua em alta e é cada vez 

maior o número de garotas de programa em atividade na cidade. Hoje 
elas usam mais o telefone celular para marcar encontros, que 
acontecem geralmente em bares, antes do destino final: as pousadas 
ou os motéis. 
 

Ao pensarmos nas mudanças e permanências nas práticas cotidianas ligadas à 

profissionalização do sexo em Campina Grande, não podemos deixar de mencionar o 

fato de que, durante muito tempo, as damas da noite alugavam os quartos dos cabarés 

e, por isso, de certa forma, estavam vinculadas ao espaço dos cabarés, bordéis e 

clubes campinenses. Nessa perspectiva, as prostitutas desenvolviam uma relação de 

pertencimento ao local de trabalho e construíam vínculos afetivos e de dependência 

com as donas dos estabelecimentos. Essa relação comercial de alugar o espaço para 

também alugar o corpo aparece, de forma poética, nos versos de Cunha Lima (2001), 

quando este rima sobre a rua Major Juvino do Ó, a “rua do rói couro”:  
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Eram trinta e seis casas, tão somente, 
Já desfeitas no tempo, diminutas, 
Alugadas a quantas prostitutas 
Que se alugassem para o amor da gente. 

 

Ao organizarem suas vidas de forma convencional, dividindo as despesas 

domésticas, como o aluguel, por exemplo, os garotos e garotas de programa nos 

mostram que estão construindo novos laços de sociabilidades. Em visita a uma dessas 

residências, pudemos constatar que, na condição de inquilinos, eles constroem 

códigos próprios de funcionamento de suas coxias, de modo a convertê-las no que 

concebemos tradicionalmente como um lar. Informaram-nos que pactuam entre si 

para que os clientes não sejam atendidos em suas casas, já que esses cenários se 

prestam, muitas vezes, apenas enquanto camarins de onde saem diariamente esses 

atores, devidamente fantasiados com seus figurinos, seus uniformes. 

Um pouco mais periférico, o bairro de Bodocongó (zona oeste de Campina 

Grande) abriga o Streep e, na rua lateral deste, temos mais um cabaré. Visitemos, 

agora, a Feira Central, onde temos, na rua das galinhas, seis estabelecimentos, com 

mais dois, na rua das frutas, e um, na rua Vila Nova da Rainha. Esse último, um pouco 

mais conhecido que os demais do local, é de propriedade de uma cafetina famosa, a 

quem chamaremos de Abeona, que conta com um elenco composto por  meninas, 

sempre a postos, disponíveis para divertir os frequentadores, seus clientes. Nas 

narrativas de nossos interlocutores, o estabelecimento de Abeona apresentou ares de 

insalubridade e acomodações precárias, pois, nas palavras de Dionísio (2011), 

 

Lá é esculhambado porque só prá ver, Tártaro e Caos128 pagou 15,00 o 
quarto prá duas pessoas e as meninas estão lá direto, é só desmantelo 

lá, só aquelas mulher desmantelada que não tem o que fazer e vive lá 
24 horas. A gente paga 25,00  das meninas  e elas sai até com duas 
pessoas. 
 

                                                        
128

 Tártaro e Caos são codinomes que, na perspectiva de resguardar suas identidades demos aos dois 

sujeitos que são estudantes universitários e que foram mencionados na entrevista que realizamos com 

Dionísio. 
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Encerrando nosso passeio pelas áreas praticadas pela e para profissionalização 

do sexo, peguemos, por fim, um ônibus na rodoviária velha, zona de prostituição 

durante a noite, e nos dirijamos agora aos motéis da Campina menina, mulher 

ousada, moderna e cosmopolita. 

Pensando em confeccionar uma história que vai saborear os ritmos, odores e 

sabores da Rainha da Borborema, nos deteremos, neste momento, em continuar 

apresentando a cartografia do prazer da serra paraibana e, desta feita, indicaremos os 

espaços específicos dos motéis da cidade, já que corroboramos com o pensamento de 

Corbin (1998), quando este afirma que 

 

 A cidade assim sugerida por fluxos de sensações, de ruídos, de 
cheiros, apercebida nos seus movimentos e nos seus ritmos, resulta 
também do sentimento de que excede os limites da apreensão 
perceptiva, a qual só pode ser social, momentânea e determinada por 
prática de espaços específicos. (CORBIN, 1998, p.107). 

 

Como os motéis são ambientes de certa forma herméticos129, restou-nos tentar 

nos infiltrar em seus quartos a partir das falas de seus frequentadores, que narram 

seus amores, sabores e dissabores em seus momentos de afastamento dos outros 

sujeitos que dessas cenas momentâneas não participam. Para tanto, fizemos uso da 

história oral, trabalhando com garotos e garotas de programa que frequentam os 

motéis campinenses, percebendo-os enquanto ambientes de trabalho, e dialogamos 

ainda com um grupo de frequentadores que vão consumi-los apenas para curtir os 

momentos que passam nesses ambientes com seus parceiros e parceiras, em 

relacionamentos líquidos e fluidos, ou, como bem diz Bauman, (2007) “relações de 

bolso”130. Trabalhamos também com empresários e funcionários de alguns dos motéis, 

                                                        
129

 Estamos considerando as suítes dos motéis enquanto ambientes herméticos, pelo fato de que a 

dinâmica funcional desses estabelecimentos convenciona que, uma vez ocupada a suíte, acomodados os 

seus praticantes, o ambiente se fecha à presença e circulação de funcionários, outros usuários e afins, 

salvo em casos de extrema necessidade ou comportamentos suspeitos dos consumidores que, ao 

estenderem a estada no local, não estabelecem comunicação com os funcionários via telefone fixo 

instalado em cada quarto. 
130

 As relações de bolso discutidas por Bauman indicam um tipo de relacionamento do qual você pode 

lançar mão delas quando for preciso. O autor também nos explica que essas relações são a encarnação 

da instabilidade e da instantaneidade. Para essa discussão ver Bauman,2004. p. 36. 
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para tentarmos perceber o caráter empresarial, lucrativo, bem como o espaço no 

mercado de trabalho. 

Plural, esse cenário se mostra – ainda que de maneira restrita, por cobrar pelo 

seu uso – democratizado. Acessível, pelo fato de que a maioria está agora dentro da 

cidade, onde a muitos deles podem-se chegar por meio de transportes coletivos, 

motos e até a pé, já que, a exemplo do que ocorre com o motel Ok, além de contar com 

uma parada de ônibus em uma de suas calçadas, está cercado por bares e 

churrascarias, localizado nas proximidades de uma faculdade e do Shop Motel, que 

fica há poucos metros desses locais. 

Nosso estudo, preocupa-se, ainda, em dar uma mirada nos espaços da troca e 

mercantilização do prazer sexual. Fazemos isso de forma ambivalente, uma vez que 

problematizamos o motel e o percebemos enquanto um dos emblemas da cidade atual, 

não só do ponto de vista arquitetônico, mas também como geografia dos prazeres, 

uma zona na qual se inscrevem corpos, prazeres e paixões. Por ser um espaço que 

permite, além do sexo pelo prazer entre casais que não estão se prostituindo, a 

prática do sexo mercantilizado, conserva, guardadas as proporções, resquícios dos 

costumeiros ambientes idealizados para a venda dos corpos – os cabarés. Pensando no 

significado e no uso dado a cada espaço, Certeau (1994, p. 202) afirma que 

 

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem 
elementos nas relações de coexistência. Aí se acha, excluída a 
possibilidade, para duas coisas, de ocuparem o mesmo lugar. Aí 
impera a lei do “próprio” (...) um lugar é portanto uma configuração 
instantânea de posições. Implica uma estabilidade (...). Espaço é um 

cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos 
movimentos que aí se desdobram. Espaço é um lugar praticado. 
 

 

Pensamos no significado histórico dos motéis enquanto espaços que permitem 

e possibilitam intimidades e sensações aos seus frequentadores diversos, dando a 

estes a impressão de que ali são saboreadas, resguardadas e reavivadas, no 

reencontro com suas quatro paredes. Vislumbramos, em Campina Grande, diversos 

motéis, a exemplo de Shop, Parque Hotel, Tahiti, Bel Recanto, que existem e que até o 
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momento estão silenciados pela produção historiográfica local, não o sendo pelos 

literatos que se referiram alguns desses estabelecimentos, ao escreverem um ‘roteiro 

sentimental’131 da Rainha da Borborema, a exemplo do motel Dallas, referido nos 

versos de Cunha Lima (2001): 

 

O Dallas sabe guardar 

Conveniências de instantes 
Os segredos dos amantes 
Que se escondem para amar 
 

As problematizações que tecemos, a partir das narrativas dos sujeitos 

entrevistados, nos levaram a construir uma leitura plural do uso do motel, pois, 

dependendo de quem seja o ator a atuar e praticar o motel, ou até mesmo a relatar 

sua prática/performance, o ponto de vista sobre esse espaço sofre significativas 

alterações. Nas narrativas dos garotos e garotas de programa, o quarto de motel é 

costumeiramente significado como um de seus vários locais de trabalho. Já os casais 

de namorados ou ficantes, que procuram os motéis em ‘noites avulsas de sexo’132, 

podem percebê-los enquanto espaço confortável e aconchegante para curtir o 

momento. Além desses atores, um casal que usa o mesmo espaço para encontros 

extraconjugais pode levá-lo a senti-lo enquanto cápsula protetora.  

Esses espaços são pontos de encontros e de lutas de representação por onde 

desfilam corpos atuando, encenando, tanto na compra e venda de sexo, com a 

mercantilização do prazer, quanto no usufruto do amor, do espetáculo dos orgasmos, 

do sexo multifacetado. Nessas situações, as múltiplas identidades sexuais se afloram 

de forma intensa, livre, repertoriando suas práticas de maneira distante de alguns 

olhares castradores de determinados indivíduos, que ainda preservam valores morais 

conservadores que se visibilizam nas condenações sobre algumas opções sexuais e 

relacionais.  

                                                        
131

 Título de uma obra escrita pelo poeta Ronaldo Cunha Lima, em 2001. 
132

 Bauman explica, em sua obra Amor Líquido, que, atualmente, os casais se referem a noites avulsas 

de sexo como momentos nos quais eles vão fazer amor, levando-nos a perceber, assim, que, nessa era 

do amor líquido, as palavras “amor” e “sexo” aparecem como se fossem sinônimos. 
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Longe de censuras, nos motéis campinenses, os corpos brincam, bailam ao 

ritmo dos desejos sexuais, fazendo com que os consumidores desses ambientes se 

transformem e sejam transformados ao sabor da imaginação, fugindo das convenções, 

da rotina, ainda que por alguns instantes, moldados ao calor do instinto, 

estabelecendo, praticamente, uma oposição homem/corpo. Ao se referir ao corpo, Le 

Breton (2007. p 84) afirma que 

 

Destacado do homem, transformado em objeto ao ser moldado ao 

gosto do dia, o corpo se equivale ao homem, no sentido em que, se 

modificando as aparências, o próprio homem é modificado.[...] o 
corpo não é mais uma máquina inerte, mas, um alter ego de onde 

emanam sensações e sedução. 
 

 

Destarte, determinadas práticas sexuais, que são freadas em lugares mais 

expostos e com atores sociais diversos, encontram nos motéis campinenses uma arena 

montada para essa luta entre o pode/não pode. Discreto o ambiente, discretos os 

atores, temos a receita do delirante prazer. Segundo Milene Ferreira, coordenadora do 

CIPMAC133, em entrevista concedida à Apolinário Pimentel (2011), 

 

Os travestis e michês são mais reservados. Eles costumam marcar 

encontros em lugares discretos e geralmente seguem de carro – com o 
cliente – direto para o motel. Alguns ficam circulando pelas praças 

centrais da cidade mantendo contatos “profissionais” e sempre estão a 
disposição a qualquer hora do dia ou da noite. 
Como a prática sexual é muito individual e íntima, tanto as prostitutas 
como os michês e travestis costumam manter sigilo absoluto de seus 
clientes. “É uma relação ética e de confiança”, afirma Milene Ferreira, 

revelando ainda que hoje é comum haver pessoas de todos os níveis 
sociais em busca de sexo, entre eles homens e mulheres casados, 
políticos, empresários e até mesmo religiosos. 
 

 

                                                        
133

 CIPMAC é o Centro Interativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do 

Sexo de Campina Grande-PB. A ONG é responsável pelo acompanhamento jurídico e psicológico de seus 

associados, além de ser responsável pelo oferecimento de oficinas de capacitação (artes plásticas, 

artesanato, culinária, cabeleireiro e informática). Ademais, faz distribuição de preservativos e material 

informativo sobre DST/AIDS. Segundo Milene Ferreira, o Ministério da Saúde envia para essa ONG 14 

mil preservativos por mês e a média diária de uso de camisinhas gira entre 5 a 10 unidades por cada 

profissional do sexo. 
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Ao entrevistar o travesti de codinome Demeter, este afirmou que “tenho até 

clientes que já tenho promotores, né... políticos...”. Percebemos, assim, que, no 

discurso dos próprios garotos e garotas de programa, que mencionaram como clientes 

alguns homens públicos que ocupam cargos de visibilidade, chefia, há certa 

construção de uma identidade diferente por parte desses profissionais que deixam 

transparecer que ocupam um lugar social diferente daqueles atores sociais que 

também praticam a profissionalização do sexo, mas, que são preteridos por esse tipo 

de consumidor do sexo por estes oferecido, ou seja, que não são contratados por esse 

tipo de clientela. Segundo Hall (2009, p. 13), 

 

A identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada 
continuamente em relação à forma pela qual somos representados e 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um eu coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 
nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se 

sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até 
a morte é porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos 
ou uma confortadora narrativa do eu. A identidade plenamente 

unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 
 

 

Pensamos o quarto de motel como um espaço também de disputas de poder, 

um território onde se travam lutas identitárias. Disputas estas que começam ainda em 

casa, no bar, na roda de amigos, enfim, começam ainda nas urdiduras sociais, no ato 

de arrumar-se, de projetar-se para o outro, de identificar-se, de criar uma 

performance. Entendemos esse espaço, também, como lócus de um modelo de cidade 

que culturalmente acomoda, patrocina, mas também, marginaliza e rejeita seus 

diversos atores, em suas artes de fazer o amor e exercitar suas identidades relacionais 

e afetivas, sejam sólidas, sejam líquidas (BAUMAN, 2004). Nesse sentido, os atores 

nos motéis permitem que seus corpos se enrosquem na medida do desejo, sem que os 

diretores possam fazer quaisquer tipos de cortes. 
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Ao abrir as portas do espaço motel e apresentá-lo enquanto objeto de estudo ao 

mundo acadêmico, uma questão requisita nossa atenção especial – contribuir para a 

dilatação da leitura dos laços de afetividades construídos atualmente entre os 

ocupantes dos motéis, que são antenados com os relacionamentos abertos e com o 

poliamor, que é conceituado: 

               

Academicamente, Haritaworn et ali (2006, p. 518) definem poliamor 

como “a suposição [assumption] de que é possível, válido e valioso 
[worthwhile] manter relações íntimas, sexuais e/ou amorosas com 
mais do que uma pessoa”. Ritchie & Barker (2006, p. 584) apontam o          
poliamor como uma “narrativa sexual emergente”, que tem que 
contender com a mono-normatividade associada à hetero-
normatividade vigente. De acordo com Meg Barker (2005, p. 76), a 
maior parte das definições correntes “incluem a noção de que é 

possível manter múltiplas relações amorosas e desejável ser-se aberto 
e honesto dentro destas relações”. (CARDOSO, 2010, p.52). 

 

Nos dias de hoje, há, em Campina, um deslocamento de papéis, qual seja, a 

velha cafetina e outras modalidades de agenciadores de programas sexuais padecem e 

são suplantadas pelas facilidades ligadas à vida moderna, que trouxe à tona a 

tecnologia a serviço dos garotos e garotas de programa, os quais têm acesso fácil à 

telefonia móvel cada vez mais popularizada e acessível. 

Por viverem numa realidade na qual os avanços nas comunicações facilitam os 

contatos e encurtam significativamente as distâncias, os protagonistas e coadjuvantes 

do amor pago desligam-se da dependência em relação aos donos ou gerentes dos 

locais anteriormente usados para realizar seu trabalho, uma vez que podem ser 

acionados pelos clientes de forma direta, sem intermediários, a qualquer hora do dia 

ou da noite. Jornais, sites na internet, redes sociais figuram como novos espaços a 

serem praticados de formas variadas, propagandeando as maravilhas possibilitadas 

pelos corpos com prazer à venda. 

Da exposição nos cassinos, bares, pousadas e bordéis, passamos para os 

sigilosos motéis. Dos espaços do consumo cheios de encantos da prostituição feminina 

luxuosa, nacional e internacional, enveredou-se pelo consumo exacerbado da 

prostituição – além da tipicamente feminina, da masculina e homossexual –, 
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experimentada por alguns clientes do sexo masculino, que deletaram o machismo 

patriarcal, ao menos nas práticas carnais, de braços que se abraçam em ambientes 

sigilosos.  

Nas décadas de 30 e 40 do século XX, Campina passou por um processo de 

urbanização arbitrária sob as ordens do então prefeito Verginiaud Wanderley, que 

pensou numa cidade economicamente próspera com ares de modernidade, 

modernidade esta que se verificava em algumas capitais do Brasil, bem como em 

algumas regiões da Europa e dos Estados Unidos. 

Naquele momento, o poder público campinense, ancorado no discurso médico-

higienista, utilizado como justificativa ideológica para a erradicação de algumas 

doenças, deslocou das áreas centrais da cidade, por onde a elite política e econômica 

transitava, as edificações indesejáveis, sem estética. Na década de 1930, a sociedade 

campinense pressionara ainda pela exclusão das vendedoras de prazer das áreas por 

onde transitavam as famílias tradicionais. Segundo Nascimento (2008, p. 99-100), 

 

Como os pedidos eram muitos e a solicitação de tomadas de 
providências por parte dos prefeitos da cidade eram constantes, as 

prostitutas foram transferidas nos primeiros anos da década de 1930 

para a região dos Currais, onde funcionava a feira de gado da cidade. 
  

 

Diante desse contexto de alterações espaciais, presenciamos ainda uma 

mudança nos lugares onde a sexualidade, em momentos anteriores, verificada nos 

bordéis e na feira, será praticada. Arejava-se o ambiente e tirava-se do convívio com 

as pessoas consideradas íntegras, a mulher de vida fácil. A respeito da desodorização 

do espaço urbano, no contexto da década de 1940, Cavalcanti (2000, p. 73) afirma que 

 

A feira, com sua sujeira, seu barulho e a mistura de “vozes e cheiros” 
que lhe são característicos, era realizada na Rua Maciel Pinheiro, 
antiga Rua Grande, e foi reconduzida para a periferia leste, no 
conhecido “Beco das piabas”, lugar para onde foi também  “rói-couro”, 
antigos bordéis da rua $ de outubro (atual Major Jovino do Ó). 
Formou-se então, na região leste, um grande comércio de peles, peixes 
e “carnes” humanas para todos os gostos; uma mistura e um comércio 
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anti-higiênicos e anti-imorais que, portanto, deveria manter-se à 
distância do olfato da fina elite. 
 

 

Com o crescimento acentuado do número de motéis, presenciamos outro tipo 

de saneamento e limpeza do espaço para a prática do sexo e exercício da sexualidade 

campinense, com uma roupagem nova, que, inversamente ao que ocorreu no período 

anteriormente citado, é encabeçado pela esfera privada. Um aspecto que deve ser 

ponderado é que, já que, a exemplo do que ocorreu nos anos 30 e 40, um 

deslocamento dos lugares propícios ao sexo pago. Ou seja, embora alguns cenários 

tenham mudado bastante, alterando determinadas tramas e personagens, percebemos 

certas permanências dos traços típicos do meretrício já que os motéis campinenses 

também são manipulados para a prostituição. 

Os cabarés eram administrados por agenciadoras e agenciadores que se valiam 

do trabalho prestado pelos corpos das meninas dessas casas de prostituição para 

ganhar dinheiro de forma fácil. Já nos motéis, existe um lucro muito mais acentuado 

do que ocorre nos remanescentes locais de Campina, só que, desta feita, a geração de 

lucros não se efetua apenas com a prostituição feminina, mas também com a 

masculina e a homossexual, sobretudo com a ocupação dos seus espaços por casais 

dos mais diversos formatos e interesses que não o fazem, boa parte das vezes, com o 

objetivo de praticar ou consumir a prostituição. 

Contudo, é válido salientar que os motéis não passaram por uma tentativa de 

deslocamento físico, cartográfico, de marginalização, segregação. Pelo contrário, 

temos sua alocação em áreas privilegiadas da cidade, como o bairro do Catolé, ou em 

áreas um pouco mais distantes, como é o caso do Shop Motel. Inverte-se a lógica 

aplicada décadas atrás. Hoje, a preocupação não está centrada na proteção da 

sociedade do contato com relacionamentos e pessoas vistas e ditas como promíscuas e 

indecorosas, mas, inversamente, procura-se proteger os frequentadores desses 

espaços dos olhos da sociedade conservadora, com seus valores morais que insistem 

em querer pedagogizar os comportamentos sexuais. 
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Há, nesse sentido, um planejamento estratégico com vistas a resguardar a 

individualidade e a vida privada de seus frequentadores, garantindo uma relevante 

lucratividade. Asseio, beleza, conforto, privacidade, relativa segurança são alguns dos 

atrativos disponibilizados no ambiente de alguns motéis campinenses, que figuram 

nessa nossa “modernidade líquida” (BAUMAN, 2004) como uma espécie de “cápsula 

defensiva”, numa realidade em que a preocupação com a tranquilidade e a reserva da 

vida privada leva-nos a buscar ambientes cada vez mais restritivos. Quando 

questionado sobre as razões que o levam a optar por realizar encontros amorosos nos 

motéis, Ares (2011), afirmou que “são lugares aconchegantes, discretos, e necessários 

para prática sexual com segurança e comodidade”.  

No tocante ao deslocamento geográfico das áreas para encontros ligados ao 

prazer sexual, se faz pertinente ponderarmos que o mais recente estabelecimento do 

ramo (m)hoteleiro, o Delírius, foi construído de forma atípica para esse tipo de 

negócio – no perímetro urbano, às margens de uma movimentada BR, dentro da 

cidade e cercado de estabelecimentos comerciais, bem como de residências. Essa 

localização nos faz pensar no quanto naturalizou-se a existência dos motéis, lugares 

de gozo sexual.  Embora atualmente outros motéis também estejam localizados dentro 

da cidade de Campina Grande, a exemplo do Taity e o Bel Recanto, diferentemente do 

Delírius, eles não foram construídos na cidade, inversamente, ela é que cresceu e 

deles se aproximou e os abraçou. 

É importante destacar que, para além de nossa vontade em montar um roteiro 

ou um guia dos cabarés ou motéis – já que nós os entendemos dentro da perspectiva 

certeauniana de espaço praticado e, como tal –, estamos interessados muito mais nos 

corpos que desenham com suas práticas libidinosas seus traçados, neles transitam, 

circulam com suas motivações, sensibilidades, seus perfumes, sua energia, suas 

táticas e astúcias, mas também em suas angústias, seus medos, suas traições, seus 

fedores e suas desilusões, uma vez que: 

 

São as práticas que trabalham esse espaço, que o tornam vivência e 
experiência, são os sentidos que seus praticantes lhes dão, são os 
desejos, fantasias, sonhos, imagens que sobre ele se projetam, que o 
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constitui como espaço social, cultural e histórico. (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2008, p. 108). 

 

É nessa perspectiva que a cartografia ajudaria a pensar nos deslocamentos e na 

reespacialização sugerida no início do texto, uma vez que, a geografia dos desejos 

ajuda a construir uma cartografia/geografia dos espaços e dos corpos e como eles se 

movem/deslocam/marcam (entre) os espaços e como assim fazendo vão modificando 

esses mesmos espaços, pois mesmo sendo espaço praticado, os usos, as cenas, os atos 

são diferentes. Além do mais, corroboramos com a leitura de Albuquerque Júnior 

(2004, p.8), quando afirma que “espaços são criações humanas e não apenas 

receptáculos passivos ou cenários dos acontecimentos humanos”. 

Consideramos bastante complexo o processo de problematizar da intimidade 

vivida no interior do motel. Essa complexidade resulta do fato de que, mesmo ouvindo 

as narrativas dos praticantes desses ambientes e embora saibamos que há muito para 

o homem é/era/será mais importante, muitas vezes, ouvir dizer do que ver é 

prematuro neste momento, revelar tudo o que em seus interiores se passa, uma vez 

que nem sempre os transeuntes revelam detalhes, o que acaba por deixar ainda 

muitos silêncios a serem posteriormente quebrados sobre esse espaço praticado. 

  Vale discutirmos a passagem de um modelo de relacionamento pautado em 

vínculos, compromissos, em um projeto futuro, ou seja, o casamento, para o amor em 

sua feição mais recente – o amor líquido134. Entendemos que este contribuiu para que 

o motel ganhasse o status de um espaço pedagogicamente idealizado e planejado, no 

qual os indivíduos podiam sentir e usufruir, de maneira mais confortável e 

conveniente, dos prazeres do corpo e do sexo.              

 Não desconsideramos aqui a ocorrência e convivência simultânea de vários 

modelos de relacionamentos. No entanto, ponderamos para o fechamento de nossa 

pesquisa as transformações que irão ocorrer nos modos de amar enquanto elementos 

facilitadores do aparecimento de espaços que se mostram adequados ao exercício do 

                                                        
134

 Apropriamo-nos do termo, que é de Zigmunt Bauman. Tomamos de empréstimo por considerá-lo o 

mais adequado para pensarmos essas relações atuais que se constroem e se desfazem com facilidade e 

rapidez. 
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amor, discutindo, especificamente, a passagem do amor romântico ao líquido, sendo o 

segundo o que viabiliza o espaço do motel. 

 Da facilidade com que os encontros amorosos acontecem e não se repetem, nós 

os percebemos enquanto traço característico de uma geração dada a amar o corpo 

mais do que o próprio indivíduo que o identifica. Esse novo jeito de praticar o amor 

está ligado ao desejo, ao prazer sexual e, por isso mesmo, ama-se o corpo que dá 

prazer e não o sujeito com seus sentimentos e suas subjetividades e amam-se muitos 

corpos simultaneamente e, assim, poucos sujeitos em sua essência, individualidade, 

sua alma. Discutindo essa identificação do sujeito com o seu corpo, LE BRETON 

(2011), afirma que: 

 

O corpo da Modernidade se torna um melting pot bem próximo das 
colagens surrealistas. Cada ator “bricola” a representação que faz do 

seu próprio corpo, de maneira individual, autônoma, mesmo se retira, 
para tanto, no ar do tempo, o saber vulgarizado das mídias, ou a 
causalidade de suas leituras e de seus encontros pessoais. (LE 

BRETON, 2011, p. 21), 
 

 

  Esse amor efêmero, contingencial, potencializa as sensações físicas em 

detrimento das expectativas da alma do sujeito enquanto pessoa. Essa nova arte de 

amar não discrimina os sexos, não faz distinção de gênero, visto que tanto homens 

quanto mulheres – sobretudo depois que elas se libertaram das exigências da 

reprodução, da obrigatoriedade de constituir família – aspiram cada vez mais os 

beijos, as carícias e alimentam as compulsões sexuais e eróticas que satisfazem a 

fome de prazer dos corpos, os orgasmos múltiplos, nessa modalidade de relação 

amorosa na qual: 

 

O acesso ao corpo do outro não impõe nenhuma reticência. O erotismo 

ou a ternura não dosam as carícias, os beijos na boca, nas bochechas, 
no pescoço e em outras partes do corpo. O prazer partilhado da 
oralidade se desenrola não apenas no gozo do rosto, mas de toda parte 
onde se aplicam os lábios, pois, no desejo de outrem, tudo é ao mesmo 
tempo desejo e jubilação (LEBRETON, 2009. p.84). 
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 Nas narrativas dos praticantes dos motéis, observamos que há certo 

reordenamento e uma tentativa de adequação do amor aos tempos atuais. Assumindo 

a configuração de líquido, o amor passa a estar dissociado de laços de afetividade, das 

emoções e liga-se muito mais à satisfação dos desejos físicos, eróticos e sexuais dos 

corpos, deixando o coração e o amor intenso de lado. As relações fluidas são sexuais, 

corporais, erotizadas, carnais e, eventualmente, pessoais, amarradas com 

compromissos, estabilidade, durabilidade. 

     No percurso da humanidade, o feitio do amor encantou e desencantou os 

indivíduos, fez/faz feliz e fez/faz sofrer mulheres e homens de todas as idades, opções 

sexuais, condições socioeconômicas e culturas diversas. O cupido não escolhe seus 

alvos, ele apenas os acerta, flechando-os. Só que, na era do amor líquido, nem sempre 

há ligação entre esse sentimento e o casamento, de tal forma que, com a 

multiplicidade de encontros casuais que se fazem e desfazem rapidamente, o cupido 

anda trabalhando incansavelmente. Discutindo as relações entre amor, casamento e 

sexualidade, Araújo afirma que 

 

O amor e o casamento, tal como o conhecemos hoje, surgiu [sic!] com 

a ordem burguesa, mas só ganhou [sic!] feição a partir do século 
XVIII, quando a sexualidade passou a ocupar um lugar importante 
dentro do casamento. O amor, no sentido moderno de 

consensualidade, escolha e paixão amorosa, não existia no casamento, 
sendo, em geral, vivenciado nas relações de adultério, e a sexualidade 

não era vivida como lugar de prazer, sua função específica, era a 
reprodução. (ARAÚJO, 2011, p. 20). 
 

 

Inversamente ao que ocorria nos cabarés de tempos remotos – nos quais as 

damas da noite, muitas vezes neles residiam e faziam a vida –, os praticantes dos 

motéis, trabalhando ou apenas saboreando o ardor sexual nestes espaços, não se 

vinculam nem se ligam ao ambiente. Os quartos de motéis só fazem sentido por causa 

das práticas e dos praticantes, pois, cada casal ou grupo os significam de maneira 

particular, sem, contudo, construírem algum tipo de ligação ou sentimento de 

pertença a esses espaços, territórios. Sendo assim, os motéis campinenses são espaços 

e, ao mesmo tempo, territórios significados pelos sujeitos, já que 
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Há uma relação de exterioridade do sujeito em relação ao espaço e 

uma ligação intrínseca com a subjetividade quando se fala em 
território. O território é uma noção que incorpora a ideia de 
subjetividade. Não existe um território sem um sujeito, e pode existir 
um espaço independente do sujeito. O espaço do mapa dos urbanistas 
é um espaço; o espaço real vivido é território. (ROLNIK, 1992, p.28). 
 

 

   A dinâmica do funcionamento desses espaços não permite, por diversas 

questões, sejam elas de ordem financeira, sejam de conveniência, a permanência por 

estendido limite de tempo nem a sensação de estar ali, “em casa”. Os laços de 

sociabilidades, que eram construídos entre as meninas dos cassinos e os cabarés, não 

podem ser costurados, nos espaços dos motéis, entre os garotos e garotas de 

programa e os seus respectivos clientes, uma vez que nem mesmo os funcionários 

desses estabelecimentos comerciais/sexuais mostram suas faces. Não há rostidade, 

nem cuidado, nem zelo entre os que dão uma passadinha nos motéis. O tempo do 

motel é o tempo das relações rápidas, momentâneas, voláteis, e o próprio ambiente, 

pela sua lógica pedagógica, desumaniza o tempo e os sujeitos. 

Os meninos e as meninas de programa não se sentem ligados a esses lugares 

porque não estão vinculados a esses ambientes, tal como ocorria com as vendedoras 

de prazer gerado pelo sexo que atuavam no Eldorado, já que os profissionais do sexo 

que atuam nos motéis não moram nesses ambientes. Depois de realizado o trabalho 

para o qual foram contratados, os corpos que vendem prazer, voltam para seus 

respectivos “pontos”. Os casais de namorados, amantes, ficantes, passantes, também 

não se vinculam ao motel, pela própria lógica de criação desse ambiente, que era a de 

encontros      amorosos eventuais, bem como pelo fato de que, financeiramente, os 

custos são muito altos e a permanência de alguém por um tempo atípico, demorado 

demais, pode suscitar suspeitas de que, na verdade, a pessoa pode estar se 

escondendo nesse casulo. 

           As relações afetivas mercantilizadas ou não ganham, nos motéis, um status de 

secretas, status este que não podia ser alcançado nos cabarés nem nos bordéis, onde 
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os encontros realizados eram, geralmente, às vistas de todos os frequentadores ou, 

ainda, eram revelados em conversas entre os praticantes desses espaços. 

            Enquanto espaços privados, porém relativamente democratizados, os motéis 

não são interditados aos mais variados usuários com suas diversas opções sexuais. 

Eles são espaços de consumo dos que podem pagar e segregam tão somente aqueles 

impossibilitados de deixar no estabelecimento a quantia cobrada pelo uso, bem como 

os que não estão ligados pelas bandeiras dos cartões de crédito e aqueles cuja faixa 

etária seja inferior a 18 anos. Nossa afirmação quanto a certa democratização do 

espaço do motel respalda-se nas narrativas de donos e funcionários de motéis 

entrevistados. Uma de nossas interlocutoras, dona de motel, por exemplo, ao ser 

questionada sobre o acesso dos atores diversos ao ambiente, afirmou que o que 

interessa é o pagamento, não importando o perfil dos sujeitos. Vejamos o que foi dito: 

 

Neide: Há algum tipo de discriminação, por exemplo, você restringe a 
entrada de algum tipo de cliente aqui? 

Atena:  Não, entra aqui quem quiser e no caso que no final das contas, 
né... tenham condição e pague direitinho e...não badernando em canto 
nenhum, tudinho mas que tenha condição de quitar com o serviço que 

foi prestado, né.  A restrição só é somente com as pessoas de menores 
que a gente dá muito em cima disso, né... tanto que houve até uma 

reunião com o pessoal dos motéis junto com o Conselho Tutelar sobre 
isso tudinho e verificando se realmente a gente proíbe nesse sentido. 
Entendeu? 

 

De todas as possibilidades de mudanças nos relacionamento afetivos/sexuais, 

promovidas pela emergência do espaço físico e pedagogizado dos motéis, ganham 

notoriedade as mudanças nos discursos que circulam em torno do sexo e da 

sexualidade. Isso ocorre porque a vida íntima dos casais, mais especificamente a 

sexual, durante muito tempo, se fazia impronunciável e era praticada apenas dentro 

da vida privada, da maneira mais discreta possível. Agora,  sai da esfera privada e 

ganha visibilidade nas suítes dos motéis campinenses, sejam essas suítes 

convencionais, sejam temáticas. No caso do Shop Motel, disponibiliza-se, inclusive, 

um pacote especial para os casais que estiverem comemorando aniversário de namoro 

ou de casamento, atraindo-os, assim, não apenas com uma suíte específica – a Prova 
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de Amor – mas também com pratos de seu cardápio, conforme atestou, em entrevista, 

Atena (2012), uma das donas do citado estabelecimento: 

 

Neide: Existem pacotes oferecidos no site, né? Para pernoite... 

Atena: Isso, é porque no caso, que a gente no caso pensou no caso, 
aniversariantes do dia ou então quem tá fazendo aniversário de 
casamento, a gente tem jantar a dois que basta trazer a identidade ou 
então a cópia ou a certidão de casamento comprovando que hoje 
realmente vai ser o aniversário e a gente libera o jantar prá eles, tá 
entendendo? Qualquer prato do cardápio e... assim... é uma fatia, 

querendo ou não que vem,  que vai sempre agregar a gente, né? 
 

Algumas narrativas dos nossos entrevistados nos levam a atestar que o sexo 

repetitivo e rotineiro é revitalizado pelos pares casados que procuram o motel, já que, 

por não ser praticado dentro de casa, gera-se uma situação e sensação de fluidez, de 

descompromisso, quebrando, dessa maneira, a rotina que naturalmente se estabelece 

em relacionamentos duradouros. Dessa forma, entendemos que, para os casais 

casados que frequentam os motéis juntos, a casa e o motel são espaços diversamente 

significados pelo casal convencional, que busca apimentar e renovar seus 

relacionamentos. Segundo Venus (2011), 

 

Toda vez que vou com meu marido para o motel é como se eu o 
conhecesse naquele momento e como se eu despertasse novamente o 
interesse de alguém que me olha como mulher e me deseja como se 

fosse uma nova conquista135 
 

 

     Ao ser questionada sobre os motivos que a levavam a frequentar os motéis, 

Afrodite – que informou frequentar, regularmente, na companhia de seu atual 

marido, esse espaço – afirmou que o faz porque 

 

                                                        
135

 Entrevistada que se revela casada e frequentadora dos motéis ao lado do marido atual e que, 

segundo a mesma, em momentos anteriores ao casamento já frequentava na companhia de amigos, 

namorados e ficantes. 
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São espaços privados, seguros, prazerosos, sendo o motivo principal a 
quebra da rotina do cotidiano. Em casa por exemplo em relação ao 
motel parece ser um ambiente sagrado, no motel você sente como se 
liberasse uma fera. 

 
Dialogando e problematizando as narrativas das duas frequentadoras dos 

motéis (Venus e Afrodite), que falam livremente sobre seus passeios nesses 

estabelecimentos, percebemos, nitidamente, que, na contemporaneidade, atentos 

muito mais às necessidades de realização do desejo sexual, os corpos femininos estão, 

de maneira cada vez mais constante e desconcertante, fora de controle e amando nos 

motéis. 

O sexo no motel, de maneira liberta dos grilhões da moral e da religião, não 

ocorre, como convencionalmente o é, apenas a dois, mas também, é possível e 

permitido que ocorra em grupos. Isso pode ser prontamente visibilizado a partir da 

análise das tabelas de preços, que fazem referência à ocupação das suítes por mais de 

duas pessoas. Nesse momento, é preciso pensar e problematizar o valor do corpo do 

outro uma vez que há uma cobrança adicional por corpos que extrapolem a lógica do 

casal. 

Enfim, ao passear por esses espaços desejados pelos corpos dos campinenses 

percebemos que, nos cabarés, os sujeitos desejosos e desejantes da mercantilização do 

sexo se expõem sem reservas para quaisquer outros que se disponham a pagar pelos 

serviços ligados ao prazer enquanto os corpos performáticos que circulam pelos 

motéis o fazem de forma discreta e particular para seus pares que ao buscar o prazer 

no corpo do outro também buscam a privacidade. 
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MEDICALIZAR É PRECISO, “REGENERAR” É (AINDA MAIS) PRECISO: 
(IN)SENSIBILIDADES EUGÊNICAS NA PARAHYBA DO NORTE (1927) 

 

Leonardo Querino Barboza Freire dos Santos136 
 
RESUMO 
Este trabalho problematiza os diálogos de médicos da cidade de Parahyba do Norte 
com a eugenia. Enquanto “ciência do melhoramento da linhagem”, como a definiu seu 
fundador no século XIX, o inglês Francis Galton, a eugenia teve seu “auge” no período 
entre as duas Guerras Mundiais, funcionando como um sistema de saber-poder que 
legitimou a segregação dos considerados “não aptos” com o objetivo/desculpa de 
aperfeiçoar as populações humanas. Nos anos 1920, este saber começou a circular na 

Parahyba do Norte, onde foi apropriado por diversos integrantes do campo médico 
local. Neste texto, discutimos como as propostas eugênicas foram representadas e 
colocadas em circulação na Parahyba pelos esculápios que participaram da “Semana 
Médica”, congresso científico organizado em maio de 1927 pela Sociedade de Medicina 
e Cirurgia da Parahyba e que teve na eugenia o seu principal eixo norteador. Para 
tanto, analisamos os trabalhos apresentados neste evento, que foram reunidos em um 
livro e publicados também na imprensa periódica local. Estas fontes foram 
problematizadas a partir da leitura teórica da Nova História Cultural, e de autores 
como Roger Chartier, do qual nos apropriamos do conceito de representação social, e 
Sandra Jatahy Pesavento, com quem dialogamos para discutir o tema das 
sensibilidades.    
 

PALAVRAS-CHAVE: História da medicina. Eugenia. Representações sociais.  
 

ABSTRACT 
This paper discusses the dialogue between medicine and eugenics in the city of 
Parahyba North. While “the science of lineage improvement”, such as set their 
founder in the nineteenth century, the English Francis Galton, the eugenics had its 
“heyday” in the period between the two World Wars, functioning as a system of 
power-knowledge that legitimized segregation considered “unsuitable” with the 
objective / excuse of perfecting human populations. In the 1920s, this knowledge 
began circulating in Parahyba North and was appropriated by various integrant of the 
local medical field. In this article, we discussed how the eugenic proposals have been 
represented and put into circulation in Parahyba by doctors who participated in the 
“Week of Medicine”, scientific congress held in May 1927, organized by the Society of 

Medicine and Surgery Parahyba where eugenics was the mainstay of the discussions. 
To this end, we analyze the papers presented at the event, which were brought 
together in a book, and were also published by the periodical press. These sources 
were problematized from the theoretical reading of the New Cultural History, and 
authors such as Roger Chartier, from which we appropriate the concept of social 

                                                        
136

 Mestre em História – UFCG. leonardoqbf@hotmail.com.  

mailto:leonardoqbf@hotmail.com


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1359 

 

representation, and Sandra Jatahy Pesavento, who helped to think the topic of 
sensibilities.  
 
KEY WORDS: History of medicine. Eugenics. Social representations.   
 

 

Saber e poder na Semana Médica de 1927 

Terça-feira, 03 de maio de 1927. Os relógios já marcavam 20 horas na cidade 

de Parahyba do Norte. O salão nobre da Academia de Commercio Epitacio Pessôa 

estava lotado: “figuras do commercio, professores, representantes da imprensa, a 

quasi totalidade do corpo medico desta capital, e innumeras senhoras e 

senhorinhas”137 ali estavam para prestigiar a sessão inaugural da Semana Médica. 

Mais cedo, folheando as páginas de A União, os leitores paraibanos puderam se 

informar sobre o que ocorreria naquele “certamen, em que tomarão parte efficiente 

os membros mais destacados da nossa classe medica”: segundo o jornal, seriam 

abordados no evento “alguns dos mais instantes problemas relativos à saúde publica 

em nossa terra e themas de inedito interesse sobre os segredos da clinica e da 

therapeutica”138.    

Promovida pela Sociedade de Medicina e Cirurgia da Parahyba (SMCPB)139 

entre os dias 03 e 09 de maio de 1927, a Semana Médica atrairia às suas sessões o que 

A União chamou de “a parte mais esclarecida e culta da nossa terra”140. O congresso 

serviria para que os médicos oferecessem à leitura dos paraibanos “as provas de sua 

cultura e de suas aptidões, dos seus labores, de suas investigações, dos seus 

testemunhos, tudo vencido, embora, entre os percalços, as responsabilidades e os 

dissabores da profissão” (SMCPB, 1927, p. IV), como explicou Flávio Maroja, 

presidente da entidade, no discurso inaugural do evento.  

                                                        
137

 A União, “A Semana Medica na Parahyba – A solennidade inaugural dos trabalhos – Os discursos”. 

05 de maio. 1927.   
138

 A União, “Semana Medica – A sua installação, hoje, às 19 ½ horas, na Academia de Commercio 

‘Epitacio Pessôa’”. 03 de maio. 1927.  
139

 Fundada em maio de 1924, foi a primeira associação médica organizada no estado. Assumindo o 

protagonismo na realização de eventos científicos como a Semana Médica de 1927, a SMCPB exerceu 

um importante papel na institucionalização da medicina científica na Paraíba.  
140

 Idem, 1927.  
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Desde fins do século XIX os congressos científicos adquiriam progressiva 

relevância para as comunidades médicas brasileiras. Importante fator de 

institucionalização científica, eles abriram um novo espaço de visibilidade pública 

para a medicina. Além disso, esses eventos adquiriram valor estratégico para o 

campo, à medida que “o periódico médico torna-se cada vez mais especializado, 

dificultando o acesso ao leigo. Desse modo, os congressos renovaram a capacidade da 

medicina de se posicionar na vida pública por intermédio de atividades de valor 

acadêmico” (FERREIRA; MAIO; AZEVEDO, 1997 – 1998, p. 488). 

Eventos como a Semana Médica de 1927 funcionaram como instrumentos de 

institucionalização e legitimação social do saber médico, ao oferecer a seus agentes a 

possibilidade de expandir o “auditório” de suas representações sociais (CHARTIER, 

2002). Isto porque penetrar o máximo possível na sociedade daria ao saber médico a 

possibilidade de educar os sentidos (PESAVENTO, 2004a, p. 57) e medicalizar as 

sensibilidades dos paraibanos, de modo a torná-los mais receptivos e, quem sabe, 

menos resistentes à intervenção do poder médico em suas vidas.  

Ao longo dos sete dias do evento os médicos da SMCPB apresentaram 14 

trabalhos e debateram problemas variados: questões sociais foram inseridas na 

discussão sobre doenças como tuberculose, febre amarela, varíola e lepra; higiene e 

educação sanitária foram defendidas como fatores de saúde, progresso e “civilização”, 

enquanto a educação escolar foi esquadrinhada pela perspectiva biomédica; a loucura 

também foi objeto de reflexões, destacando-se uma forte crítica ao modo como os 

“loucos” eram (mal)tratados na Paraíba; foi discutida a eficácia de novos 

medicamentos, e relatados casos clínicos, intervenções cirúrgicas e inovações 

técnicas.    

Os discursos que abriram o evento, em 03 de maio de 1927, foram publicados 

pelo jornal A União141. Entre os meses de setembro de 1927 e março de 1928 o jornal 

                                                        
141

 No dia 05 de maio, foram publicadas pelo jornal as falas do presidente da entidade, Flávio Maroja, e 

do seu vice, José Maciel. No dia 06 de maio, A União publicou o discurso de Oscar de Castro, orador 

oficial da associação.  
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publicou os trabalhos apresentados no congresso142. O amplo espaço que o evento 

ocupou na imprensa periódica chama atenção. Cabe lembrar que o jornal A União, 

fundado em 1893 e ainda em circulação, é um órgão de imprensa oficial, cuja linha 

editorial encontra-se atrelada ao governo do estado da Paraíba. No que diz respeito à 

saúde pública, ele serviu como instrumento de divulgação da “fala” e das ações do 

governo estadual (SOARES JÚNIOR, 2011, p. 178 – 179).  

Além de terem estampado a primeira página de um jornal oficial, os trabalhos 

apresentados na Semana Médica de 1927, junto com os discursos que abriram o 

evento, foram publicados em um livro143. Esta publicação foi patrocinada pelo governo 

estadual, presidido à época por João Suassuna (1924 – 1928), que autorizou a 

Imprensa Oficial do Estado a produzi-la.  

O que teria viabilizado tamanha publicidade oficial para o evento? Um dos 

caminhos para pensar esta questão é considerar os vínculos de reciprocidade entre o 

saber médico e as relações de poder então constituídas. Apenas mantendo certa 

“intimidade” com o poder, a SMCPB conseguiria tamanho apoio oficial para realizar a 

Semana Médica e para fazer circular entre o restrito público leitor as representações 

que seus agentes construíram durante o encontro.  

Assim, a medicina paraibana de começos do século XX não escaparia às íntimas 

e mútuas implicações entre saber e poder de que nos fala Michel Foucault (2013, p. 

30). Além disso, não devemos perder de vista que naquela época estava em curso uma 

tentativa de medicalização da sociedade paraibana. Admitir a existência deste projeto 

de governo das populações na Paraíba, significa reconhecer que a partir de então o 

saber médico ganhará as feições de uma medicina social e política, cujos traços mais 

marcantes serão: uma crescente penetração nas questões sociais, e a constituição do 

saber médico como um ponto de apoio para o exercício do poder por parte do Estado 

(MACHADO et at., 1978, p. 155).  

                                                        
142

 Para maiores informações sobre os trabalhos apresentados na Semana Médica de 1927, Cf. Santos 

(2015, p. 194 – 195).  
143

 SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA DA PARAHYBA (SMCPB). Semana Medica. Parahyba do 

Norte: Imprensa Official, 1927.        
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Nesse contexto, o saber dos esculápios medicalizou a sociedade paraibana, no 

sentido de que se apropriou dos mais diversos aspectos da experiência social, 

transformando-os em objetos de sua ciência. O Estado paraibano não ficou imune à 

microfísica do saber-poder médico. A medicina social também circulou nos aparelhos 

do poder estadual, sobretudo nos órgãos da saúde pública e nos meios de 

comunicação oficiais.  

Porém, como analisa Roberto Machado et al. (1978, p. 157), o vínculo entre 

medicina social e poderes políticos não constitui uma relação de sobreposição do 

governante sobre o médico ou de apropriação da medicina por parte do Estado. O que 

surge é uma relação de reciprocidade, por meio da qual o saber médico viabiliza o 

exercício do poder político, enquanto este, por meio do aparelho de Estado, constitui 

as condições necessárias para a medicalização da sociedade. Dessa forma, “A medicina 

social, com seu novo tipo de racionalidade, é parte integrante de um novo tipo de 

Estado” (MACHADO et al., 1978, p. 157 – 158), que se propõe a assumir um papel ativo 

no governo da população, e que necessita da racionalidade médica para viabilizar seus 

projeto de normalização144 global da sociedade.  

Na Paraíba dos anos 1920, estreitavam-se os vínculos entre um Estado 

normalizador e uma medicina social. E o amplo espaço que a Semana Médica ocupou 

nos meios de comunicação oficiais pode ser pensado como um indício desses vínculos. 

Divulgando o evento e ampliando o auditório das representações médicas, o Estado 

paraibano legitimava o projeto de medicalização da sociedade, de inegável valor 

estratégico para o fortalecimento do saber-poder médico. Por isso, interpretamos a 

Semana Médica de 1927 como uma via de medicalização da sociedade, pois a 

realização do evento e a divulgação de seus trabalhos pela imprensa oficial 

contribuíram para intensificar a penetração do saber médico na sociedade e estreitar 

os vínculos entre Estado e medicina.    

                                                        
144

 Dialogando com Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 955), compreendemos a normalização como a 

tentativa de “conformar as pessoas – em termos de seus gestos e ações – a um modelo geral 

previamente tido como a norma”.   
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A Semana Médica de 1927 também constituiu um espaço de promoção, em 

terras paraibanas, daquilo que alguns médicos definiram, durante o evento, como a 

“grande causa” (SMCPB, 1927, p. 33), que deveria ser “a estrella da medicina futura” 

(SMCPB, 1927, p. X): a eugenia. 

 

Um saber insensível e nada brando: caminhos da eugenia no Brasil  

      

E vós, caros collegas, que sois os representantes 

dignos da sciencia de curar, não vos descuideis um 

instante dos belos ensinamentos das sociedades 

eugenicas. 

[...] 

Permitti, senhores collegas, que, neste momento, 

eu faça minhas as palavras de Clementino Fraga, 

em seu scintilante discurso, quando orador da 

turma academica de 1903, em sua collação de gráo, 

na Faculdade de Medicina da Bahia: 

“Collegas: Tudo pela patria, tudo pela 

humanidade”; e eu ainda direi: tudo pela eugenia 

– a sciencia da transformação do homem 

(SMCPB, 1927, p. X – XI, grifos nossos).       

 

Estas palavras são do médico paraibano José Maciel. Elas foram ditas perante 

um auditório lotado, no salão nobre da Academia de Commercio Epitacio Pessôa, 

durante a cerimônia de abertura da Semana Médica, na noite de 03 de maio de 1927. 

Dois dias depois, estamparam as páginas do jornal A União145. Elas sinalizam a 

circulação da eugenia em terras paraibanas, um saber que alcançou ampla divulgação 

na Europa e na América no período entre as duas Guerras Mundiais, prometendo 

“aperfeiçoar” as populações humanas mediante o aprimoramento e o controle de seus 

traços hereditários (DÁVILA, 2006, p. 31). As primeiras notícias sobre eugenia na 

Paraíba     

 

datam da década de 1920, mas nos estados do sudeste brasileiro já era 
uma realidade debatida uma década antes. No momento em que se dá 
início a uma série de mudanças nos padrões de higiene no país, a 

                                                        
145

 A União, “A Semana Medica na Parahyba – A solennidade inaugural dos trabalhos – Os discursos”. 

05 de maio. 1927. 
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eugenia importada da Europa vê no Brasil um terreno fértil para 
atuação de sua ciência, ganhando aceitação de médicos e intelectuais. 
Na cidade da Parahyba, particularmente, vai ser decisiva para a 
mudança na forma de conceber a prática higiênica, abolindo o antigo 
modelo de polícia sanitária e implantando outro modelo, agora, 
educativo (SOARES JÚNIOR, 2011, p. 95 – 96).       

 

Dialogando com as análises de Soares Júnior (2011, p. 96 – 98), podemos 

pensar a eugenia como um saber baseado na seguinte premissa: as “virtudes” e os 

“defeitos” humanos, sejam eles de ordem física, moral ou mental, são transmitidos à 

descendência pelos mecanismos genéticos. Para os eugenistas seria possível 

“aperfeiçoar” uma população promovendo a transmissão de caracteres hereditários 

considerados “desejáveis”, e dificultando, ou mesmo impedindo, a comunicação de 

uma herança genética “degenerada” às futuras gerações.  

Enquanto “ciência do melhoramento da linhagem”, como a definiu seu 

fundador no século XIX, o inglês Francis Galton, a eugenia funcionou como um 

sistema de saber-poder que legitimou a segregação dos considerados “não aptos” a 

partir de um discurso que se pretendia científico, com o objetivo/desculpa de 

aperfeiçoar as populações humanas. O olhar classificatório e a atitude normalizadora 

eram marcas importantes deste saber. Para assegurar a transmissão genética dos 

fatores “desejáveis”, seria necessário esquadrinhar e classificar corpos, sentidos e 

comportamentos, pois os discursos eugênicos teciam uma relação de dependência 

entre a conduta e a saúde dos indivíduos.    

A eugenia fundamentava-se em pressupostos racistas, defendendo a 

superioridade dos caracteres genéticos da “raça” branca em detrimento da 

“degeneração natural” das pessoas de cor (DÁVILA, 2006, p. 26). Por causa disso, 

limitar ou mesmo impedir a reprodução de indivíduos negros e mestiços esteve na 

pauta de certos adeptos da eugenia, chegando a ser posto em prática em países como 

os EUA e a Alemanha. Segundo Jerry Dávila (2006, p. 53), “Entre 1907 e 1945, mais de 

70 mil pessoas foram esterilizadas nos Estados Unidos. Esses esterilizados eram, em 

geral, pobres, frequentemente negros e considerados ‘débeis mentais’”. Por seu turno, 
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Soares Júnior (2011, p. 100) lembra que na Alemanha nazista146 a eugenia assumiu sua 

feição mais radical, concretizando-se na esterilização forçada de centenas de milhares 

de pessoas e no extermínio de mais de seis milhões de vidas “em nome da higiene da 

raça” (DIWAN, 2007, p. 64 apud SOARES JÚNIOR, 2011, p. 100). 

No Brasil147, os defensores de políticas eugênicas mais radicais encontrariam 

certa dificuldade para colocar em prática seus projetos de “melhoramento das 

linhagens”. É que em um país miscigenado ficava difícil classificar com precisão os 

portadores dos genes “desejáveis” ou impedir a reprodução de tantas pessoas. Além 

disso, partindo das discussões de Nancy Stepan, Wegner e Souza (2013, p. 271) 

mostram que elementos científicos e culturais estiveram envolvidos na constituição 

de um “estilo latino” de eugenia. Na análise desses autores, 

 

levando adiante a sugestão de Stepan, pode-se dizer que a tradição 
lamarckista foi um elemento de ciência que fez com que os brasileiros 
se aproximassem da eugenia preventiva, enquanto a tradição católica 
fez com que, por outro lado, mesmo os simpatizantes de medidas que 
controlassem o nascimento se contivessem em suas manifestações 
públicas (WEGNER; SOUZA, 2013, p. 271 – 272)        

 

Com efeito, em terras brasileiras, a vertente do pensamento eugênico que 

prevaleceu foi aquela que defendia ser possível o “aperfeiçoamento” genético através 

de ações preventivas, especialmente no âmbito da saúde e educação. Por meio de uma 

pedagogia eugênica dos corpos e dos sentidos, os adeptos desta eugenia preventiva 

acreditavam ser possível “aperfeiçoar” os traços físicos e o comportamento das 

pessoas no curso de suas próprias vidas. Com o tempo, isto permitiria a constituição 

de populações “aprimoradas”, que transmitiriam à sua descendência as características 

genéticas “desejáveis”. Assim, no Brasil, a eugenia acabou encontrando terreno fértil 

para seus projetos de “higienização da raça” e “regeneração nacional” nas políticas de 

saúde e educação pública: 

                                                        
146

 Embora ressalte a radicalização das políticas eugênicas na Alemanha nazista, Soares Júnior (2011, p. 

100 – 101) lembra que a circulação do pensamento eugênico no país remonta ao final do século XIX. 
147

 Para uma discussão sobre os diferentes modelos de eugenia que se constituíram em nações como a 

Inglaterra, a Alemanha Nazista, os EUA e o Brasil, Cf. Soares Júnior (2011, p. 99 – 105).  
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Utilizando uma definição elástica de degeneração, as elites brancas 
brasileiras não viam a negritude e a brancura como mutuamente 
exclusivas. Brancos pobres podiam ser degenerados, e alguns 
brasileiros de cor podiam escapar à degeneração embranquecendo por 
meio da ascensão social. [...]. 
A possibilidade de apressar a modernização do Brasil aumentando o 
número de pessoas de cor que não se encaixavam mais na categoria 

social de negros levou intelectuais, cientistas, médicos, antropólogos, 
psicólogos e sociólogos a uma campanha contínua, organizada, para 
construir instituições estatais que cuidassem da saúde e da educação 
pública. [...] as escolas deveriam fornecer os recursos de saúde e de 
cultura básicas que proporcionassem às crianças, independentemente 
de sua cor, a categoria social de brancas (DÁVILA, 2006, p. 28).         

 

Como diria o sociólogo Fernando de Azevedo, secretário da Sociedade Eugênica 

de São Paulo, esta versão da eugenia à brasileira “buscava a eliminação dos venenos, 

não das pessoas” (apud DÁVILA, 2006, p. 54). Porém, por mais que não tenha 

justificado políticas de extermínio ou de esterilização compulsória, não devemos 

esquecer que esta versão mais “branda” da eugenia que circulou no Brasil 

fundamentou políticas de saúde e educação extremamente racistas. Assim, contribuiu 

para transformar a diversidade social brasileira em “problema racial”, inclusive 

“despolitizando” o debate sobre o racismo no país, ao emprestar-lhe o “prestígio” de 

um discurso científico. Ao construir um projeto racista e hierarquizante de 

“regeneração nacional” baseado no “branqueamento” físico e comportamental da 

população, a eugenia deixou marcas perversas na sociedade brasileira.     

 

A eugenia na Semana Médica de 1927: entre a medicalização da escola e a 

esterilização dos “indesejados” 

O diálogo de boa parte dos médicos paraibanos com a eugenia assumiu feições 

“higienistas” e “educativas”. Os ideais eugênicos encontraram um ambiente 

intelectual receptivo na Paraíba, principalmente entre os médicos que desde o começo 

do século XX defendiam propostas de “higienização social” e “educação sanitária”. Em 

detrimento de visões deterministas sobre “inferioridade racial”, sobressaiu entre os 

médicos paraibanos a defesa do “aperfeiçoamento eugênico” da sociedade mediante a 

melhoria das condições de saúde e higiene. Já na abertura da Semana Médica, por 
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exemplo, sinalizando esta apropriação148 da eugenia por médicos paraibanos, Oscar de 

Castro afirmou que   

 

Se a continuidade das gerações se une pela persistência da 

hereditariedade, não só no terreno somático como no espiritual, o 
pôvo tem uma personalidade constante e firme.    
Esta personalidade, em sua arca santa, sua força, seu thesouro, é 
muito mais que o sólo onde está assentada a patria.  
Manter esta personalidade vigorosa é o ideal sublime de um povo. 
Esta personalidade póde se eclipsar, não pela inferioridade da raça, 

mas, pela crueza dos males, que deixam os homens fóra da realidade 
da vida, descaracterizados pelas potencias inimigas (SMCPB, 1927, p. 

XIII – XIV, grifos nossos). 

 

Na visão de Castro, o que colocava em risco a “personalidade” de um povo não 

era a “inferioridade da raça”, mas sim a “crueza dos males”, a precariedade de suas 

condições de existência. Neste aspecto, é provável que ele estivesse se referindo às 

condições de saúde e higiene das populações. Sua fala, como a de outros personagens 

da Semana Médica, sugere que parte do campo médico local defendia a possibilidade 

de aperfeiçoar o “vigor” da “personalidade paraibana” por meio de ações focadas na 

higienização social e na educação sanitária.    

Foi dialogando com essa perspectiva “higienista” da eugenia, que a Semana 

Médica de 1927 colocou em circulação diversas representações que insistiam na 

“necessidade” de uma reforma “eugênica” da Paraíba. Esta, deveria ser conduzida 

pelo saber médico que, mediante ações profiláticas e educativas, promoveria a 

higienização dos corpos, sentidos e mentes dos paraibanos, por vezes defendida como 

“urgente” e “necessária” pelos esculápios da época.  

A própria Semana Médica foi representada como um espaço constituído pela 

SMCPB para possibilitar aos médicos locais o cumprimento de seu “dever”: o 

                                                        
148

 É bom lembrar que a apropriação das produções culturais não ocorre de forma “passiva”, pois “Os 

textos ou as palavras destinadas a configurar pensamentos e ações nunca são inteiramente eficazes e 

radicalmente aculturadores. As práticas de apropriação sempre criam usos ou representações muito 

pouco redutíveis aos desejos ou às intenções daqueles que produzem os discursos e as normas” 

(CHARTIER, 1993, p. 233 – 234). É nessa perspectiva que pensamos as criações que os médicos 

paraibanos construíram a partir das ideias eugênicas que circularam no seu ambiente intelectual de 

começos do século XX.  
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aperfeiçoamento eugênico dos “paraibanos”. Nessa perspectiva, já na abertura de sua 

fala sobre a Prophylaxia da tuberculose na Parahyba do Norte, o médico Alfredo 

Monteiro procurou esclarecer seu público sobre a importância da Semana Médica 

para a reforma “eugênica” da sociedade paraibana: 

 

Em nossa humildade de medicos de provincia, assim pouco estimados 

nos grandes centros scientificos, não descuramos jamais o nosso 
dever, e mau grado as estreitezas do meio pouco propicio a largos 
vôos e grandes arremettidas, reunidos aqui na Sociedade de Medicina 
e Cirurgia da Parahyba, discutimos, estudamos, batemo-nos 
interessadamente pela grande causa, que é a eugenia, a saúde do 
povo, e o bem estar physico e moral da humanidade (SMCPB, 1927, p. 
33, grifos nossos).               

 

No discurso que proferiu na abertura do evento, o presidente da SMCPB Flávio 

Maroja também ofereceria ao público da Semana Médica indícios de sua simpatia em 

relação aos ideais eugênicos: “Em tudo se vae eloquentemente demonstrando a 

necessidade da regeneração somatica da raça, como condição indeclinavel de nossa 

sobrevivencia politica entre Nações” (SMCPB, 1927, p. V, grifos nossos). Analisando 

com cuidado, é possível perceber que tais palavras ofereciam à leitura do público da 

Semana Médica um forte argumento em defesa da eugenia. Segundo Flávio Maroja, a 

“regeneração somatica da raça” era uma questão de sobrevivência nacional. Para ele, 

sem a eugenia, os sonhos de “progresso” e “civilização” das elites nacionais e locais 

poderiam se transformar no “pesadelo” da perpétua dependência econômica ou 

mesmo da dominação política estrangeira.  

Mas, segundo Maroja, os brasileiros dispunham de um caminho para a 

“regeneração” e para sua sobrevivência como nação: a eugenia, tratada por ele como 

a “adoravel sciencia de Galton” (SMCPB, 1927, p. VI). Para defini-la, Maroja coloca em 

circulação um conceito formulado pelo médico paulista Renato Kehl, um dos pioneiros 

da eugenia no Brasil. Segundo o presidente da SMCPB, ela “tem por fim a melhoria 

progressiva da especie, pelo fomento da ‘bôa geração’, pela ‘procreação hygida’, 

consistindo, em summa, no aperfeiçoamento physico, psychico e mental do homem” 

(SMCPB, 1927, p. VI, grifos nossos).  
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Intitulado Educação Sanitaria, o trabalho que o mesmo Flávio Maroja 

apresentou dias depois na Semana Médica sugere o que deveria ser feito para 

concretizar o tal “aperfeiçoamento physico, psychico e mental do homem”. Segundo 

Maroja, apesar das dificuldades enfrentadas pelos médicos para “incutir no espirito 

da nossa gente, arraigada a uns tantos habitos condemnaveis, que vêm de longe, que 

se originaram no berço, a idéa da ‘consciencia sanitaria’”, a educação sanitária 

constituía uma “nobre cruzada”, de grande importância para a “salvação da nossa 

raça, batida por tantos infortunios” (SMCPB, 1927, p. 07, grifos nossos). 

De acordo com Nísia Trindade Lima (1999, p. 115 – 116), na época em que 

Maroja defendeu estas ideias não existia nos meios intelectuais ou no pensamento 

médico brasileiro um consenso acerca das questões raciais do país. Para a autora, 

porém, a maior parcela dos médicos que então aderiu às campanhas em pról do 

saneamento e da educação sanitária adotou um discurso contrário às interpretações 

que, desde o século XIX, apontavam a miscigenação racial como um fator de “atraso” 

e de “inferioridade” do Brasil. Na visão destes médicos, os problemas do país não 

deveriam ser remetidos à questão racial, mas às péssimas condições de saúde, higiene 

e educação sanitária de grande parte dos brasileiros.  

Desse modo, afastando-se de visões deterministas sobre a questão racial 

brasileira, médicos como Flávio Maroja defendiam a possibilidade de construir uma 

sociedade “próspera”, “moderna”, “civilizada” e “saudável” por meio do saneamento, 

da higienização social e da educação sanitária. Nesta perspectiva, “salvar a raça” 

significava dar-lhe saúde, higiene e educação, pois “O país, visto por muitos como 

‘condenado pela raça’, poderia ser absolvido com os recursos mobilizados no 

saneamento” (LIMA; HOCHMAN, 2000, p. 320).  

Para Flávio Maroja, a educação sanitária era muito mais eficaz do que a criação 

de leis e regulamentos. Nessa perspectiva, o presidente da SMCPB compartilhou com 

seus ouvintes as seguintes considerações do médico Antonio Luiz de Barros 

Barreto149: 

                                                        
149

 Médico pernambucano, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Trabalhou no 

Instituto de Manguinhos e no Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), onde chefiou a Seção 
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Educação e propagandas sanitarias têm conseguido entre os 
americanos do Norte, o que a legislação e a administração não 
lograram conquistar. Isto é facil de comprehender porque é sabido 
que, em toda parte, disposições legislativas e providencias 
administrativas são, quasi sempre, recebidas com desagrado e não 
raro com resistencia, emquanto que folhetos de propaganda, 
conferencias e demonstrações praticas sobre o valor de medicos que 

tenham por fim o bem estar e a saúde do povo, não soffrem 
objecções e são acolhidas com todo interesse e attenção (SMCPB, 
1927, p. 08, grifos nossos).       

 

Em lugar de coibir pela lei, de tentar impor “verdades” sobre a saúde mediante 

a aplicação de normas legais ou medidas administrativas, “convencer” pela educação. 

“Sanear” as sensibilidades, estimulando novas leituras e produções de si por meio dos 

“folhetos de propaganda, conferencias e demonstrações praticas”. Falar bastante. 

Escrever mais ainda. Em suma, usar a educação e a propaganda sistemáticas para 

incutir nos “leigos” a noção de “consciencia sanitaria” (SMCPB, 1927, p. 07). No seu 

cerne destas propostas, encontramos o desejo de constituir uma educação dos 

sentidos que promovesse um novo tipo de comportamento sanitário, levando os 

paraibanos a incorporar novas técnicas, higiênicas e eugênicas, de cuidado com o 

próprio corpo (OLIVEIRA, 2010, p. 08 – 09).  

Nesse sentido, mais do que a proibição de hábitos e comportamentos 

considerados como anti-higiênicos, esta educação sanitária “Almejava a produção de 

dispositivos pedagógicos que possibilitassem uma nova leitura sobre si mesmo”; 

pretendia-se que, partindo desta nova identidade, os sujeitos paraibanos assimilassem 

um novo tipo de cuidado de si, “prestando atenção ao seu corpo, cultivando um jeito 

de assear-se, um modo de viver, produzindo-se e conhecendo-se como sujeito 

saudável” (OLIVEIRA, 2010, p. 09).  

Assim, Maroja acreditava que após incorporar a tal “consciencia sanitaria” os 

paraibanos acolheriam “com todo interesse e attenção” as prescrições médicas que 

garantiriam sua própria saúde e a de seus pares. Para este médico, a Educação 

                                                                                                                                                                             
de Propaganda e Educação Sanitária, e o Serviço de Saneamento e Profilaxia Rural. Atuou ainda como 

professor da Faculdade de Medicina da Bahia.   
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Sanitaria, de base eugênica e higiênica, deveria começar nas escolas para, a partir daí, 

“se estender por todos os outros meios collectivos” (SMCPB, 1927, p. 09).  

Sobre este assunto, o presidente da SMCPB não tinha dúvidas: era preciso 

defender a primazia da educação sanitária da infância no espaço escolar. Nessa 

perspectiva, ofereceu às apropriações de seu “auditório” as ideias do médico Amarilio 

de Vasconcellos150, para quem “A escola e não a fabrica, é o logar proprio para fazer a 

educação hygienica”. Dessa maneira, na compreensão de Vasconcellos e também na 

de Maroja, no espaço escolar “é possível ensinar com proveito, no momento oportuno, 

como se evitam as molestias, que a grandeza de uma nação não se baseia apenas na 

sua riqueza e no progresso material, mas principalmente, na saúde e força dos seus 

filhos” (SMCPB, 1927, p. 10).  

Com tais palavras, Maroja colocava em circulação na Paraíba representações da 

escola e da infância que, segundo Heloísa Pimenta Rocha (2003), estavam na base das 

políticas sanitárias paulistas da década de 1920. De acordo com esta autora, naquele 

contexto caberia à escola primária  

 

Eliminar atitudes viciosas e inculcar hábitos salutares, desde a mais 

tenra idade. Criar um sistema fundamental de hábitos higiênicos, 
capaz de dominar, inconscientemente, toda a existência das crianças. 
Modelar, enfim, a natureza infantil pela aquisição de hábitos que 

resguardassem a infância da debilidade e das moléstias (ROCHA, 
2003, p. 40, grifos da autora).           

 

Na perspectiva de médicos que àquela época atuavam em várias partes do país, 

a “regeneração” do Brasil passava pela medicalização da escola e pela higienização da 

infância. O sucesso desta empreitada estava garantido, na perspectiva médica, devido 

à suposta maleabilidade infantil. Sendo assim, as crianças seriam “educáveis”, por 

possuírem um cérebro “ainda plastico, virgem de defeitos” (apud ROCHA, 2003, p. 

43), podendo ser mais facilmente “moldadas” pela higiene e pela eugenia do que os 

adultos. Para estes, restava a “instrução”, que permitiria apenas reforçar 

determinados comportamentos “desejáveis”, mas não a constituição de um “systema 

                                                        
150

 Médico que atuava no Rio de Janeiro junto ao Serviço de Propaganda e Educação Sanitária do DNSP.  
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fundamental de habitos, dominando a existencia inteira, a toda a hora, em todas as 

oportunidades, sob todos os pretextos, inconscientemente, sem o menor esforço, 

como devem e precisam ser os habitos hygienicos” (apud ROCHA, 2003, p. 44). Nas 

representações médicas, este nível de educação dos sentidos só poderia ser 

concretizado entre as crianças, que, reunidas no espaço escolar, poderiam ser melhor 

“higienizadas” devido á “elasticidade” de sua personalidade ainda em formação 

(ROCHA, 2003, p. 44).   

O trabalho apresentado por Maroja sobre Educação Sanitaria na Semana 

Médica sinaliza a circulação dos saberes médicos no Brasil. Através de congressos e 

conferências, da imprensa diária e de periódicos especializados foi sendo constituída 

uma rede que possibilitava a movimentação das representações médicas em diversas 

partes do país, permitindo leituras e apropriações de um saber cada vez mais 

penetrante na sociedade brasileira. Contribuindo para a constituição desta rede de 

circulação dos saberes médicos, Flávio Maroja compartilhou com seus conterrâneos as 

seguintes palavras do médico Emygdio de Mattos151:   

 

É nas escolas que mais abundantes resultados se podem colher dos 

esforços pela melhor saúde. Dos adultos é difficil modificar habitos 
arraigados desde a infancia; mas, na escola, devido à auctoridade 
moral do mestre, o alumno recebe como ouro de lei, os seus 

ensinamentos e inclina-se a imitar-lhes os exemplos (SMCPB, 1927, p. 
10).      

 

O professor é representado como protagonista nesta empreitada de 

medicalização da escola. Mas a “autoridade” do docente não seria o principal recurso 

pedagógico na higienização da infância. A “missão” eugênica deste “médico-

professor” não se limitava ao ensino teórico das prescrições higiênicas. Ele deveria 

ensinar pelo exemplo. No entanto, este discurso médico sobre o protagonismo dos 

mestres na medicalização dos educandos abria margem para a disciplinarização dos 

                                                        
151

 Emygdio de Mattos era um inspetor sanitário do DNSP, cujo trabalho citado pelo médico paraibano 

havia sido apresentado no Intercambio Sanitario Latino Americano da Liga das Nações, realizado em 

1925 (SMCPB, 1927, p. 10). 
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docentes, pois “a imitação, por ser avessa ao discernimento entre o vício e a virtude, 

exigiria do professor a necessária precaução” (ROCHA, 2003, p. 46, grifos nossos).   

Estes médicos acreditavam que o exemplo docente era muito impactante na 

formação sanitária de seus alunos, para o bem e para o mal. Por esse motivo, do 

mesmo modo que defendiam as possibilidades da higienização da infância por meio 

da autoridade e do exemplo do professor, temiam que possíveis “maus exemplos” dos 

docentes pudessem resultar na assimilação de hábitos “indesejáveis” pelos infantes. 

Por isso, os mestres também deveriam se submeter às prescrições eugênicas e 

higiênicas do saber médico, pois como um 

 

Exemplo de virtude, a figura do professor teria também sobre a 
criança, impressionável e plástica, um enorme poder de sugestão [...]. 
Considerando os perigos da imitação, era imprescindível estar atento 
à elaboração de cada detalhe dessa figura modelar que as crianças 
deveriam imitar, de modo que se evitasse que, presa dos pecados 
capitais da falta de asseio, decência ou temperança, o mau exemplo do 
professor viesse a macular a lama infantil com a sugestão desses 
graves vícios, fazendo desmoronar o castelo da educação moral 

(ROCHA, 2003, p. 48, grifos da autora).            

 

Diante de toda esta discussão, Maroja concluía sua defesa da educação 

sanitária escolar argumentando que era “perfeitamente acceitavel que os conselhos 

hygienicos administrados ao individuo, desde creança, ficarão gravados, sendo de 

crer sejam facilmente observados e diffundidos” (SMCPB, 1927, p. 11, grifos 

nossos). Assim, o presidente da SMCPB pode ser incluído entre o vasto grupo de 

médicos brasileiros do começo do século XX que, segundo Maria Stephanou (2006, p. 

35, grifos nossos), embora defendessem a necessidade de se difundir a educação 

sanitária para toda a sociedade, “julgavam que o ensino da higiene seria mais 

produtivo na escola, pois criaria hábitos, multiplicaria práticas higiênicas, chegaria 

ás famílias através dos estudantes”152. Nesse sentido, podemos até afirmar que a 

                                                        
152

 Apesar de tais expectativas do campo médico, é preciso considerar as prováveis dificuldades para 

que o ensino da higiene ministrado nas escolas alcançasse o ambiente familiar das crianças. Neste caso, 

podemos imaginar os diversos obstáculos materiais e culturais (a falta de recursos, o autoritarismo dos 
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medicalização da escola visava a formação de “pequenos higienistas”, constituindo um 

canal que permitiria à escola medicalizada estender sua ação ao ambiente doméstico 

(ROCHA, 2003, p. 47 – 48).  

No entanto, não foi só de higiene e educação sanitária que se alimentaram os 

debates sobre eugenia na Semana Médica. Com menor intensidade, mas ainda assim 

com uma insistência que nos impede de negligenciá-las, algumas representações 

eugênicas mais deterministas também foram postas em circulação em terras 

paraibanas. Neste caso, destaca-se a preocupação com o casamento de pessoas 

consideradas “degeneradas”, que, segundo o discurso da eugenia, poderiam transmitir 

à sua descendência caracteres “indesejáveis”, colocando em risco suas próprias vidas, 

mas também o “vigor” das futuras gerações. 

Foi dialogando com esta perspectiva eugênica que o médico Alfredo Monteiro 

compartilhou com o público da Semana Médica as seguintes lamentações153: “É triste 

admitir que em nosso século, alcoolicos, syphiliticos e tuberculosos se consorciem 

impunemente contaminando o conjuge e gerando criaturas doentes ou fracas” 

(SMCPB, 1927, p. 40 – 41, grifos nossos). Ainda segundo Monteiro, “O exame pré-

nupcial resolveria optimamente a questão”. Mas, queixava-se o médico paraibano: 

“Infelizmente não ha lei em nosso paiz que estabeleça o exame medico dos nubentes” 

(SMCPB, 1927, p. 41). Por isso, defendia que 

 

Se os individuos sãos podem livremente unir-se aos doentes que o 

façam conscientemente mas não têm, absolutamente, o direito de 
procrear filhos hereditariamente tarados. Em Australia o problema 
está resolvido com a castração dos doentes, processo que não póde 

absolutamente ser ensaiado entre nós (SMCPB, 1927, p. 41, grifos 
nossos). 

 

Alfredo Monteiro não esclarece aos seus leitores o porquê do processo de 

“castração dos doentes” implementado na Austrália não poder “absolutamente ser 

                                                                                                                                                                             
pais) que os estudantes enfrentariam para reproduzir em seus lares os hábitos higiênicos que 

vivenciavam nas suas escolas.  
153

 Alfredo Monteiro fez estas colocações no trabalho que apresentou durante a Semana Médica de 1927, 

intitulado “Prophylaxia da tuberculose na Parahyba do Norte”.   



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1375 

 

ensaiado” no Brasil. Embora não hesite em afirmar que os “individuos sãos”, apesar 

de poderem casar-se “livremente” com os “doentes”, não possuíam o direito de gerar 

“filhos hereditariamente tarados” – leia-se “degenerados” – Monteiro não chegou a 

defender explicitamente a esterilização compulsória dos “indesejados” pela eugenia. 

Apesar disso, sugere que “Em Australia” este “problema” havia sido “resolvido” 

graças a “castração dos doentes”.  

Outro indício da circulação destas ideias na Paraíba aparece na fala de Jósa 

Magalhães, que na Semana Médica de 1927 apresentou suas Considerações sobre a 

prophylaxia da lepra no Brasil. Para este médico, o isolamento do enfermo em 

colônias agrícolas era a medida mais adequada para o tratamento desta doença 

(SMCPB, 1927, p. 61). A colônia agrícola idealizada por Magalhães seguia o modelo 

dos sanatórios de uma instituição inglesa chamada Commission to Lepers. A respeito 

desse método de tratamento, ele comentou o seguinte:   

 

O leprosario deve ser uma colonia agrícola, uma pequena cidade onde 
reponte a vida social em todas as suas manifestações. Os sanatorios da 
“Commission to Lepers”, instituição inglêsa que é proprietaria de 48 
sanatorios, em que se cuidam de milhares de Lazaros, são pequenos 

grupos de edificios em que vivem os enfermos separados dos seus 
enfermeiros de bôa saúde. Com este systema e com os novos 
methodos de tratamento os resultados têm sido animadores. A 
maior preoccupação da “Commission” é tornar agradavel esse 
isolamento aos leprosos. Nelle há o theatro, o cinema, jornaes, 
bibliothecas, concertos, associações, jogos, etc.; até o casamento ha, 
desde que haja prévia esterilização dos nubentes” (SMCPB, 1927, p. 

61 – 62, grifos nossos).       

 

Segundo Laurinda Rosa Maciel (NASCIMENTO; CARVALHO, 2004, p. 109 – 

113), a defesa científica do isolamento dos doentes de hanseníase remonta à segunda 

metade do século XIX, quando ainda não se conhecia com precisão os mecanismos de 

transmissão da doença e nem se dispunha de medicamentos eficazes para o seu 

tratamento. Dessa forma, quando Jósa Magalhães apresentou suas Considerações, o 

isolamento ainda era a medida profilática mais empregada contra esta doença. Assim, 

ainda de acordo com Laurinda Rosa Maciel:   
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Como consequência deste tratamento excludente ao longo dos séculos, 
foi construído um certo horror em torno da doença, o que acarretou 
um profundo estigma social ao mais simples contado e às suas 
possíveis consequências, uma vez que o doente, na maioria das vezes, 
apresentava lesões ulcerantes na pele e deformidades nas 
extremidades. Esta marca de desonra fisicamente presente nas feridas 
e nos membros desfigurados do “leproso” e incorporada à sua 

identificação, lançou a doença para o lado mais obscuro da sociedade 
(NASCIMENTO; CARVALHO, 2004, p. 109 – 110).       

 

Além de sinalizar o estigma que perpassava a experiência social dos doentes de 

hanseníase a fala de Jósa Magalhães em defesa do isolamento também toca a 

discussão sobre hereditariedade, tema caro ao pensamento eugênico. No entanto, logo 

no início de sua apresentação, Magalhães excluiu “de logo, a hypothese da 

hereditariedade”154 como fator de transmissão da hanseníase (SMCPB, 1927, p. 54). 

Mas então por que ele celebrou os resultados “animadores” que a Commission to 

Lepers estaria alcançando em seus sanatórios, ao tentar “tornar agradavel esse 

isolamento aos leprosos”, estabelecendo, entre outros “benefícios”, a possibilidade do 

casamento entre pessoas enfermas “desde que haja prévia esterilização dos 

nubentes”? (SMCPB, 1927, p. 61 – 62).  

Parece que neste caso Magalhães estava se apropriando das leituras eugênicas 

em circulação na Paraíba. Caso contrário ele não teria, em um mesmo texto, recusado 

a transmissão hereditária da hanseníase e em seguida defendido a esterilização de 

casais enfermos. Ora, se a doença não era transmitida hereditariamente, por que 

impedir que casais doentes de hanseníase tivessem filhos? É provável que Jósa 

Magalhães não estivesse preocupado com a transmissão hereditária da doença, mas 

sim com a hereditariedade da “degeneração”. Desse modo, reforçava-se o pressuposto 

preconceituoso, central no pensamento eugênico, de que pais “doentes” e 

                                                        
154

 Segundo Jósa Magalhães, descartada a hipótese da hereditariedade, duas teorias sobre a transmissão 

da hanseníase se polarizavam àquela época: “Para uns, a molestia se transmitte, indirectamente, pelos 

mosquitos; para outros o contagio se faz diretamente, de individuo a individuo” (SMCPB, 1927, p. 54). 

No trabalho que apresentou à Semana Médica, Magalhães defendeu que a hanseníase era transmitida 

pela ação dos mosquitos. Segundo Laurinda Rosa Maciel (NASCIMENTO; CARVALHO, 2004, p. 113) 

atualmente sabe-se que a hanseníase (em referência ao médico norueguês Gerhard Hansen que 

descobriu o bacilo causador da moléstia), é uma doença infecto-contagiosa, “transmitida de pessoa a 

pessoa por meio das vias áreas superiores; a maioria das pessoas destrói o bacilo e não adoece por 

possuir uma imunidade natural, enigma até hoje não desvendado pela ciência”.  



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1377 

 

“degenerados” dariam origem a filhos necessariamente propensos à “degeneração” 

física e moral.  

Por isso, na opinião de Magalhães, no caso dos doentes de hanseníase o mais 

“prudente” era imitar os ingleses da Commission to Lepers, autorizando-se 

casamentos apenas para os enfermos previamente esterilizados. Na visão deste 

médico, com a segregação destas pessoas a Paraíba estaria cumprindo o seu “dever 

moral e civico de reunir os seus morpheticos e tratal-os convenientemente isolados” 

(SMCPB, 1927, p. 66), enquanto que vetando a estes indivíduos qualquer possibilidade 

de reprodução, as autoridades médicas e políticas do estado estariam “apenas” 

cumprindo seu “dever” de “aperfeiçoar” o “vigor” eugênico da sociedade paraibana.   

Portanto, os esculápios que protagonizaram a Semana Médica de 1927 não elaboraram 

uma leitura única das sugestões eugênicas. É certo que eles concordavam quanto ao 

fim: o “aperfeiçoamento” eugênico dos paraibanos. Porém, mesmo que as propostas 

de educação sanitária e “higienização” da infância tenham prevalecido, não podemos 

desconsiderar que pressupostos eugênicos mais radicais também circularam entre 

médicos com atuação na Paraíba dos anos 1920. 
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UMA CARTOGRAFIA DA ASSISTÊNCIA E UMA ARTE DE CRIAR 
CORPOS SÃOS: PALAVRAS, POLÍTICAS E PROMESSAS NA AÇÃO DA 

LBA NA PARAÍBA EM 1948 

 
José dos Santos C. Júnior155 

 
RESUMO 
O corpo da criança é historicamente construído e educado a partir de diferentes 
relações de força que se dão no tempo e no espaço, apontando para a necessidade de 
historicização da própria noção de infância e os investimentos dedicados a ela em 
determinado momento histórico. Neste sentido, o texto constrói uma reflexão sobre a 
atuação da Legião Brasileira de Assistência (LBA) na Paraíba no ano de 1948, tendo 

como suporte documental o boletim informativo produzido mensal/bimensalmente 
pela comissão estadual da LBA. Através dos procedimentos da análise do discurso na 
ótica de Michel Foucault  o texto problematiza as visibilidades e dizibilidades 
construídas para o corpo da criança no boletim e sua relação com os corpos das 
educadoras, gestores e o próprio corpo das mães das crianças atendidas pelas ações 
da LBA, que eram educadas para a arte de se tornarem mães nos cursos de 
puericultura. Problematizando a invenção histórica do corpo através de relações de 
poder/saber, bem como a partir de múltiplos interesses, propostas educativas e 
modos de subjetivação, a reflexão proposta visa pôr em suspeição uma concepção 
essencialista, estritamente biológica e naturalizada do corpo e, por conseguinte, da 
própria categoria sujeito. Portando, através de uma análise das imagens, palavras, 
enredos e performances presentes na documentação busca-se pensar uma cartografia 

da assistência para a infância e seus efeitos na produção de um corpo pedagogizado, 
saudável e socialmente aceito.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo. História. Infância. LBA. Assistência.  
 

 

As páginas do boletim da comissão estadual da Legião Brasileira de Assistência 

(LBA) na Paraíba, circulavam mensal ou bimensalmente apresentando leituras e 

visões da infância pelo estado. Representando corpos, incentivando a construção de 

famílias saudáveis e mães empenhadas na criação de seus rebentos, bem como 

construindo a representação de um espaço governado e normatizado pelas ações de 

assistência social desenvolvidas em diferentes municípios do estado, eram 

construídas diferentes formas de fazer ver a infância pela ótica do cuidado, da 

                                                        
155

 Licenciado em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Mestrando em 

História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: jose.junior010@gmail.com  

mailto:jose.junior010@gmail.com


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1381 

 

promoção da saúde e da cidadania. As ações de assistência social e educação da LBA 

na Paraíba foram desenvolvidas no ano de 1948 a partir de diferentes eixos temáticos 

e objetivos considerados estratégicos para que a Paraíba fosse uma parte ativa na 

construção da nação brasileira através do ideário da higienização, medicalização 

social e controle dos fatores que poriam a construção da nação em risco.   

 Discuto neste texto como foi possível a construção de uma visibilidade sobre a 

infância a partir da ideia de segurança nacional, tomando o ano de 1948 como ponto 

de partida, mas dialogando com outras temporalidades sempre que necessário. O 

discurso da puericultura foi operacionalizado a partir da construção de uma 

visibilidade em torno da mulher como orientadora e educadora da família, formando-

a no sentido de conduzir os destinos das crianças de modo a evitar que elas se 

encaminhassem para lugares socialmente estigmatizados e vistos como uma espécie 

de risco para o bem-estar da sociedade. Assim, tendo as fotografias do boletim 

informativo como suporte documental básico busca-se refletir sobre a produção 

imagética da infância através dos cuidados a ela dedicados, e como essa visibilidade 

teve como efeitos a construção de espacialidades e sentidos em torno do controle da 

infância.  

  

Cartografias da assistência: corpos e imagens na produção de uma visibilidade 

para a ação da LBA  

 O boletim da comissão estadual da LBA na Paraíba produziu visibilidades e 

dizibilidades para a infância a partir de diferentes estratégias discursivas e interesses 

institucionais da legião enquanto órgão federal. Neste sentido, tendo em vista os 

investimentos na formação de um corpo técnico capacitado para atuar nas escolas e 

centros de puericultura do estado, foram desenvolvidas diferentes atividades com o 

intuito de capacitação contínua dos sujeitos envolvidos no processo de construção da 

sociedade saneada e higienizada que se objetivava implementar na Paraíba.  

 Dentro da estrutura do boletim da LBA havia uma seção destinada à divulgação 

das “Atividades da LBA”, registrando mês a mês as ações desenvolvidas nos diferentes 

municípios e lançando mão das estratégias de quantificação de atendimentos e 
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apresentação de dados demográficos. Embora haja uma continuidade nos números de 

1948 na apresentação de dados desse tipo, a seção “Atividades da LBA”, propriamente 

dita e com essa nomenclatura, não está presente em dois números, sendo estes 

referentes aos meses de janeiro e fevereiro (número 7) e o mês de maio e junho 

(número 10). A estrutura da seção mantém uma continuidade e o que muda em alguns 

números é a quantidade de espaço destinada para as informações, uma vez que nos 

números 9 e 15 a seção aparece em página inteira, com um número maior de 

informações, enquanto nas edições dos números 8, 11 e 12 a seção aparece em meia 

página ou menos, como um pequeno box com informações sucintas sobre os 

atendimentos realizados.  

 No conjunto de atividades desenvolvidas pela LBA no estado são registradas as 

seguintes: consultas médicas, consultas domiciliares, distribuições de leite, curativos, 

injeções, intervenções cirúrgicas ligeiras, receitas aviadas, injeções intramusculares, 

injeções endovenosas, curativos e assistência jurídica (registros civis, casamentos 

civis, carteiras profissionais, cadernetas militares, cópias do registro civil, atestados 

de pobreza, atestado de óbito) (Boletim da LBA, Ano II, Novembro e Dezembro de 

1948, Número 15, p. 05).  

 A seção destinada a registrar as atividades da LBA funciona visivelmente 

dentro da estrutura do boletim como um suporte que organizava e prestava contas 

para a sociedade das ações e resultados alcançados. Consiste em um instrumento 

retórico de construção de uma narrativa da instituição sobre si mesma tendo como 

objetivo o convencimento da sociedade acerca de sua importância frente aos 

problemas enfrentados localmente no que se referia às crianças e suas mães.  

 Considerando o próprio lugar social a que pertence o boletim é possível refletir 

sobre as operações de seleção de conteúdo e as orientações sobre o que poderia e 

deveria ser visibilizado naquela seção. A estrutura do texto não é como nas outras 

páginas, tendo em vista que é usado o formato de lista para enumerar as atividades e 

ao lado delas são apresentados os números referentes à quantidade de atendimentos. 

Dessa forma, a seção funciona como dispositivo de visibilidade da ação da LBA no 

estado operando a partir dos princípios de quantificação das atividades para criar 
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efeitos de sentido que componham a imagem de efetividade e qualificação/qualidade 

dos atendimentos e serviços prestados. A gramática usada nesta seção, como em 

outras do boletim, articula-se diretamente a um discurso estratégico cujo objetivo é 

construir uma visibilidade positivada da ação institucional da LBA.  

 Na produção de uma visibilidade em torno da infância o boletim da LBA 

também apresenta em alguns de seus números, dois especificamente no ano de 1948, 

o recurso da fotografia. Compreendendo os propósitos aos quais se destinava esse tipo 

de publicação e o tipo de interesse institucional que havia por parte da LBA em 

promover e divulgar suas ações, é interessante refletir sobre o estatuto da imagem em 

uma produção desse tipo e mais que isso refletir sobre a função da imagem na 

sociedade, considerando-se que em se tratando da fonte aqui em análise, essas 

imagens foram produzidas no fim da primeira metade do século XX, um momento em 

que a produção da fotografia dava seus primeiros passos tanto do ponto de vista 

técnico, como também da circulação e acesso social a esse tipo de registro.  

 Pensando a relação entre história e fotografia, a historiadora Ana Maria Mauad 

(1996) lança uma indagação incontornável: “será a história puramente a duração e a 

fotografia seu registro?” Neste sentido, pensar a fotografia enquanto 

documento/monumento histórico requer pensar também a dimensão da 

temporalidade. Sendo a história marcada pela diacronia, pela transformação e pelo 

devir, como pensar o lugar da fotografia nessa relação com o tempo e como suporte 

sobre o qual as mudanças da história também são registradas e visibilizam esse 

processo? A autora aponta então dois caminhos para pensar essa relação entre 

história e fotografia: “o primeiro é tomar a direção de uma história da fotografia que, 

mais recentemente, além de inventariar os processos de evolução da técnica 

fotográfica, busca dimensionar sua inserção social naquilo que se convencionou 

chamar de circuito social da fotografia” e um segundo movimento diria respeito à 

compreensão do “lugar da fotografia na história (MAUAD, 1996, p. 01).  

 Do ponto de vista da produção do conhecimento histórico é fundamental 

refletir sobre a relação entre fotografia e conhecimento e fotografia e realidade.  Seria 

a fotografia marcada por uma relação transparente com aquilo que chamamos 
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realidade? Apreenderia ela a realidade histórica em sua singularidade, tornando-a 

engessada dentro da imagem fotográfica e desse modo poder ser usada como um 

testemunho, no sentido de atestar a existência empírica de dada realidade? Ou seria a 

fotografia um elemento também partícipe da construção da realidade que visa dar a 

ler pelo registro fotográfico e imagético?  

 Dentro do boletim da LBA a imagem156 fotográfica aparece de modo articulado 

com os textos, sendo seguida de legendas e matérias que contextualizam o momento 

que a fotografia visa documentar. Neste sentido, pensando a fotografia enquanto uma 

fonte histórica e, desse modo, artefato cultural a partir do qual se torna possível a 

construção do discurso historiográfico e do conhecimento histórico, cabe indagar o 

que este documento documenta efetivamente. Com isso visa-se compreender a 

fotografia como materialidade de um discurso estratégico de proteção e assistência à 

infância na Paraíba no ano de 1948. O recurso da fotografia é utilizado como forma de 

documentar as ações e os sujeitos envolvidos nas realizações da LBA, fossem estes 

sujeitos anônimos ou personalidades conhecidas da sociedade paraibana da época.  

 Considerando o boletim da LBA na Paraíba enquanto acontecimento discursivo 

que possibilitou transformações no modo de tornar visíveis os problemas 

relacionados com a infância e a maternidade, qual o estatuto atribuído à imagem? De 

que modo e a partir de que estratégias esse tipo de suporte aparece na publicação 

mensal destinada a construir uma credibilidade para as ações da LBA no estado e 

convencer tanto a sociedade quanto o poder público local das atividades 

desenvolvidas pela legião? 

 Ao pensar o estatuto da fotografia, Annateresa Fabris (2007, p. 34) destaca que 

“mesmo quando documental, a fotografia não representa automaticamente o real; ao 

contrário, ‘totalmente construída, ela fabrica e faz advir mundos’”. Assim, que “real” 

emerge nas páginas do boletim da LBA? Considerando que as fotografias que 

aparecem nas edições do boletim foram produzidas por um profissional contratado ou 

                                                        
156

 Para uma discussão teórica sobre o conceito de imagem e suas transformações atuais no campo da 

arte e da estética, compreendendo ainda a proposta de substituição do conceito de imagem pelo de 

visibilidade cultural proposto por Alain Rénaud, cf. Fabris (1998).  
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ainda por algum voluntário, mas com habilidade técnica para manusear o 

instrumento, tendo em vista sua não popularização no ano de 1948 na Paraíba, cabe 

pensar quais os filtros, os interesses e as modalidades de seleção às quais essa 

visibilidade esteve articulada.  

 Mais do que dizer o “real”, reproduzi-lo ou imitá-lo, a fotografia consiste em 

um tipo de produção do real, ela o constrói, o fabrica e o torna visível, manipulável e 

compreensível para um determinado público tendo em vista um conjunto de objetivos 

especificamente localizados. No caso da LBA as fotografias aparecem não apenas 

como ilustração ou complemento do que os textos das matérias afirmam sobre as 

ações de assistência social, mas constituem também outro tipo de textualidade e 

visibilidade. “Sem esquecer jamais que todo documento é monumento, se a fotografia 

informa, ela também conforma uma determinada visão de mundo” (MAUAD. 1996, p. 

08). Ao seu modo, a fotografia, distintamente do texto verbal, articula e fabrica a 

realidade de um certo modo e a torna visível para um público variado.   

Serão problematizadas três imagens fotográficas presentes nos números 8 e 9 

referentes aos meses de março e abril de 1948. A análise se constrói em diferentes 

passos que buscam pensar a fotografia enquanto uma mensagem elaborada a partir 

de dois segmentos: conteúdo e expressão. A descrição desses dois segmentos da 

fotografia será operada a partir de dois instrumentos metodológicos formulados por 

Ana Maria Mauad (1996) no conjunto da metodologia histórico-semiótica. Esses dois 

instrumentos se destinam a possibilitar a descrição de elementos do conteúdo e da 

expressão da mensagem fotográfica, tais como agência produtora, local e tema (s) 

retratado (s), pessoas e objetos retratados, atributos das pessoas e da (s) paisagens, 

tempo retratado e número da foto, tamanho da foto, formato, enquadramento 

(sentido da foto; direção da foto; distribuição de planos), nitidez (foco; impressão 

visual e iluminação) e produtor (profissional ou amador).  

 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1386 

 

 
Boletim da Legião Brasileira de Assistência – LBA. Comissão Estadual sediada em João Pessoa. Ano II, 

Março de 1948, Número 8, p. 08.  

 
 A série construída para análise é composta por três fotografias, sendo duas 

delas referentes a uma mesma matéria e edição do boletim, e uma referente a outro 

número do informativo, figurando apenas ela dentro da matéria. Um dos critérios de 

análise foi o aspecto cronológico e por este motivo serão analisadas inicialmente as 

duas fotografias veiculadas na edição de março e, posteriormente, será 

problematizada a referente ao mês de abril. A fotografia acima refere-se à última 

página da edição de março do boletim e nela é possível ter uma visão de conjunto das 

duas fotografias dentro da matéria de página inteira, sendo este o motivo pela sua 

inserção integral.  Essa edição do boletim foi construída tendo como matéria de capa 

o texto “A arte de ser mãe”. Este número apresenta informações sobre a situação das 

maternidades na Paraíba, bem como “revelações demográficas” dando ênfase ao fato 

de que naquele momento 66% da população era analfabeta. Além disso, são 

apresentados dados e informações textuais sobre a tuberculose e atuação da Liga 

Paraibana contra essa doença, sendo o artigo assinado pela médica Neura de Andrade. 

Na seção “Nossos municípios” aborda-se a cidade de Alagoa Grande e também 

constam nesse número do boletim dados sobre o dispensário da LBA em cooperação 

com as damas de caridade, maternidade Cândida Vargas, descrição das atividades da 

LBA, o movimento do banco de leite humano, o balancete referente ao mês de 

fevereiro e, por fim, a matéria de página inteira sobre o curso de puericultura 
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organizado pela LBA e o Departamento de Saúde, naquele momento sob a direção do 

Dr. Humberto Nobrega. 

  As duas fotografias aparecem dividindo a página na medida em que uma é 

posta na posição superior e outra na inferior, deixando o espaço central para o texto 

escrito em duas colunas, relatando a atividade em questão. Em relação à própria 

composição da edição e da última página em especial o texto é curto, não 

apresentando detalhes da atividade enfatizando muito mais os nomes e cargos das 

autoridades envolvidas.  Entre as autoridades presentes no curso estavam Ednaldo 

de Luna Pedrosa (presidente da LBA), Dr. Humberto Nobrega (diretor do 

Departamento de Saúde da PB), Efigênio Barbosa (diretor do Departamento de 

Maternidade e Infância – DMI da LBA), João Soares (diretor do Departamento de 

Maternidade e Infância – DMI – do Departamento de Saúde) e Neusa Andrade (chefe 

do Centro de Puericultura).  O texto faz menção ainda às enfermeiras Ana Neri, 

Doralise Pinheiro Kluppel e Ana de Paula Barbosa.  

  

 
Boletim da Legião Brasileira de Assistência LBA. Comissão Estadual de João Pessoa. Ano II, Março de 

1948, Número 08, p. 08.  

 

 O texto informa que o curso destinava-se à “preparação do Pessoal (sic) 

necessário ao funcionamento dos Postos de Puericultura de Pombal e Cajazeiras”, que 

seriam inaugurados no mês de julho daquele mesmo ano. Trata-se, portanto, de uma 

ação articulada diretamente com a política do corpo empreendida pela LBA, formando 

um corpo técnico capacitado para operar no estudo, classificação e prevenção das 
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doenças e demais formas de enfermidade que poderiam acometer a infância e a 

maternidade.  

 Uma ação politicamente forjada a partir do cuidado com a nação, antes de 

tudo. Analisando esse período, Alcir Lenharo (1986, p. 16) destaca que no discurso da 

época foi utilizada em diferentes momentos a alegoria simbólica do corpo. A nação, 

nesse sentido, “[...] é associada a uma totalidade orgânica, à imagem do corpo uno, 

indivisível e harmonioso”. Do ponto de vista da gestão do Estado enquanto instituição 

essa imagem também será usada metaforicamente na medida em que  

 

[...] suas partes funcionam como órgãos de um corpo tecnicamente 
integrado; o território nacional, por sua vez é apresentado como o 
corpo que cresce, expande, amadurece; as classes sociais mais 
parecem órgãos necessários uns aos outros para que funcionem 
homogeneamente, sem conflitos; o governante, por sua vez, é descrito 

como uma cabeça dirigente e, como tal, não se cogita em conflituação 
entre a cabeça e o resto do corpo, imagem da sociedade (LENHARO, 
1986, p. 16-17).  

 

 A política do corpo se desenvolveu na Paraíba através de uma ação de cuidado 

com a infância, considerada como parte constitutiva do sonho da nação moderna, 

higienizada e saneada. O discurso médico então se articula diretamente a essa política 

do corpo e legitima as formas de esquadrinhá-lo e constituí-lo teoricamente como 

objeto cientifico. A composição da página em que o curso de puericultura é noticiado é 

provocativa acerca da importância conferida aos processos de formação do corpo 

técnico do estado. A fotografia reproduzida na parte superior da página é aquela 

(reproduzida acima) em que aparecem, na parte central da imagem, os responsáveis 

pela política de saúde e assistência à infância. No que diz respeito ao conteúdo da 

fotografia ela visa retratar o espaço físico do Centro de Puericultura de Cruz das 

Armas e o tema central da fotografia pode ser descrito como a formação de 

cuidadores para os centros de puericultura do estado. As pessoas representadas na 

fotografia são aquelas diretamente ligadas ao tema da fotografia, isto é, alunas do 

curso de puericultura e as personalidades da gestão estadual e da LBA. Dois tipos de 

sujeitos são representados pela fotografia: a) autoridades públicas responsáveis pela 
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gestão política e pela promoção de espaços de formação técnica (são 

predominantemente homens); b) o público dessas ações de formação.  

 No cenário aparecem então objetos como dois quadros ao fundo, por trás do 

grupo de pessoas que figuram no centro da foto, duas janelas ao lado direito e desse 

mesmo lado é possível perceber a ponta de uma mesa coberta por uma toalha, que 

não aparece totalmente na imagem. Tendo em vista que algumas das pessoas 

retratadas na foto aparecem sentadas (os diretores da LBA, do DMI do departamento 

de saúde e do DMI da LBA, assim como a médica responsável pelo centro de 

puericultura) outro tipo de objeto que figura na imagem é a cadeira, no número de 

sete. No que diz respeito ao atributo das pessoas retratadas vê-se que no que diz 

respeito aos homens todos estão com roupas formais, gravata, terno, sapatos formais 

também. Os atributos das mulheres, por sua vez, podem ser percebidos também pelo 

uso de vestidos, pois aparentemente todas elas usam esse tipo de roupa, até porque o 

uso da calça por mulheres não havia se popularizado então, como se deu a partir da 

década de 1960. Todas têm o cabelo preso e outras aparentemente têm o cabelo curto, 

ao pé do pescoço, como sugere a imagem da última senhora sentada ao lado esquerdo 

da fotografia. Sobre a paisagem, consiste em um espaço ventilado, tendo em vista a 

presença das janelas. É um local claro e organizado para realização de atividades 

formais e coletivas, o que é sugerido pelos próprios objetos descritos anteriormente. 

Por outro lado, não é possível perceber diretamente qual o tempo que a fotografa 

retrata, se seria dia ou noite, mas tendo em vista o tema e a situação retratada na 

fotografia pode-se inferir que se tratou de uma ação realizada durante o dia.  

 No que se refere à expressão, alguns elementos podem ser considerados na 

descrição da imagem. Em relação ao suporte da fotografia não é possível definir se 

havia algum tipo de equipamento que dava apoio para a câmera fotográfica. Todavia, 

considerando que na década de 1940 o uso da câmera fotográfica se popularizou e no 

ano de 1948 foi lançado por Edwin H. Land a câmera instantânea Polaroid modelo 95, 

é possível que um modelo deste tipo ou similar fosse usado pela LBA para registrar 

em imagens fotográficas as ações. 
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 No momento em que o Estado se responsabiliza pela efetivação de políticas 

sociais para a população, a fotografia funciona como um meio de criar uma 

visibilidade não apenas para a questão da infância, mas fundamentalmente para o 

governo, com o intuito de mostrar a construção de um corpo técnico qualificado para 

operacionalizar a máquina estatal e os projetos em defesa da criança e da 

maternidade. A fotografia funciona então como uma forma de criar rostos. Mas o que 

seria criar um rosto no discurso da LBA? Para uma instituição dedicada a cuidar da 

infância e tomá-la como objeto central de suas ações era preciso também criar 

individualidades e forjar subjetividades alinhadas àquele projeto político. Nesse 

discurso de defesa da nação através do cuidado com o corpo, a construção de rostos 

poderia ser uma forma de visibilizar e comprovar o comprometimento de cidadãs 

paraibanas com o objetivo maior traçado pelo chefe da nação. Portanto, novos olhos 

estariam dispostos a mirar a infância no trabalho diário de orientação e cuidado junto 

às famílias. Novas pernas estariam sendo formadas com a disposição necessária para 

trilhar os caminhos muitas vezes íngremes, ainda não urbanizados, que levariam para 

os centros de puericultura e educação higiênica/sanitária das famílias.  

 Novos braços estavam sendo formados para embalar as crianças que 

porventura tivessem mães ainda pouco treinadas e adaptadas para ofertar o consolo e 

aconchego de seu colo. Novos rostos, assim, estavam sendo construídos e educados 

dentro da política do corpo com a disposição para serem identificados com o “rosto 

coletivo” de um novo Brasil que se buscava formar. Rostos delicados, finos e limpos 

que logo seriam identificados por mães e crianças que enxergariam neles a mensagem 

do cuidado e da proteção.  

  A fotografia aqui em análise é do tipo retrato e nas cores preto e branco, 

horizontal, centralizada e com um único plano, tendo como objeto central um grupo 

de pessoas fotografado frontalmente. A nitidez da fotografia foi comprometida pelo 

tempo, principalmente suas laterais em que predomina uma tonalidade mais escura 

que impossibilita a visualização de alguns objetos e rostos. No que se refere à 

definição das linhas na fotografia, o uso de linhas retas centralizam a imagem e 

constroem a sensação de algo planejado, moderno e elaborado pelo olhar humano. 
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Considerando que a fotografia é em preto e branco não é possível inferir muito acerca 

da iluminação na composição do cenário e dos sujeitos, mas não parece ter sido usada 

apenas a luz ambiente do espaço do Centro de Puericultura em que o curso fora 

realizado.  

 Por fim, considerando que o circuito social da fotografia se refere tanto ao 

aspecto técnico que possibilita sua operacionalização enquanto registro, como ao 

próprio ato de fotografar, ou seja, o ato de produzir a imagem, vale destacar o lugar 

social dessa fotografia. Ela é uma produção visual que pertence a um lugar 

institucional, isto é, à LBA enquanto órgão do estado que financia e apoia a realização 

das atividades e deseja a realização do registro fotográfico delas. Sendo assim, muito 

possivelmente o agente responsável pela foto, o fotógrafo, não seria um amador, mas 

um profissional contratado para registrar formalmente as ações da legião, de modo 

que isso se se constituía em uma espécie de testemunho dos empreendimentos e 

ações. Enquanto produto cultural a fotografia teria como efeito a produção de uma 

representação positivada tanto da instituição como do Estado e dos técnicos e 

diretores responsáveis por esta instituição, legitimando espaços de poder e controle 

da sociedade.  

 
Boletim da Legião Brasileira de Assistência – LBA. Comissão Estadual de João Pessoa. Ano II, Março de 

1948, Número 8, p. 08.  

  

 A segunda fotografia aparece no boletim na mesma página que a analisada 

anteriormente. Juntas, fazem parte da matéria que divulga a realização do curso de 

puericultura na cidade de Cruz das Armas. Cabe pensar, assim, se existe uma relação 

de complementaridade de informações entre as duas fotografias, bem como perceber 
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de que modo elas se articulam com o texto escrito e com o conteúdo geral da matéria. 

Do ponto de vista dos segmentos que constitui essa fotografia, pode-se perceber que, 

em relação ao conteúdo, tem-se que a espacialidade retratada na imagem é diferente 

da fotografia anterior. Aqui há um espaço pedagógico propriamente, pois é visível a 

partir da imagem fotográfica e da articulação com o texto verbal que se trata de uma 

situação de ensino, isto é, uma aula do curso de puericultura para as alunas. O tema 

retratado é a própria educação higiênica e a puericultura, tendo em vista que o 

cuidado das crianças mobiliza tanto competências técnicas ancoradas no saber 

médico, como também as competências afetivas que as mães precisavam desenvolver. 

As pessoas retratadas na fotografia são as alunas do curso. Cinco delas aparecem de 

costas no primeiro plano da fotografia, enquanto há outras ao fundo, também 

sentadas logo atrás de quatro homens que ocupam a primeira fila do grupo de 

cadeiras localizado à esquerda da fotografia. O espaço é formado por um semicírculo 

composto pelas alunas ao redor e também pelas quatro figuras masculinas, as 

mesmas da figura anterior, isto é, os diretores Ednaldo de Luna Pedrosa, Humberto 

Nobrega, Efigênio Barbosa e João Soares. Ao centro da fotografia há um homem, 

responsável pela exposição da aula no curso, que está vestido com terno e se apoia em 

uma pequena mesa que está também no centro da sala, sendo decorada por um 

pequeno vaso de flores.  Em relação aos objetos retratados a diferença que há com a 

fotografia anterior refere-se às duas mesas, ambas no centro da imagem, mas dentro 

da sala retratada uma estaria no centro da sala propriamente dita, a ser usada pelo 

professor, enquanto a outra estaria mais na ponta, no primeiro plano da fotografia, 

servindo para as alunas do curso. As janelas aparecem ocupando o espaço da parede 

de fundo como um todo.  

 Os atributos desta paisagem são: a) as próprias pessoas que nela estão, pois 

tendo em vista que se trata de um espaço educativo, de formação profissional para 

mulheres, a presença dos sujeitos constitui elemento básico; b) os objetos; c) a figura 

do professor como organizador do processo e instrutor na arte da puericultura. Assim 

como na fotografia anterior, não é possível saber o tempo retratado na fotografia, 

mas considerando ser uma atividade formal e pedagógica contando com a presença de 
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autoridades do governo é possível que a atividade tenha se desenvolvido no período 

diurno. No que se refere à expressão, a fotografia apresenta elementos semelhantes 

com a anterior. O sentido da foto é horizontal, com tamanho retangular, a direção da 

foto é central, tal qual a anterior e seria possível perceber apenas um plano retratado. 

Diferentemente da outra cujo foco era centrado em um grupo que havia 

aparentemente se preparado para a foto, tornando-se estático para a pose, nessa 

fotografia se quer captar um momento em curso, uma aula. Por este motivo a 

sensação de um processo em curso, de algo procedendo e se estendendo no tempo é 

mais presente do que na outra. Quanto à iluminação, não é possível afirmar se a 

ocasião contou com alguma espécie de luz artificial, mas considerando a possibilidade 

de realização da atividade durante o dia e a presença das janelas, é possível que se 

tenha contado apenas com luz natural.  

 Se a primeira fotografia tinha a intenção de captar rostos de maneira mais 

direta e foi elaborada contando com a colaboração dos diretores e alunas na 

conformação de uma postura ereta, enquanto todos fitavam a câmera que captaria 

aquele momento, nessa a própria noção de movimento, como já mencionamos, 

aparece de maneira mais clara e cria a sensação de um acontecimento em curso. Se na 

foto anterior buscou-se registrar a presença das autoridades, como forma de legitimar 

aquele espaço e a atividade em questão, juntamente com as alunas que participavam 

do curso, agora a ênfase é dada em outra dimensão. O aspecto pedagógico é 

enfatizado tendo em vista a construção de uma visibilidade sobre esse fazer educativo. 

Sendo assim, ao passo em que se mostrava a presença das autoridades do governo, 

demonstrando uma proximidade entre o Estado e a população, também se criava a 

necessidade ou mesmo o desejo de promover uma visualidade sobre a operação 

prática dos médicos e demais coordenadores desse processo enquanto formavam 

mulheres para atuarem nas escolas e centros de puericultura que se destinavam ao 

tratamento e cuidado com a infância.  
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Boletim da Legião Brasileira de Assistência – LBA. Comissão estadual de João Pessoa. Ano II, Abril de 

1948, Número 9, p. 08.   

  

Essa terceira fotografia está presente na edição do mês de abril de 1948 e é 

parte de uma matéria que trata do curso de puericultura realizado na maternidade 

Cândida Vargas, em João Pessoa. O título da matéria é “A obra social da Legião 

Brasileira de Assistência na Paraíba”, e o texto é iniciado de forma incisiva: “Ninguém 

de bôa fé poderá negar a influência e valôr (sic) da obra que empreende dentro do 

país a Legião Brasileira de Assistência” (Boletim da LBA, Ano II, Abril de 1948, 

Número 9, p. 08). O texto é montado por uma estratégia de persuasão do leitor, quase 

que o intimando a corroborar a tese do repórter Reinaldo de Oliveira Sobrinho. O uso 

da expressão “ninguém de bôa fé pode negar” já nega em si a possibilidade de outro 

argumento, outro ponto de vista sobre as ações da LBA, que como destaca Irma 

Rizzini (2011) também foi criticada pela sociedade inclusive pelas denúncias de 

corrupção.   

 As duas fotografias analisadas anteriormente faziam parte de uma matéria que 

tratava do curso de puericultura em Cruz das Armas. Esta, por sua vez fala de uma 

atividade do mesmo tipo, mas desenvolvida na capital João Pessoa, no espaço da 

maternidade Cândida Vargas. Nota-se assim que o boletim da LBA, através das 

narrativas que constrói sobre os projetos e ações que a instituição realizava ou 

apoiava, produz uma cartografia dos espaços de assistência social à infância. Essa 

cartografia da assistência tem como principal efeito a construção de uma visibilidade 

da LBA sobre si própria. Criar uma rede de instituições, projetos e principalmente 
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pessoas envolvidas com os objetivos da LBA era fundamental para garantir a sua 

continuidade.  

 A intenção de desenhar politicamente no território da Paraíba essa cartografia 

da assistência fornecida pela LBA aparece de forma mais enfática na seção “Nossos 

municípios”, presente em vários números do boletim no ano de 1948. Essa seção era 

destinada diretamente para a narração das ações desenvolvidas em cada município 

com o objetivo de construir visibilidades tanto para as ações da capital quanto aquelas 

que se realizavam pelo interior do estado. No que se refere ao segmento da forma do 

conteúdo presente na imagem, ela retrata o local da maternidade Cândida Vargas, 

instituição estatal, e o tema presente consiste na formação de agentes. As pessoas 

retratadas na imagem são médicos e alunas. A diferença em relação às fotografias 

anteriores está na indumentária das alunas, pois estas já estão com as vestes de 

enfermeira e puericultora, o que é perceptível pelo uso do acessório para cabeça. As 

personagens são particularizadas tanto por sua indumentária, as mulheres vestidas 

como enfermeiras e os homens com terno, em posição ereta. O atributo da paisagem 

refere-se diretamente ao posto institucional que ele ocupa, pois se trata de uma 

maternidade pública. É possível perceber que a fotografia retrata um momento do dia, 

algo possível de inferir pela clareza ao fundo da imagem.  Em relação ao segmento 

formal de expressão, percebe-se que, tal como as anteriores, é um retrato nas cores 

preta e branca e sobre o suporte dela vale a mesma consideração apresentada na 

análise da primeira fotografia. O sentido da foto é horizontal, centralizada e o objeto 

da foto, nesse caso o grupo formado por alunas/enfermeiras e médicos, ocupa um 

espaço menor em relação ao espaço que é retratado, isto é, a frente da maternidade e 

o prédio que ela ocupa, sendo apresentado do começo ao fundo. Não há a intenção de 

captar rostos, emoções e nem gestos das pessoas envolvidas na situação. A ênfase foi 

dada para um plano mais global, de modo que fosse possível situar os sujeitos dentro 

do ambiente, da paisagem formada pelo símbolo da ação do Estado, ou seja, o prédio 

da maternidade. Mostrar o grupo de pessoas dentro desse plano mais amplo 

adequava-se ao propósito da fotografia de evidenciar a equipe, o corpo coletivo 

responsável pela prestação daquele serviço. A fotografia articula-se com o texto na 
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medida em que mostra um espaço e uma equipe consideravelmente amplos, o que se 

ajusta diretamente com o propósito laudatório do texto escrito por Reinaldo de 

Oliveira Sobrinho.  

 Analisando as imagens de enfermeiras retratadas nas páginas da Revista da 

Semana em 1929, Anna Deslandes et al (2013) refletiram sobre os significados sociais 

dos usos da indumentária das enfermeiras nos procedimentos de atendimento e 

cuidados médicos com pacientes de tuberculose e outras doenças. A partir dos 

conceitos de representação objetável e hexis corporal157, do sociólogo francês Pierre 

Bourdieu, as autoras destacam que o uso de determinadas roupas, com cores 

específicas e acessórios peculiares estava diretamente articulado com as posições das 

enfermeiras na divisão de funções e na própria hierarquia profissional dentro da 

Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) sediado 

no Rio de Janeiro, capital federal à época. As autoras constataram que “a distinção no 

uso dos uniformes, para as atividades executadas pelas enfermeiras de saúde pública, 

era uma estratégia de comunicação não verbal para se fazer ver e fazer crer nas 

visitas domiciliares” (DESLANDES et al, 2013, p. 01).  

Portanto, o boletim informativo da LBA considerado enquanto um 

acontecimento discursivo foi produtor de dizibilidades e visibilidades específicas 

sobre a infância, tomando-a como problema político e objeto científico passível de 

compreensão, descrição e controle. No discurso estratégico de proteção e assistência à 

infância a produção de uma visualidade através de imagens fotográficas pode ser 

compreendida como elemento astucioso, tendo em vista que a importância política 

que a instituição visava aferir para suas próprias ações e a  construção visual 

articulavam-se ainda com toda a sua gramática pautada pelo desejo do convencimento 

e da persuasão da população, convidada a ver na LBA a oportunidade de mudança de 

vida e autorizando essa instituição a formular os modos através dos quais iria 

perscrutar as famílias e a partir delas transformar costumes, saberes e práticas 

culturais relacionados ao cuidado com a infância.  

 
                                                        
157

 Sobre estes conceitos, assim como o de habitus, cf. Bourdieu (1996) e Bonewitz (2003).  
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O BIO-PODER E A TERCEIRA IDADE: UMA REFLEXÃO DAS RELAÇÕES 
ENTRE O BIO-PODER E O ENVELHECIMENTO HUMANO 

 

Pedro Henrique Dantas Monteiro158 
Maria Thaize dos Ramos Lira159 

 
RESUMO 
O processo de envelhecimento humano não compreende apenas a uma fase biológica, 
mas a mesma é permeada por um complexo de relações sociais, culturais, econômicas, 
políticas e eventualmente de poder. Neste trabalho de caráter teórico-reflexivo, busca-
se proporcionar um momento de reflexão a partir das análises de Michel de Foucault 
sobre o conceito de bio-poder, e suas possíveis relações com o processo de 

envelhecimento humano. Refletindo assim, de maneira inicial este conceito 
apresentado pelo filósofo como os mecanismos de controle e disciplinação dos corpos. 
Na busca de compreender como o mesmo pode se relacionar com o processo de 
envelhecimento humano, e quais mecanismos utiliza nesta relação. Destacando assim, 
as possíveis consequências desta relação para realidade subjetiva e objetivo do 
indivíduo envelhecido. Para tanto, esta avaliação se dará por meio da análise de fonte 
bibliográfica, referente a algumas obras de Foucault, como "Microfísica do Poder" 
(1985) e "Vigiar e Punir" (1987), e demais trabalhos de outros autores que abordam o 
assunto em questão, alusivo ao bio-poder e o processo de envelhecimento humano. 
Como aporte teórico-metodológico para esta análise, será utilizado Foucault (1985), 
Rivel (2005), Angra do Ó (2011) entre outros.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Bio-poder, envelhecimento, Foucault. 
 

ABSTRACT  
The process of human aging do not comprises just one biologic period, but the same is 
permeated by one complex of social relations, cultural, economic, politics and 
eventually of power. In this work of character theoretic-reflexive, is sought provide 
one moment of reflection starting of the analysis of Michel Foucault about of the bio 
power concept, and your possible relations with the process of human aging. Thus 
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reflecting, the inicial way of that concept submitted by the philosopher with the 
mechanisms of control and discipline of the bodies. In the search of understand how 
the same can be related with the human aging, and what mechanisms uses this 
relationship. Highlighting thereby the possible consequences of this relationship for 
subjective and objective reality of the aged individual. For that, this assessment will 
be made through of the bibliographic source in analysis, relative to some works of 
Foucault, like “Microphysics of Power” (1985) and “Discipline and Punish” (1987) and 
more works of the other authors working with the issue, alluding to biopower and the 
process of human aging. As theoretical and methodological support for this analysis, 
will be used Foucault (1985), Rivel (2005), Angra do Ó (2011) among others. 
 
KEYWORDS: Biopower, aging, Foucault 
 

 

Reinauguração 

Nossa idade – velho ou moço – pouco importa. 

Importa é nos sentirmos vivos e alvoroçados mais 

uma vez, e revestidos de beleza, a exata beleza que 

vem dos gestos espontâneos e do profundo instinto 

de subsistir enquanto as coisas em redor se 

derretem e somem como nuvens errantes no 

universo estável. Prosseguimos. Reinauguramos. 

Abrimos olhos gulosos a um sol diferente que nos 

acorda para os descobrimentos. Esta é a magia do 

tempo. Esta é a colheita particular que se exprime 

no cálido abraço e no beijo comungante, no 

acreditar na vida e na doação de vivê-la em 

perpétua procura e perpétua criação. E já não 

somos apenas finitos e sós. (Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

Introdução 

 Como apresenta Michel de Foucault, o poder está em toda parte, assim, o 

mesmo compreende todas as relações humanas. Estas relações, tanto a nível social 

quanto individual respondem a um complexo sistema que interliga, controla e 

estrutura, os diversos setores da sociedade e da vida humana. Neste sentido, Foucault 

apresenta um conceito fundamental para entender algumas relações que 

compreendem o poder em suas ligações com o próprio corpo humano e seus processos 

biológicos, a qual o filósofo denomina de “bio-poder”. Tendo consciência disso, torna-

se possível presumir que o mesmo desempenha relações, sejam elas diretas ou 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1400 

 

indiretas com o processo de envelhecimento humano, já que este é antes de tudo, um 

processo biológico e abrange um dos estágios da vida humana.  

Tendo isso em vista, pretende-se com este trabalho de caráter teórico-reflexivo, 

apresentar algumas reflexões a partir das análises de Michel de Foucault sobre o bio-

poder, e suas possíveis relações com o processo de envelhecimento humano. 

Refletindo assim, de maneira inicial o conceito de bio-poder apresentado pelo filósofo 

e seus mecanismos de controle e disciplinação dos corpos. Na busca de compreender 

como o mesmo pode relacionar-se com o processo de envelhecimento humano, e quais 

mecanismos utiliza nesta relação. Destacando assim, as possíveis consequências da 

mesma para realidade subjetiva e objetivo do indivíduo envelhecido.  

Para efetuar o mesmo, será utilizado e analisado material bibliográfico como 

livros, ensaios e artigos científicos, sendo estes referentes às obras de Foucault e de 

outros autores que abordam o assunto em questão, alusivo ao processo de 

envelhecimento humano e o bio-poder. Compreendendo assim, que não pretende-se 

fazer aqui uma pesquisa de abordagem propriamente empírica, mas sim, um trabalho 

de caráter reflexivo que visa proporcionar um momento, mesmo que breve, de pensar 

e refletir sobre o assunto abordado. 

 

As relações entre o bio-poder e o envelhecimento humano 

Ao analisar a partir das reflexões de Michel Foucault a sociedade, pode-se 

perceber a multiplicidade de relações que compreendem a dinâmica social. De modo 

que destaca-se em meio as estruturas as relações de poder que as contemplam e 

perpassa toda a realidade social. De forma que o poder não se faz como um simples 

mediador das relações no interior da sociedade, mas, que o mesmo busca estruturar, 

criar e controlar, todo o sistema. Portando, “esta coisa tão enigmática, ao mesmo 

tempo visível e invisível, presente e oculta, investida em toda parte, que se chama 

poder” (FOUCAULT, 1975, p. 75).  

Tendo isso em vista, percebe-se que o poder compreende todos os espaços 

sejam eles objetivos ou subjetivos, suas relações como apresenta Foucault, pode 

encontrar-se nos lugares mais remotos, assim sendo, na sua microfísica (FOUCAULT, 
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1985). Logo, ele está presente em todas as estruturas sociais e para além delas 

contemplando até as particularidades da própria vida. Partindo da realidade que 

apresenta-se entorno do próprio nascimento do indivíduo, até o processo de 

envelhecimento e morte do mesmo. Neste sentido, o poder busca mecanismos para 

fazer-se, e entre eles, pode-se destacar sua “bio-forma” de controle da sociedade. Esta 

prática, entendida a luz de Foucault como bio-poder, compreende a disciplinação dos 

corpos por parte do poder, pois, “em qualquer sociedade, o corpo está preso no 

interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou 

obrigações” (FOUCAULT, 1987). Assim, os corpos tornam-se objetos de manipulação, 

ele deve seguir normas, parâmetros, devem adequar-se aos designíos que lhe são 

impostos por meio das táticas disciplinares que, 

 

“(...)se situa sobre o eixo que liga o singular e o múltiplo. Ela permite 
ao mesmo tempo a caracterização do indivíduo como indivíduo, e a 
colocação em ordem de uma multiplicidade dada. Ela é a condição 
primeira para o controle e o uso de um conjunto de elementos distintos: 
a base para uma microfísica de um poder que poderíamos chamar 
“celular” (FOUCAULT, 1987, p. 127).  

 

O controle dos corpos cria, delimita e afirma lugares. Ele estrutura, estabelece 

e normatiza os espaços sociais, naturalizando e afirmando verdades que são 

reproduzidas. Um corpo disciplinado como apresenta Foucault (1987, p.130), é um 

corpo “que permite um bom emprego do tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil: tudo 

deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido.” A disciplina dos corpos 

desenvolve em si uma lógica de elegância, postura, comportamento e aparência, por 

meio deste mecanismo é construído e padronizado todo o discurso e entendimento 

referente ao corpo. Neste ponto um corpo envelhecido não foge a lógica do bio-poder.  

O processo de envelhecimento humano não compreende apenas a uma fase 

biológica, mas, a mesma é permeada por um complexo de relações sociais, culturais, 

econômicas, políticas e eventualmente de poder. Se compreendido a lógica de controle 

e disciplinação dos corpos por parte do bio-poder, pode-se assim afirmar que, o 

próprio corpo envelhecido responde a esta dinâmica. Onde, as relações do idoso com o 
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seus meio, estão intrinsecamente ligadas à realidade do seu corpo, e o modo ao qual o 

bio-poder disciplina e determina o seu lugar. Assim, por muitas vezes, o corpo 

envelhecido não responde as demandas do sistema, ele não acompanha os objetivos 

que o bio-poder designa sobre os corpos dos indivíduos.  

Contudo, está supressão dos corpos envelhecidos das muitas exigências 

disciplinares do bio-poder, não os excluem da criação e da estruturação de outros 

espaços referentes ao mesmo. Assim, o bio-poder cria mecanismos específicos que 

envolvam os corpos que envelhecem. Pois, “a velhice surge como produção discursiva 

a partir da inserção dos sujeitos na série moderna de disciplinamento, sendo, 

sobretudo resultado do investimento do discurso médico sobre o corpo envelhecido” 

(KATZ apud HENNIG E GIUSTI, 2011, p. 157). 

Em uma das suas formas de efetivação, o bio-poder apresenta-se como bio-

política, pois, “o poder não age somente sobre os corpos dos indivíduos de forma 

isolada, mas também sobre o corpo da população” (SANTOS, DAMICO, 2008). Um das 

suas estratégias que mantém mais relação com o processo de envelhecimento, 

certamente é a medicina. Como aponta Foucault, desde o século XVIII, na Alemanha a 

política buscava mecanismos de controle e normatização dos corpos da população, a 

partir daí, o autor chama atenção para um dos mecanismos criados neste período 

para esta efetuação, a medicina social. A mesma passou neste período de uma área 

isolada do conhecimento, para um mecanismo normativo do Estado, onde o mesmo 

buscava um controle, não apenas ideológico, mas corporal dos seus individuas. Assim, 

como apresenta Foucault, a medicina tornou-se uma estratégia bio-política,  

 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no 
corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, 

antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma 
realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política 
(FOUCAULT, 1985, p. 80).  

 

Porém, aqui não será compreendida apenas a medicina com uma estratégia da 

bio-política, mas, todas as áreas do conhecimento referentes à saúde (enfermagem, 
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fisioterapia, biomedicina, farmácia, psicologia e etc.). Pois compreende-se que, não 

apenas a medicina está sujeita a ser utilizada como estratégia da bio-política, mas, 

todo conhecimento que mantenham ligação com o biológico, somático, ou corporal 

dos indivíduos, e em particular dos idosos. 

A normatização e disciplinação dos espaços e conhecimentos referentes à saúde 

ampliam-se com intuito de torna-los estratégias da bio-política. Como apresenta 

Angra do Ó (2011), a bio-política formulou processos de ocupação da gestão da saúde, 

referentes à higienização, ao controle alimentar, da sexualidade, natalidade e etc.  

 

A lógica da bio-política, de acordo com Foucault, é a de promover a 
vida da população. Com isso se deseja garantir a eficiência do 
capitalismo, mediante, por um lado, a multiplicação das disciplinas 
que objetivam adestrar os corpos individuais, e, por outro, a 
proliferação dos mecanismos de incitação à intensificação da vida 

produtiva. (AGRA DO Ó, 2011). 

 

Este controle dos corpos em muito, mudou a dinâmica e compreensão do 

envelhecimento humano, como aponta Norbert Elias (2001), nas sociedades 

industrializadas e tecnologicamente desenvolvidas, os idoso envelhecem e morrem 

longe daqueles que mantiveram contato toda a vida. Lugares como o hospital, 

tornaram-se espaços onde aqueles que estão velhos e doentes ou prestes a falecer, o 

fazem longe das pessoas que conviveram toda a vida, assim sendo seus familiares, por 

mais que idoso receba,  

 

(...) o tratamento médico mais avançado e cientificamente 
recomendado disponível. Mas os contatos com as pessoas a que está 
ligado, e cuja presença pode proporcionar o maior conforto para 
aquele que parte, frequentemente são considerados inconvenientes 
para o tratamento racional do paciente e para a rotina do pessoal. E 

assim esses contatos são reduzidos ou impedidos sempre que possível 

(ELIAS, 2001, p. 98,99).  

 

A bio-política muda a compreensão dos espaços ocupados por parte dos idosos. 

Os corpos envelhecidos devem responder as normais e disciplinas impostas por parte 

do sistema, e por muitas vezes os profissionais da saúde, como parte das estratégias 
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bio-política, legitimam estes lugares e espaços. Assim, os processos relativos à 

disciplinação dos corpos envelhecidos, desconsidera a subjetividade dos indivíduos, 

ela apenas, busca normatiza, controlar, adequar a um padrão construído pelo bio-

poder.    

Outro lugar em que pode-se analisar as relações entre a bio-política e os idosos 

certamente são os asilos e centros de referência. Estes espaços são nítidos frutos das 

relações entre o envelhecimento e as mudanças estruturais que o poder proporcionou. 

Com apresenta Elias (2001), estes espaços destacam-se em sua maioria nas 

sociedades mais capitalistas e industrialmente desenvolvidas, onde o envelhecimento 

não ocorre entre aqueles aos quais, os idosos apresentavam laços afetivos, laços estes 

que se escascam com passar do tempo. A disciplinação dos corpos estrutura lugares 

físicos, e a sociedade legitima e molda-se a está realidade,  

 

As disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e as “fileiras” 
criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e 

hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a 
circulação; recortam segmentos valores; garantem a obediência dos 
indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos. 

(FOUCAULT, 1979, p. 126).  

 

Em todos estes ambientes, seja no hospital, no asilo e afins, pode-se encontrar a 

presença dos profissionais da saúde como também os mecanismos do bio-poder, que 

buscam disciplinar e docilizar, inibindo deles toda subjetividade e liberdade. Porém, 

os profissionais da saúde não precisam aceitar está condição, e muito menos pratica-

las ou legitima-las. Como apresenta Foucault, o campo do poder, é um campo de 

conflitos. Ao compreenderem isso, os profissionais da saúde detêm os mecanismos de 

resistência, frente a esta realidade que lhes é imposta.  

Como aponta Elias (2001), muitas vezes os processos subjetivos da vida humana, 

como as relações entre si, ou os laços afetivos, detêm uma importância muitas vezes 

maior para um melhor processo de envelhecimento, que frias relações desenvolvidas 

a sombra de saberes técnicos, puramente objetivos,  
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Mas a consciência de quem as pessoas atingiram o limite de seu 
controle sobre os processos naturais frequentemente engendra, nos 
médicos e talvez nos conhecidos e amigos das pessoas que envelhecem 
e se aproximam da morte, uma atitude que está em contradição com 
as necessidades sociais dessas últimas. As pessoas parecem se dizer 
que não há nada que possam fazer, dão de ombros e segue, seu 
caminho com pesar. Os médicos em particular, cuja tarefa consiste em 

adquirir controle sobre as forças destrutivas e cegas da natureza, 
parecem muitas vezes observar estarrecidos como tais forças quebram 
a auto-regulação normal do organismo dos doentes e dos moribundos 
e avançam sem controle na destruição do próprio organismo. 
Obviamente não é fácil testemunhar esse processo de decadência com 
equanimidade. Mas talvez as pessoas nessa situação tenham uma 

necessidade especial de outras pessoas. (ELIAS, 2001, p. 96).  

 

Sobre um processo de resistência, o profissional da saúde pode abandonar seu 

caráter de estratégia do bio-poder. Buscando assim, praticar um novo modo de vida, 

um novo estilo, uma subjetivação (FOUCUALT apud BAMPI, 2002, p. 145). Com isso, o 

profissional da saúde, ao buscar o novo, ao resistir às teias do poder, consegue 

desconstruir antigas certezas e criar assim novos espaços, tanto ele quanto o idoso. 

Assim a resistência, pode desenvolve-se por parte daqueles que estão no processo de 

envelhecimento, desconstruído, lugares predeterminados, e assim, compreendo e 

cuidando de si, estruturam espaços próprios. Pois, “na medida em que as relações de 

poder estão em todo lugar, a resistência é a possibilidade de criar espaços de lutas e 

de agenciar possibilidades de transformação em toda parte” (RIVEL, 2005, p. 74).  

De acordo com Foucault (1999), busca-se compreender os discursos veiculados a 

uma prática que provém da formação de saberes, como um espaço em que poder e 

saber se articula para construir subjetivações socioculturais e criar identidades. 

Procura-se aprofundar esses discursos em seu poder de afirmação, de construção de 

domínios de objetos e de codificação de correlações de forças como pontos de 

interseção entre saber e poder. 

A partir dessa compreensão e, seguindo a linha argumentativa construída por 

Foucault, percebe-se a produção de um processo criativo das lutas de resistência que 

constituem uma nova economia das relações de poder, pois “tudo isso está 

diretamente ligado a uma prática e as estratégias que são, por sua vez, moveis e se 
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transformam” (FOUCAULT apud BRANCO, 2001, p.7). Foucault ainda concede lugar às 

variadas modalidades de lutas em jogo na atualidade. Elas se verificam no campo dos 

afrontamentos ao poder, nas pelejas e nas  

 

O verdadeiro campo de luta, a seu ver, é o que abre as portas a um 
exercício de liberdade que é autônomo, e, como tal, radical. Ainda 
assim, Foucault concede lugar às múltiplas modalidades de luta em 
jogo na atualidade. São elas lutas contra a dominação (étnicas, sociais, 
religiosas), [n]as lutas contra as formas de exploração (que separam o 
indivíduo do que ele produz), e finalmente [n]as lutas que levantam a 

questão do estatuto do indivíduo (lutas contra o assujeitamento, 
contra as diversas formas de subjetividade e submissão)” (FOUCAULT 
apud BRANCO, 2001, p.9.). 

 

Diante desta linha, os poder atua por seleção, administração, e a resistência, 

opera por linhas de fuga, como matéria desterritorializada. E algo que nos chamou 

atenção é que nos trabalhos que versam sobre a pessoa idosa, são os autores que 

falam em nome dos idosos.  

 

Existem vários tipos de lentes, as fotografias das câmeras curiosas 
costumam não ir além de luzes, sombras e cores que as aparências 

revelam. E como os que observam são parte da perspectiva que 
adotam, o que fica das imagens são a contundência dos sinais de 
desgaste dos corpos, os vincos nas faces, a voz mais cadenciada, o 
andar mais vagaroso ou trôpego, a queda inexorável dos músculos e a 
fragilidade dos movimentos. Esse retrato, que é feio em relação aos 
padrões de beleza que adotam o jovem como símbolo, costuma 
receber um veredicto de quem o produz e de quem o contempla. É o 
veredicto que assinala a velhice como problema e como doença 
(MINAYO; COIMBRA JÚNIOR, 2002, p. 12).  

 

O que moveu este trabalho foi buscar entender as cortinas que cobre o lugar que 

é instituído a pessoa idosa, esse lugar social que é estereotipado: o recolhimento 

interior, o afastamento do local de trabalho, a ideia de inatividade que é rotulada para 

os aposentados, o cuidado com as possíveis doenças ou ainda, as festinhas da terceira 

idade.  E essas,  
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Como muitas outras questões na sociedade ocidental, o assunto da 
velhice foi ‘estatizado’ e ‘medicalizado’, transformando-se ora em 
problema político, ora em ‘problema de saúde’, seja para ser regulado 
por normas, seja para ser pensado de forma preventiva, seja para ser 
assumido nos seus aspectos de disfunções e distúrbios que, se todos 
padecem, são muito mais acentuados com a idade (MINAYO; 
COIMBRA JÚNIOR, 2002, p. 13). 

 

Considerações finais  

Mesmo que de forma ainda um tanto inicial, pode-se perceber até aqui, como o 

processo de envelhecimento humano se relaciona com bio-poder. E como tornou-se 

possível perceber, esta relação não pode ser compreendido de maneira natural e 

simples, a mesmo está interligada em uma rede complexas, de mecanismos e 

estratégias que delimitam, controlam e constrói o lugar e a imagem do 

envelhecimento humano. Apresentando assim, que seu caráter biológico é uma parte, 

em meio a está intricada rede de relações, que define o lugar do idoso.  

Do mesmo modo, que compreendendo a partir das reflexões de Foucault sobre o 

bio-poder e as relações que se desenvolve entorno do envelhecimento humano, os 

profissionais da saúde percebam sua inserção neste espaço, tão quanto o papel que o 

mesmo desempenham, frente a está realidade. Tendo esta noção, o profissional pode 

desenvolver no interior destas relações, espaços de resistência, dando-lhe maior 

liberdade e construindo assim, uma nova compreensão de si e do outro, tendo deste 

modo, a possibilidade de edificar novos estilos e novas práticas que fogem dos 

discursos prontos e pré-programados.  

Por fim, entende-se que o próprio indivíduo que está inserido no processo de 

envelhecimento humano, pode e deve, buscar desenvolver mecanismos de resistência 

frente, aos lugares pré-determinados que lhe são impostos. Sendo ele mesmo 

responsável em sua subjetivação por construir seu espaço de envelhecimento, com as 

melhores qualidades a seu ver, para si e para os outros. Portanto, está tarefa pode-se 

ser compreendida de forma tanto individual quanto coletiva, já que as relações de 

poder estão em toda parte e suas mudanças podem proporcionar transformações 

simultâneas em todo o sistema.  
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PERFIL QUANTITATIVO E QUALITATIVO DA POPULAÇÃO DE
“CABRAS” NA FREGUESIA DO SERIDÓ (SÉCULOS XVIII-XIX)

A PARTIR DAS FONTES PAROQUIAIS

Isac Alisson Viana de Medeiros1

RESUMO
Propõe a investigação de trajetórias de cabras que viveram na Freguesia do Seridó,
sertão do Rio Grande do Norte, no decurso dos séculos XVIII e XIX. Historiadores a
exemplo de Eduardo Paiva e Serge Gruzinski discutem a existência de mestiços a
partir do fenômeno conhecido como “ocidentalização” onde homens, imaginários e
formas de vida oriundos das quatro partes do mundo se misturam gerando novas
“identidades”. Estudos acadêmicos recentes, como o de Helder Macedo, apontam
evidências de que a formação da sociedade do Seridó não se deu, apenas, a partir de
uma elite branca subjugando nativos e afrodescendentes e, sim, em decorrência de
dinâmicas de mestiçagens. Metodologicamente, parte de revisão historiográfica;
seleção e coleta das fontes paroquiais (livros de batizado, casamento e óbito, que vão
de 1788 a 1838) e judiciais (cartas de alforria, que vão de 1792 a 1814); análise
quantitativa e qualitativa das fontes, para estabelecimento de perfil demográfico e
reconstrução de trajetórias. Os cabras encontrados nas fontes constituem-se, do ponto
de vista quantitativo, em uma população reduzida em relação à dos outros mestiços
(do total de 5026 registros estudados, apenas 1,2%, apresentaram indivíduos
qualificados como cabras). Já do ponto de vista qualitativo observou-se que alguns dos
registrados eram detentores de sobrenome e possuem, em um mesmo documento, até
duas “qualidades” diferentes, o que demonstra uma relação complexa em respeito à
qualificação desses sujeitos.

PALAVRAS-CHAVE: Mestiçagem; Seridó; Cabras.

ABSTRACT
Proposes research cabras paths that lived in Freguesia do Seridó, backwoods of Rio
Grande do Norte, during the eighteenth and nineteenth centuries. Historians example
of Eduardo Paiva and Serge Gruzinski discuss the existence of mestizos from the
phenomenon known as "Westernization" where men and imaginary life forms coming
from the four parts of the world are mixed generating new "identities". Recent
academic studies, such as Helder Macedo, point to evidence that the formation of
Seridó society did not take place, just from a white elite subjugating indigenous and
Afro-descendant and, yes, as a result of miscegenation dynamics. Methodologically,
part of historiographical review; selection and collection of parish sources (books of

1 Graduando no Curso de Licenciatura em História da UFRN – CERES – Campus de Caicó. Bolsista de
Iniciação Científica (Propesq) vinculada ao Projeto de Pesquisa: Crioulos, mamelucos, cabras e mulatos
na Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó (Séculos XVIII e XIX) – PVF10559-2014. E-mail:
isac.alisson.bsi@gmail.com.
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baptism, marriage and death, ranging de1788 to 1838) and judicial (manumission
letters, ranging from 1792 to 1814); Quantitative and qualitative analysis of the
sources, to establish demographic and rebuilding paths. The cabras found in sources
constitute, from a quantitative point of view, in a population reduced from that of the
other mestizos (of total 5026 records studied, only 1,2% had qualified individuals as
cabras). Already the qualitative point of view it was observed that some of the
registered holders were surname and have, in the same document, up to two
"qualities" different, which shows a complex relationship with respect to the
qualification of these subjects.

KEYWORDS: Half-breeds; Seridó; Cabras.

Introdução
No contexto de ocupação da Capitania do Rio Grande do Norte, na tentativa de

se consolidar cada vez mais esse processo e o povoamento colonial, algumas

instâncias administrativas foram sendo construídas pela metrópole no solo percorrido

pelo gado. Tendo caráter eclesiástico, a Freguesia de Santa Ana do Seridó foi uma

dessas administrações, responsável por cuidar da espiritualidade da população dessa

área. (MACEDO, 2014)

Seguindo essa perspectiva, tornou-se comum, a partir de historiadores

tradicionais, ligados ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, a

construção de uma historiografia que invisibilizou a presença de elementos não

brancos – índios, negros, mestiços – durante o processo de povoamento da Capitania

do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, os movimentos de mestiçagem – biológica e

cultural – acabam ficando obscurecidos em frente a uma história elitista, baseada em

camadas ligadas à agropecuária, tidas como descendentes de portugueses. (MACEDO,

2013)

Porém, autores contemporâneos, ligados à Universidade Federal do Rio Grande

do Norte, já trabalham para o preenchimento das lacunas deixadas pela historiografia

passada, e já apresentam um Rio Grande do Norte com elementos indígenas, negros e

mestiços, desde a sua raiz colonial, durante o processo de povoação. Como exemplo

desses autores, podemos citar Muirakytan Macêdo (2005; 2007), que nos apresenta a

participação dessas outras categorias da população, na formação sócio histórica da

mailto:bsi@gmail.com
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Capitania do Rio Grande do Norte, dando um novo olhar e voz a sujeitos “esquecidos

pela história”. Como também é o caso de Helder Macedo (2014), que aponta um

processo de povoação que ocorre através de dinâmicas de mestiçagem (conceito que

tomou de empréstimo a PAIVA, 2015) por uma sociedade complexa, com sujeitos de

diversas qualidades relacionando-se entre si.

Dentre os mestiços presentes no processo de povoamento da Freguesia de

Santa Ana do Seridó, o objeto de estudo do seguinte artigo é a população de “cabras”

encontrados em registros paroquiais – batizado, casamento e óbito – e judiciais –

inventários post mortem e cartas de alforria.  Sendo assim, consideramos a qualidade

de “cabra” como fruto das dinâmicas de mestiçagem (PAIVA, 2015) ocorridas no

período colonial, que geraram populações mestiças no território da América

portuguesa. O conceito de “qualidade” faz referência à forma pela qual os sujeitos

eram identificados nos documentos e como se reconheciam na sociedade,

comportando uma sobreposição dos elementos que se reputavam às populações que

viviam na América portuguesa: relações (familiares, de parentesco e profissionais),

condições (econômicas, políticas, sociais, religiosas e étnicas), a ascendência, a

naturalidade, os privilégios e as aptidões. (PAIVA, 2015)

Desta forma, o seguinte estudo, tem como objetivo responder a tais

questionamentos: De quem se trata o sujeito qualificado como cabra? Em termos

quantitativos, qual era a sua população? Essa qualidade era passada de pais para

filhos ou mudava com o passar das gerações? Qual era a condição desses sujeitos

qualificados como cabras?

Por último, também será analisado o estudo de caso de Sebastião Mendes das

Neves, escravo de Manoel Antônio das Neves e Ana Mendes da Silva, que viveu na

Freguesia de Santa Ana do Seridó, durante o recorte temporal estudado. Sua trajetória

de vida apresenta aspectos importantes em relação às questões apresentadas acima.

Materiais, técnicas e métodos
Para tornamos possível a resolução dos problemas propostos, a construção da

nossa pesquisa organizou-se por meio de revisão historiográfica; seleção e coleta de
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fontes paroquiais (livros de batizado, casamento e óbito, que vão de 1788 a 1838) e

judiciais (cartas de alforria, que vão de 1792 a 1814) e análise quantitativa e

qualitativa das fontes, para estabelecimento de perfil demográfico e reconstrução de

trajetórias.

Como forma de análise documental, foram utilizados os métodos Indiciário e

Onomástico, apropriados e discutidos a partir de Carlo Ginzburg. Isso porque, em

relação ao primeiro, levando em consideração que o nosso objetivo de estudo trata-se

de dar voz a sujeitos “esquecidos” por uma história “elitista” baseada nos grandes

heróis, partimos da ideia que nem todas as informações e dados que necessitamos

estarão presentes de forma expressa nas fontes, o que nos leva a pesquisarmos

também através de estratégias de análise baseadas primeiramente em pequenos

indícios que por meio de cruzamentos com outras fontes e obras publicadas poderão

nos oferecer um melhor resultado. (GINZBURG, 1989a).. Em relação ao Método

Onomástico, de Carlo Ginzburg, também se torna útil ao ponto que nos permite a

utilização do nome como fio condutor para se construir as redes de sociabilidade onde

indivíduos de diferentes qualidades e condições estavam envolvidos (GINZBURG,

1989b).

Aporte teórico
O estudo do fenômeno das mestiçagens proposto neste artigo situa-se a partir

do contexto de ocidentalização, entendida, na perspectiva de análise de Serge

Gruzinski, como o processo de ocupação e conquista das terras da América

portuguesa, localizadas na outra margem do Atlântico. (GRUZINSKI, 2001) Atrelado

também à conquista de almas no Novo Mundo, misturam-se processos econômicos,

políticos e culturais que irão refletir direta e indiretamente na vida das populações,

gerando mestiçagens biológicas e culturais a vida das populações nativas e

estrangeiras.

Com o intuito de analisar o resultado desse processo, também nos apropriamos

do conceito de “dinâmicas de mestiçagem”, discutido por Eduardo França Paiva,

entendido enquanto as estratégias de convivência entre os mestiços e as demais
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categorias qualitativas da sociedade, mediante as suas relações sociais. Desta forma,

segundo o autor:

No espaço comum formavam-se verdadeiras redes de contatos e de
informações, que envolviam gente de “qualidades” e “condições”
diversas, propiciando o surgimento de relações afetivas, de famílias,
amizades e negócios, assim como a circulação de ideias e informações
de todos os tipos, além de potencializar o vigor das misturas
biológico-culturais. (PAIVA, 2012, p. 32)

Desta forma essas dinâmicas são resultados de uma sociedade complexa

originária das misturas de homens, imaginários e formas de vida oriundos das quatro

partes do mundo – América, Europa, África e Ásia –, em decorrência da

ocidentalização promovida pela empresa ultramarina ibérica, que toma corpo a partir

do século XVI. (GRUZINSKI, 2001; MACEDO, 2013). A partir daí, as misturas de

sujeitos de várias regiões do mundo, carregados de múltiplos imaginários e formas de

vida diferentes, acabavam mesclando-se e gerando indivíduos mestiços, por meio de

um processo dinâmico que se transformava e se reorganizava de acordo com a

realidade.

Por último, porém de forma alguma, menos importante, utilizaremos o

conceito de “qualidade”, entendido por meio da perspectiva de Eduardo França Paiva

e Russel-Wood, como forma de classificar as categorias analisadas neste estudo.

Compreendemos o uso do conceito a partir do momento em que o mesmo comporta

uma sobreposição dos elementos que se reputavam às populações que viviam na

América portuguesa: relações (familiares, de parentesco e profissionais), condições

(econômicas, políticas, sociais, religiosas e étnicas), a ascendência, a naturalidade, os

privilégios e as aptidões (RUSSEL-WOOD, 2005; PAIVA, 2013)

Quem são os cabras?
A partir do processo de ocidentalização de conquista das terras americanas, foi

tornando-se necessário, cada vez mais, a diferenciação – a partir de um processo de

hierarquização social – entre os povos europeus com os nativos (e mais tarde, os

africanos) que dividiam um mesmo espaço. (GRUZINSKI, 2001) Dessa forma, a
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população dividiu-se em categorias qualitativas e complexas, que serviam para

diferenciar esses sujeitos mediante as camadas sociais em seus mais variados

aspectos: relações de trabalho, familiares, biológicas, condição e reputação social.

(PAIVA, 2015) Desta forma, concordamos com Paiva ao afirmar que essas categorias

tratam-se de “produtos históricos e culturais e, assim, suas historicidades devem ser

sempre consideradas, tanto as de suas ‘origens’ quanto as de seus usos feitos a

posteriori”. (PAIVA, 2015, p. 123)

Sendo assim, entendendo que essas categorias não nasceram no Novo Mundo,

apenas sofreram transformações e ressignificações, com o objetivo de ordenar,

classificar, organizar e compreender uma nova realidade (PAIVA, 2015), buscamos a

partir de um estudo bibliográfico e empírico nas fontes aqui analisadas, chegar o mais

perto possível do “real” significado dado a essas categorias, durante os séculos XVIII e

XIX, na Freguesia de Santa Ana do Seridó.

A principal categoria a ser explorada na referente pesquisa resume-se à

qualidade empregada para se referir aos mestiços que serão tratados neste estudo,

nesse caso, a qualidade “cabra”. Em relação ao significado do termo, podemos notar,

em meio à produção historiográfica, diversas atribuições para designar esse sujeito.

Em primeiro lugar, o clérigo Raphael Bluteau, responsável pela produção de um dos

dicionários coloniais mais utilizados pela historiografia, coloca o “cabra” como um

indivíduo ligado à qualidade indígena, ao dizer que: “Derão os portuguezes este nome

a alguns Indios, porque os acharão ruminando, como cabras, a erva Betel, que quase

sempre trazem na boca.” (BLUTEAU, 1728, p. 21). No entanto, de acordo com a nossa

análise, duvidamos que, mediante a realidade da Freguesia de Santa Ana do Seridó,

essa qualidade represente unicamente uma ascendência indígena. Sendo assim,

entramos em concordância com pesquisas de autores contemporâneos, que tocam no

fenômeno das mestiçagens em seus temas estudados. Esses autores – Paiva (2012),

Faria (2004), Macedo (2013) – concordam em unanimidade, que o “cabra” se tratava

de um indivíduo fruto das mestiçagens. Eduardo França Paiva, por exemplo, ao

analisar o léxico utilizado na América portuguesa e espanhola, na tentativa de

entender aspectos da dinâmica colonial por meio do vocabulário utilizado na época,
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no que toca aos cabras, afirma que esses sujeitos seriam a mescla de índios e

africanos. (PAIVA, 2012, p. 224) Já no que diz respeito à Sheila Faria, a autora coloca o

cabra como sendo o crioulo2 resultado da miscigenação entre o mulato3 e o negro (ou

preto). (FARIA, 2004, 68). Sendo assim, na perspectiva desses autores, entendemos o

cabra como o mestiço transitório entre o universo indígena e africano, podendo ser o

descendente direto da união de índio com africano ou até mesmo, resultado de uma

segunda geração, sendo a mescla entre mulato e africano/indígena.

Resultados
Sendo assim, levando em consideração a problemática desse artigo, e

entendendo de quem se trata esse sujeito, temos como um de nossos primeiros

objetivos, descobrir qual a população qualificada como cabra na Freguesia de Santa

Ana do Seridó. A partir daí podemos entender melhor a posição desses sujeitos em

meio àquela sociedade e como se davam as dinâmicas de mestiçagem. Para isso,

fizemos uso de três corpus documentais: registros paroquiais – batizados, casamentos

e óbitos – inventários post mortem e cartas de alforria.  Dessas tipologias,

enfatizamos os registros paroquiais, que devido a serem de natureza serial, podiam

abarcar todas as camadas sociais da população, desde os escravos até às grandes

autoridades que constituíam a elite do sertão do Seridó. Afinal, levando em

consideração que nos referimos a uma administração religiosa, ficava a cargo da

Igreja, o registro de seus fiéis.

Dessa forma, elaboramos três tabelas contendo o resultado da quantificação de

pessoas que foram qualificados como cabra na documentação analisada. Cada tabela

foi construída tendo como base a análise separada das tipologias documentais, devido

a serem oriundos de lugares de produção diferentes.

]

2 Termo que refere-se ao sujeito nascido na América portuguesa.
3 Nesse caso, o termo mulato refere-se à miscigenação entre índio e africano, esta que Paiva (2015)
considera já como sendo a ascendência de cabra.
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Tabela 1 – (Qualidade dos “cabras” na Freguesia do Seridó
nos registros paroquiais (1788-1838))

Fonte: elaboração do autor com base em registros paroquiais da Freguesia do Seridó (1788-1838)

A Tabela 1 apresenta os dados coletados nos registros paroquiais4 da Freguesia

do Seridó. Podemos observar que obtemos um recorte temporal que vai de 1788-1838,

no entanto é necessário enfatizarmos as lacunas existentes entre um livro e outro, de

forma que não damos conta de todo esse espaço temporal.  No total dos seis livros

analisados, conseguimos a quantia de 4.094 registros, dos quais foi possível encontrar

apenas 46 pessoas qualificadas como cabra.

A Tabela 2 segue a mesma forma de organização, contendo a tipologia do

documento, recorte temporal, número total de documentos e número de indivíduos

qualificados como cabra. No entanto em seu conteúdo é mostrado os dados

equivalentes aos inventários post-mortem5 e, nos 57 documentos analisados, apenas

25 pessoas possuíam a qualidade aqui analisada.

4 Referimo-nos às fontes paroquiais da Freguesia do Seridó, já coletadas e disponibilizadas em bancos
de dados por pesquisadores e bolsistas dos projetos de pesquisa coordenados pelos Profs. Muirakytan
Kennedy de Macêdo e Helder Alexandre Medeiros de Macedo. São as seguintes: Paróquia de Sant’Ana
de Caicó (PSC). Casa Paroquial São Joaquim (CPSJ). Livro de Batismo n° 1, Freguesia da Gloriosa
Senhora Santa Ana do Seridó (FGSSAS), 1803-1806. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de Batismo n° 2,
FGSSAS, 1814-1818. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de Batismo n° 3, FGSSAS, 1818-1822. (Manuscrito);
PSC. CPSJ. Livro de Batismo n° 4, FGSSAS, 1825-1831. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n°
1, FGSSAS, 1788-1809. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 1809-1821.
(Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1788-1811. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de
Óbito n° 2, FGSSAS, 1812-1838. (Manuscrito)
5 Referimo-nos a inventários da Comarca de Caicó, transcritos parcialmente por Medeiros Filho na
década de 1990 e que encontram-se arquivados no Fundo Claudia Cristina do Lago, no LABORDOC.
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Tabela 2 – (Qualidade dos “cabras” na Freguesia do Seridó
nos inventários post-mortem (1737-1813))

Fonte: elaboração do autor com base em inventários post-mortem da Ribeira do Seridó  (1737-1813)

Por último, temos a Tabela 3, que seguindo a mesma organização das demais,

nos mostra o resultado da coleta de dados nas cartas de alforria6. Compreendidas

entre o recorte temporal que vai de 1792-1814, tivemos acesso a 122 cartas de alforria,

divididas entre oito livros de notas, onde podemos encontrar 13 sujeitos qualificados

como cabras.

Tabela 3 – (Qualidade dos “cabras” na Freguesia do Seridó nas cartas de alforria(1792-1814))

Fonte: elaboração do autor com base em cartas de alforria da Ribeira do Seridó  (1792-1814)

Desta forma, ao analisarmos o número total de cabras registrados nas referidas

tipologias documentais, podemos ver que trata-se de uma população reduzida,

levando-se em consideração o contexto da Freguesia do Seridó. Esse fato pode ser

melhor observado ao compararmos os números das fontes paroquiais e judiciais, com

o número aproximado da população da Freguesia do Seridó, em nosso recorte. Para

fazermos isso, utilizamos a Tabela 47 disponibilizada no livro Rústicos Cabedais:

6 Pertencentes ao Termo Judiciário da Vila Nova do Príncipe, divididas em: Livro de notas n° 02. Vila do
Príncipe, 1792-1799; Livro de notas n° 03. Vila do Príncipe, 1799-1802; Livro de notas n° 04. Vila do
Príncipe, 1802-1805; Livro de notas n° 05. Vila do Príncipe, 1806-1808; Livro de notas n° 06. Vila do
Príncipe, 1809-1811; Livro de notas n° 07. Vila do Príncipe, 1811-1812; Livro de notas n° 08. Vila do
Príncipe, 1812-1813; Livro de notas n° 09. Vila do Príncipe, 1813-1814.
7 Fontes: (a) Idéia da População da Capitania de Pernambuco, e das suas anexas, extenção de suas
Costas, Rios, e Povoações notáveis, Agricultura, número dos Engenhos, Contractos, e Rendimentos
Reaes, augmento que este
tem tido &.a &.a desde o anno de 1774...\; (b) Relação de todas as Igrejas Paroquiais que pertencem ao
Bispado
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patrimônio e cotidiano familiar nos sertões da pecuária (Seridó – Séc. XVIII, de

Muirakytan Macêdo. (MACÊDO, 2015, p.198)

Tabela 4 – (População da Ribeira do Seridó (1755-124))

Fonte: Macêdo (2015, p.198)

A mesma faz referência ao número de habitantes contabilizados por dois

lugares de produção diferentes, a administração colonial e a Igreja. Sendo assim,

levamos em consideração os dois extremos populacionais da Freguesia do Seridó,

sendo eles, o ano de 1810(f), que mostrou um número equivalente a 1451 pessoas

habitando a freguesia (de acordo com os mapas diversos do Instituto Histórico e

Geográfico do Rio Grande do Norte) e o ano de 1824(g) que aponta o número de 6276

pessoas pertencentes à mesma região (também de acordo com IHGRN). Dessa forma,

se tomarmos os resultados das Tabelas 1, 2, 3 e compararmos com a 4, fica bem

perceptível a redução da população de cabras em relação ao número total da

freguesia, tornando possível a observação da sua inferioridade.

Outro ponto interessante que os registros paroquiais nos permitem observar,

diz respeito ao modo como a qualidade de cabra é transmitida entre as famílias da

Freguesia do Seridó. Sabendo a princípio que esse sujeito trata-se de um mestiço, nos

é curioso pensar em como é qualificado os seus filhos. Serão eles também qualificados

de Pernambuco dividido em Capitanias; as distâncias das freguesias, suas Capelas que as tem das
Matrizes, o números dos Sacerdote, que nelas existem, além do Párocos, seus fogos, e as pessoas de
desobriga, por mandado
de El Rei Nosso Senhor; (c) AHU – Rio Grande do Norte, Cx. 9, D. 18, 46 e 47 [Cd-Rom – RN – Projeto
Resgate]; (d), (e), (f), (g) Mapas diversos. IHGRN. Cx.83. Nota: * Significa ausência de dados.
(MACÊDO, 2015, p. 198)
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como cabras ou essa qualidade muda com o passar das gerações? Através desse

questionamento, voltamos às fontes com o objetivo de verificar tal situação. Para isso,

tomamos como objeto de análise os dois livros de registros paroquiais (Freguesia do

Seridó, 1803-1806; 1814-1818) já utilizados nessa mesma pesquisa.

Dessa forma, o resultado da análise dos dados se deu da seguinte forma: dos

1488 registros disponíveis, apenas 15 apresentaram a qualidade cabra referente aos

pais. Dessa quantia, nove registros não apresentou a qualidade dos filhos,

impossibilitando a comparação. Dessa maneira, nesse momento acabamos obtendo

uma grande lacuna, diante da falta de dados. No entanto, torna-se interessante

analisarmos que apenas um registro apresentou qualidade dos pais sendo a mesma do

filho, ou seja, em apenas um caso, tanto a escrava Felícia, quanto o seu filho David,

foram qualificado como cabras. Em comparação, em cinco dos quinze registros,

notou-se diferenças entre a qualidade dos pais em relação a seus filhos. O mais

interessante, porém, é que nesse caso, todos os filhos foram qualificados como

pardos, o que denota (pelo menos minimamente) certo padrão e um pequeno indício

de que a qualidade de pardo possa ser uma categoria que remete a um nível mais alto

de miscigenação e uma mudança geracional na qualidade de famílias mestiças,

principalmente no que diz respeito aos cabras, onde seus filhos podem, diante da

lógica empregada na época, serem qualificados como pardos, o que pode explicar,

minimamente e baseando-se em indícios, a causa dessa inferioridade quantitativa

dessa qualidade, em relação as demais (levando-se em consideração que seriam

necessárias, condições específicas para o mestiço ser considerado cabra).

Por fim, outro ponto que nossas fontes nos permitem analisar, faz menção à

condição da população de cabras na Freguesia do Seridó, durante o nosso recorte

temporal. É interessante observarmos em qual universo se encontrava esses sujeitos.

Esse dado é importante, pois pode nos levar a uma abrangência da pesquisa, podendo

ver a partir daí, se os cabras estavam sujeitos a elevações sociais; se mantinham

contato com famílias importantes; se chegaram a cargos altos na sociedade; quais os

ofícios em que trabalhavam ou se faziam parte de uma população desprestigiada

socialmente.
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Para essa análise, o corpus documental que nos é útil, novamente, trata-se dos

registros paroquiais, devido a sua característica serial, que nos permite uma visão

mais ampla em relação à condição desses sujeitos. Afinal, levando-se em consideração

que a presença dos mesmos nas cartas de alforria e inventários post mortem já os

colocaria em uma posição de liberdade (no primeiro) e escravidão (no segundo, onde

todos os cabras aparecem como escravos arrolados nos bens deixados pelo

inventariado.).

Sendo assim, o resultado de nossa análise nos permitiu uma amostra de 46

indivíduos, dos quais 35 foram registrados com a sua condição de escravizados; sete

não tiveram a sua condição registrada e apenas quatro foram registrados como

libertos ou forros. Esses dados nos permitem observar que a condição cabra era, em

sua maioria, inclusa no cenário de escravidão na Freguesia do Seridó (1788-1838) e

que dessa forma, pertenciam a um grupo desprestigiado socialmente, chegando a ser

marginalizado e/ ou invisibilizado pela historiografia tradicional referente ao Rio

Grande do Norte.

Por último, nossas fontes também nos permitiram trazer nessa pesquisa, o

estudo de caso do cabra Sebastião Mendes das Neves, morador na Freguesia do

Seridó. A singularidade desse sujeito deve-se a forma em como ele foi qualificado nas

fontes do período em que estudamos, nos permitindo pensar em questões de grande

relevância e interesse. Em meio à análise da trajetória de vida de Sebastião Mendes

das Neves, podemos perceber que o mesmo se destaca dos demais qualificados como

cabra, proporcionando uma boa reflexão acerca das dinâmicas de mestiçagem

ocorridas em nosso recorte temporal e espacial.

Dando início ao estudo de caso, trazemos a composição familiar de Sebastião,

que era um cabra, escravo de Manoel Antônio das Neves e Ana Mendes da Silva. Sua

mãe era a também cabra, Florência Maria de Jesus. O sujeito era casado com a parda

Simoa Tavares das Neves (a mesma é filha de um casal de pardos: José Tavares das

Neves e Ana de Morais), com quem teve duas filhas, de nomes Ana e Maria, e a

posteriori, apadrinhou junto com sua filha, Ana, a menina Francisca. No entanto, a

complexidade desse grupo familiar é maior do que se pode conferir, vendo a
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princípio, de forma simplista. Sendo necessário analisarmos por meio de uma

perspectiva mais elaborada e em ordem cronológica.

A primeira referência a esta família de mestiços, surge no dia 05/11/1803, onde

foi registrado, aos 20 dias de idade, o batizado da menina Ana8, filha natural9 de

Simôa Tavares das Neves, apadrinhada pelo Cura Francisco de Brito Guerra, na

matriz de Santa Ana do Seridó.10 Essa, tratava-se da filha de Sebastião Mendes das

Neves que casou-se com Simôa três anos depois. Em seguida, no período de quase um

ano depois do registro de Ana, mais precisamente, no dia 04/10/1804, foi registrado o

batizado, com um mês de idade, na mesma Matriz de Santa Ana do Seridó, da menina

Maria, filha natural11 de Simôa Tavares das Neves, solteira, moradora no Riacho de

São José, apadrinhada por André Vieira de Medeiros, solteiro e morador nesta Vila do

Príncipe.12 Da mesma forma que Ana, Maria é a filha de Sebastião Mendes das Neves,

que casou-se com Simôa dois anos depois. No entanto, Maria morreu no dia

15/10/1804, com um mês e meio de idade. Neste ponto, dois fatores são relevantes:

primeiramente, no registro de óbito de Maria, é confirmada a paternidade de

Sebastião, evidenciando que a relação do mesmo com Simôa já existia e que ele era

mesmo o pai das crianças e, que, o motivo da sua ausência nos registros deve-se à não

oficialização do matrimônio. Em segundo lugar, é interessante observar que a menina

é sepultada no corpo da igreja e abaixo do cruzeiro, que é tratado como um lugar

privilegiado para ser enterrado, levando em consideração que falamos de uma filha de

um escravo com uma liberta13.

Dando continuidade, no dia 19/04/1806, o cabra Sebastião Mendes das Neves

foi alforriado por Ana Mendes da Silva, do valor da terça do defunto seu marido

(Manoel Antônio das Neves) e a pedido do mesmo, pelos bons serviços que este

8 Nota-se que trata-se do mesmo nome da mãe de Simôa (Ana de Morais), esse era um costume
corriqueiro de nomear os filhos com os nomes dos avós. Costume esse que resiste até os dias atuais,
não só no sertão do Rio Grande do Norte, como nas demais regiões do país.
9 Nota-se que devido ao fato do matrimônio ainda não ter sido realizado, a menina acaba sendo
registrada como filha natural. Porém, em outros documentos, é comprovada a legitimidade da
paternidade de Sebastião.
10 PSC. CPSJ. Livro de Batismos nº 1. FGSSAS, 1803-1806, fl. 20. (Manuscrito).
11 Segue o mesmo exemplo do caso de Ana. Neste caso, a mãe ainda é registrada como solteira.
12 PSC. CPSJ. Livro de Batismos nº 1. FGSSAS, 1803-1806, fl. 46. (Manuscrito).
13 PSC. CPSJ. Livro de Óbitos nº 1. FGSSAS, 1788-1811, fl. 103/103v. (Manuscrito).
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escravo lhe havia prestado e pela boa companhia. Todavia, Sebastião deveria

acompanhá-la até a sua morte. Esse ponto, merece bastante atenção, pois marca o

princípio da mudança de condição de Sebastião. O mesmo só deveria continuar como

escravo até o período da morte de Ana Mendes da Silva, após o ocorrido, o mesmo

teria a sua liberdade. É interessante notarmos também que os sobrenomes de

Sebastião são de origem de seus senhores, sendo o Mendes, de Ana Mendes da Silva e

o Neves, de Manoel Antônio das Neves.14 Isso mostra que mesmo após a morte desses

sujeitos e a liberdade de Sebastião ser efetuada, apesar do vínculo trabalhista ser

finalizado, ainda ficaria o vínculo “familiar”, tendo o sobrenome como forma de

ligação e servidão “espiritual” dada pelo liberto aos seus antigos senhores.

Porém, o fato principal que nos serve de análise nessa pesquisa de estudo de

caso, se dá no momento do casamento de Sebastião e Simôa. Aqui, nos é apresentado

um exemplo da complexidade em que se davam as dinâmicas de mestiçagem, como

também nos permite a análise da lógica utilizada por aquela sociedade para qualificar

os seus sujeitos. Isso porque, no dia 09/06/1806, na Capela do Acari, Sebastião

Mendes das Neves casou-se com a parda Simôa Tavares das Neves, filha legítima de

José Tavares das Neves e Ana de Morais. Nesse registro, o mesmo aparece já como

pardo e liberto (apesar de ser destacado em sua carta que o mesmo deveria

acompanhar a sua senhora até a morte). Sebastião aparece como filho natural de

Florência Maria de Jesus, cabra, já falecida15.

Esse ponto nos é interessante, pois, apesar de oficialmente, Sebastião ainda ser

escravo, afinal seu casamento ocorre apenas há pouco menos de dois meses depois da

realização de sua carta de alforria, o mesmo já é registrado como liberto. Mais

interessante ainda é notarmos que a sua qualidade também é mudada no ato do

casamento, passando de cabra para pardo. Sempre é bom lembrar, que essas

categorias – cabra, pardo, liberto, escravo – não eram designadas a partir de critérios

14 RIO GRANDE DO NORTE. CJC. CC. Livro de Notas nº 05. Vila Nova do Príncipe, 1806-1809. Carta de
alforria do escravo cabra Sebastião Mendes das Neves. Vila Nova do Príncipe, Capitania do Rio

Grande e
Comarca da Paraíba do Norte, 26 de junho de 1806, fl. 13. (Manuscrito).

15 PSC. CPSJ. Livro de Casamentos nº 1. FGSSAS, 1788-1809, fl. 125. (Manuscrito).



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

1425

arbitrários, as mesmas seguiam uma lógica organizada e bem entendida pelos sujeitos

da sociedade colonial (PAIVA, 2015). Ou seja, se Sebastião Mendes das Neves, mesmo

com essas questões aqui abordadas, foi qualificado com condição e qualidade

diferente das que lhe designavam até então, significa dizer que, mesmo que

oficialmente ele não fosse liberto e cabra, o mesmo, assim como a sociedade a qual

estava envolvido e as pessoas responsáveis pelo registro, reconhecia-se e era

reconhecido como pardo e liberto.

Inclusive, podemos entender a mudança de qualidade de Sebastião, a partir da

análise anterior, em que observamos que a população de cabras era, em sua grande

maioria, de escravos. Dessa forma, podemos, por meios desses indícios, deduzir que

uma pessoa que possuía o status atual que Sebastião passou a ter após o matrimônio –

liberto e casado com uma parda livre – não poderia ser qualificado como cabra – que

seria uma qualidade comum a escravos. Dessa forma, Sebastião Mendes das Neves, ao

se casar, foi colocado em uma posição social em que, segundo as normas

entendedoras da sociedade a qual estava inserido, não se encaixava nos padrões que

designavam a qualidade de cabra, sendo assim, transferido para a qualidade de pardo.

Dando continuidade, mais um fator torna singular a trajetória de Sebastião

Mendes das Neves, permitindo observar ainda mais a complexidade em que se davam

as qualificações das pessoas, diante das dinâmicas de mestiçagem. No dia 14/04/1821,

Sebastião das Neves e sua filha Ana, são padrinhos de Francisca, menina exposta em

casa de Sebastião e qualificada como parda e batizada nesta Matriz de Santa Ana do

Seridó16. Primeiramente, precisamos entender que o termo “exposta” remete ao fato

da menina ter sido deixada na porta da casa de Sebastião, para que a criança ficasse

aos seus cuidados. Só esse fato, já é um indício de que o mesmo, socialmente, era

visto como alguém capaz de criar uma criança (pelo menos, a partir da visão dos pais

que deixaram a garota sob sua responsabilidade). Ao apadrinhar Francisca, junto com

sua filha Ana17, simbolicamente, Sebastião aceita a responsabilidade de criação da

criança, ficando no lugar dos pais desconhecidos e cedendo o seu sobrenome a garota.

16 PSC. CPSJ. Livro de Batismos nº 3. FGSSAS, 1818-1821, fl. 138. (Manuscrito).
17 Neste documento é confirmada a paternidade de Sebastião em relação à Ana.
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Esse ato traz Francisca para junto da união familiar daquele grupo. O mais

interessante disso tudo é que a qualidade de parda é transferida para a menina, a qual

passa a ser reconhecida como tal. Abaixo, a Figura 1 mostra um geneagrama,

contendo a genealogia da família Mendes das Neves.

Figura 1

Dessa forma, podemos perceber, como a partir do ato de casamento, um sujeito

acaba tendo a sua qualidade e condição mudada de cabra para pardo. Tal fato nos é

interessante, pois permite pensarmos acerca do entendimento em relação à forma

como esses mestiços se relacionavam com as demais qualidades da sociedade, ao

mesmo tempo em que nos permite ter uma vaga ideia de como os mesmos se

reconheciam e eram reconhecidos. Essas qualidades seguiam uma ordem estabelecida

e bem definida, que era de conhecimento daqueles que conviviam nesse meio social.

(PAIVA, 2015)

Considerações finais
Por fim, podemos observar que o processo de povoação da Freguesia do Seridó,

assim como da Capitania do Rio Grande do Norte, foi bem mais complexo do que a

historiografia tradicional afirmou. Nela ocorreram processos dinâmicos envolvendo

populações de diversas qualidades – brancos, indígenas, pretos e mestiços –

interagindo entre si. Uma dessas qualidades, a de “cabra”, mostrou-se, a priori,

reduzida em relações às outras, como também, inclusa no cenário da escravidão.
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Indícios mostram que a qualidade “cabra” é pouco passada geracionalmente

entre as famílias. Também foi interessante notar que a qualidade de pardo mostrou-se

presente na maioria dos casos em que houve mudanças entre qualidades de pais e

filhos, possibilitando o entendimento acerca dessa categoria como relacionada a uma

maior tendência a mestiçagens originadas do intercurso entre pessoas de origens

africana e indígena. Porém é necessário lembrar que ainda existe um grande “vácuo”

nas fontes, resultante de falta de informações acerca desses indivíduos

No caso da família de Sebastião Mendes das Neves, observou-se certa

dinamicidade em relação a sua qualidade e condição, podendo perceber mudanças

ocorridas no ato do seu matrimônio com Simôa Tavares das Neves. Também foi

interessante notar que essa mudança de qualidade ocorreu de acordo com o auto

reconhecimento do sujeito e da população da comunidade em geral, a qual estava

envolvido.
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“POIS, SENHOR, UM CAPITÃO MOR PODE SER MULATO?”:
CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE MESTIÇAGEM E

ADMINISTRAÇÃO COLONIAL NOS SERTÕES
DA CAPITANIA DO RIO GRANDE (XVIII)

Maiara Silva Araújo18

RESUMO
Problematiza a relação entre administração colonial e mestiçagem a partir da inserção
de sujeitos “mestiços” na administração militar e judiciária dos sertões da Capitania
do Rio Grande, no decurso do século XVIII. Nesse sentido, ao examinar-se obras da
historiografia regional, como os trabalhos de José Augusto de Medeiros Bezerra, Olavo
de Medeiros Filho e José Adelino Dantas, que discutem aspectos políticos, econômicos
e sociais do espaço aludido percebeu-se a existência de lacunas no que se refere ao
estudo específico dos níveis da administração colonial instaurados nesse espaço. Do
mesmo modo, constatou-se a inexistência de trabalhos sobre as populações “mestiças”
e suas relações com os demais grupos sociais que constituíam o espaço citado como
luso-brasílicos, nativos e “africanos”. Em detrimento a esta historiografia estudos
recentes, a exemplo os trabalhos de Helder Alexandre Medeiros de Macedo e
Muirakytan Kennedy de Macêdo, destacam a presença de outros grupos sociais no
espaço em questão e analisam o processo de territorialização empreendido nos
sertões a partir da importação e implantação dos níveis da administração colonial
para este território. Contudo, no que concerne a relação entre mestiçagem e
administração colonial, para o espaço que se pretende examinar, as lacunas
permanecem. Nesse sentido, este trabalho emerge desses silêncios e partir de dados
coletados nas fontes judiciais (inventários post-mortem) e do dialogo com autores
como Kalina Vanderlei Silva, Maria Fernanda Baptista Bicalho e, dentre outros, Maria
de Fátima Silva Gouvêa objetiva demonstrar a possibilidade de sujeitos “mestiços” se
inserirem nos âmbitos da burocracia colonial e ao mesmo tempo tecer uma análise
acerca dos níveis da administração colonial. As fontes utilizadas para compor este
estudo são de caráter paroquial (livros de batismo, matrimônio e óbito), judicial
(inventários post-mortem) e administrativa (requerimentos de sesmaria). As mesmas
encontram-se localizadas no Laboratório de Documentação Histórica da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte e são referentes ao recorte espaço-temporal deste
trabalho. Metodologicamente, parte do método onomástico de Carlo Ginzburg e de
uma intersecção entre as fontes supracitadas, assim como de uma análise quantitativa
e qualitativa das mesmas. Por fim, acredita-se que um estudo acerca de casos
singulares de sujeitos “mestiços” que se inseriram nas diferentes instâncias da

18 Bolsista voluntária no Projeto de Pesquisa Populações mestiças no Seridó: demografia e relações
familiares (séculos XVIII e XIX), sob orientação do Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo. E-mail:
maiarasa@yahoo.com.br.
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administração colonial permite asseverar que os mesmos atuaram de forma ativa
enquanto agentes históricos do cenário colonial em que viveram e que participaram
do processo de territorialização desses espaços, que se deu no seio da ocidentalização
da América.

PALAVRAS-CHAVE: Administração colonial. Mestiçagem. Sertões da Capitania do Rio
Grande.

ABSTRACT
It discuss the relation between the colonial administration and the miscegenation,
starting by the insertion of "mestiços" Individuals in military and judiciary
administrations of the captaincy of Rio Grande backwoods, in the eighteenth century.
Thereby, examining the regional historiography publications, specially the works of
José Augusto de Medeiros Bezerra, Olavo de Medeiros Filho and José Adelino Dantas -
that discuss political, economical and social aspects of the named space - was possible
to notice an lack of study about the colonial administration specific levels established
in this space. In the same way, it was possible to notice the inexistence of works
about "mestizo" Populations and its relations with the other social groups that had
formed the named space, as the Luso-brasílicos, natives and "Africans". Over the
historiography, recent studies, as the works of Helder Alexandre Medeiros de Macedo
and Muirakytan Kennedy Macêdo, highlights the presence of other social groups in
the space and analyzes the process of territorialization executed in the backwoods,
starting by the importation and implantation of the colonial admnistration levels.
However, Concerning the relation between the miscegenation and the colonial
administration, to the space that is intended to analyze, the lacks remain. This
research emerges from this silences, from collected data in judicial sources (post-
mortem inventarium) and from dialogue with the authors Kaline Vanderlei Silva,
Maria Fernanda Baptista Bicalho. The Maria de Fatima Silva Gouvêa study objectives
the Possibility that "mestizos" have of insert Themselves in the fields of colonial
bureaucracy and, at the same time, weave an analyze about the colonial
administration levels. The sources the composes this study are from parochial feature
(book baptism, matrimony and obituary), legal (post-mortem inventarium), and
administrative (requirements of the allotment). They can be found in the Historical
Documentation Laboratory of the Federal University of Rio Grande do Norte and refer
to the time-space of this work. Methodologically, part of the Carlo Ginzburg
onomastico and from an intersection between the named sources, as  the qualitative
and quantitative analyzes. Finally, it is believed that the study about "mestiços" that
inserted themselves in different instances of colonial administration, allows to assert
that they act in an active way, while historical agents of the colonial Cenarium in
which they lived and participated from the process of territorialization of this spaces,
what occured in the moment of the America's westernization.

KEYWORDS: Colonial Administration. Miscegenation. Hinterlands of the Province of
Rio Grande.
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Introdução
Diz Koster: Conversando com um homem de cor a
meu serviço, perguntei-lhe se certo capitão mor era
mulato: “Era, porém já não é”! E como eu pedi
explicação, concluiu: “Pois, senhor, um capitão mor
pode ser mulato’”? (KOSTER, 1942, p. 480).

Ao estudar genealogias “mestiças19” no projeto de pesquisa Populações mestiças

no Seridó: demografia e relações familiares (séculos XVIII e XIX) no decorrer de 2013 a

2015, sob orientação do professor Helder Macedo e ao analisar fontes judiciais e

administrativas, nos deparamos com a presença de pardos20 que possuíam patentes

militares e que haviam requerido sesmarias. Esse encontro com casos singulares de

pardos que estavam inseridos nas instâncias administrativas da colônia nos instigou

e, assim como Koster21, começamos a nos questionar: “um capitão mor pode ser

mulato”? Ou seja, é possível encontrarmos outros “mestiços” inseridos na

administração colonial?

Partindo dessas interrogações, iniciamos uma pesquisa em fontes judiciais

(inventários post-mortem, especificamente) para verificarmos se existiam outros

19 Partindo das problematizações de Paiva (2012), definimos como “mestiços” indivíduos que no
contexto da ocidentalização da América foram engendrados por meio das dinâmicas de mestiçagens
biológicas e culturais. Nesse sentido, o termo refere-se a pessoas que foram qualificadas como sendo
resultados do intercurso biológico e cultural entre grupos sociais distintos e ao nascerem foram
definidas nos registros de batismos como sendo de qualidade parda, mulata e, dentre outros, cabras.
Contudo, salientamos que esse conceito é complexo. O mesmo foi importado da Antiguidade e
inicialmente foi empregado, segundo Paiva (2012), para designar a união entre ibéricos e nativos, isso
por volta dos séculos XVI e, apenas, a posteriori passou a ser utilizado de forma mais ampla,
designando sujeitos que fossem produtos de mesclas. Portanto, o termo “mestiço” é complexo e
heterogêneo e quando empregado nesse texto refere-se ao seu emprego mais amplo, designando
indivíduos que se misturaram biologicamente, culturalmente e socialmente no decurso do século XVIII.
20 Segundo Paiva (2012), a partir do século XVI pardo passou a ser uma categoria comum e enunciava
mesclas, ou seja, alguma mistura com negros, crioulos, brancos, índios e, dentre outros, mulatos.
Portanto, pardo seria uma das categorias que constitui a população “mestiça” do período colonial.
21 Henry Koster, em sua obra Travels in Brazil, publicada em 1816 na Inglaterra narrou suas
vivências pelo Nordeste brasileiro durante os anos de 1809 a 1815, onde passou a ser senhor de
engenho em Pernambuco. Nesse sentido, ao descrever sua experiência nesse cenário colonial afirmou
que para mulatos se inserirem nos sistemas administrativos da colônia precisavam ser reconhecidos
pelos seus contemporâneos como pessoas brancas. Para materializar essa asseveração citou o episódio
vivenciado com um dos seus funcionários, que ao ser interrogado acerca da qualidade de um capitão
mor respondeu que o mesmo era mulato, mas não o era mais. Portanto, Koster evidencia dois
problemas complexos, a inserção de mulatos na administração colonial da Capitania de Pernambuco e a
invisibilização da qualidade dos mesmos.
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“mestiços” que figuravam nessas fontes como membros da Câmara da Vila Nova do

Príncipe. Sendo assim, nosso trabalho emerge, exatamente, dessa nossa investigação

em fontes judiciais e pretende examinar a inserção de sujeitos “mestiços” nos

meandros da burocracia colonial e, desse modo, estabelecer uma relação entre as

dinâmicas de mestiçagens22 e a administração colonial, percebendo a possibilidade de

associar essas duas temáticas de pesquisa. Nosso recorte espaço-temporal será os

sertões da Capitania do Rio Grande, mais especificamente a Ribeira do Seridó, no

decorrer do século XVIII.

Nesse sentido, tendo os sertões como espacialidade de análise, constatamos

que obras da historiografia tradicional publicadas até os anos 8023 do século XX

construíram discursivamente esse espaço como tendo sua formação social assentada

apenas no homem branco e nos valores europeus. Os estudos publicados neste

contexto, repletos de datas, fatos “grandiosos” e “pessoas de destaque”, são

resultados de uma concepção de história engendrada no século XIX que se espraiou

pelo Brasil através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB e do seu

projeto de história nacional.  Desse modo, os trabalhos, a exemplo, de Medeiros

(1940; 1954), Dantas (1962), Santa Rosa (1974) e Medeiros Filho (1981; 1983),

22 Para Paiva (2012), o intercurso biológico, cultural e social ocorrido entre pessoas das quatro partes
do mundo conhecido – África, Ásia, Europa e América –, no contexto da ocidentalização da América
pode ser definido como dinâmica de mestiçagens. Segundo o mesmo, as dinâmicas de mestiçagens
ocorridas através do mundo do trabalho engendrou uma sociedade colonial dinâmica e móvel, onde as
mudanças de qualidades, condições e os contatos com diferentes grupos sociais, além de revelarem as
hierarquias existentes naquele espaço colonial elucidavam a possibilidade de mobilidade social.
23 Os trabalhos publicados até a década de 80 do século XX não apresentaram muitas novidades no que
se refere à análise de outros grupos sociais – além dos “brancos” – como sujeitos do processo de
formação sócio histórica dos sertões da Capitania do Rio Grande. Entretanto, houve estudos que podem
ser considerados casos singulares como, por exemplo, Índios do Açu e Seridó de Medeiros Filho,
publicado em 1984. Neste trabalho o autor citado se distanciou de suas publicações anteriores – Velhas
Famílias do Seridó (1981) e Velhos Inventários do Seridó (1983) – e apresentou aspectos do modo de
vida nativo nos sertões. Desse modo, é evidente que apesar desses trabalhos terem permanecido com
uma concepção de história factual durante quase todo século XX, houve autores que se sobressaíram e
destacaram aspectos de outros grupos sociais que constituíram o espaço em análise como é o caso de
Dantas (1979) e Costa (1999). Costa (1999), por exemplo, ao estudar a família Álvares,
compreendendo-a como uma das grandes parentelas do Seridó, nas páginas finais de sua obra, citou o
matrimônio de negros e indígenas do espaço em questão. Já Dantas (1979), ao examinar as principais
causas-mortes dos moradores do sertão, no decurso de 1789 a 1838 citou o enterro de 18 índios que
viveram neste contexto.
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deixaram abertas lacunas, no que concerne ao estudo específico das populações

“mestiças” e de outros grupos sociais que constituíram o cenário histórico em

questão.

Sendo assim, em Famílias Seridoenses (1940) e Seridó (1954), Medeiros

afirmou que foi a pecuária a causa do “povoamento” dos sertões da Capitania do Rio

Grande e da vinda das “grandes famílias” de ascendência ou descendência portuguesa

para ocuparem este espaço.  Conforme o mesmo, quando os conflitos entre o

elemento colonizador e os povos indígenas que viviam nestas terras cessaram os “da

melhor estirpe, instalaram-se em suas terras e dirigiram em pessoa a sua criação”

(MEDEIROS, 1940, p.14). Essa mesma ideia defendida por Medeiros (1940; 1954), no

que se refere à formação territorial e social dos sertões, se perpetuou durante quase

toda a segunda metade do século XX. Esteve presente nos trabalhos de Dantas (1962)

na década de 60 e nos de Medeiros Filho (1981; 1983) na década de 80.

Nesse sentido, é evidente que esta historiografia que se perpetuou durante

quase todo século XX, à exceção de alguns trabalhos como os de Dantas (1979) e,

dentre outros, Costa (1999), produziu silêncios, isto é, vazios no que concerne à

participação de outros grupos sociais como responsáveis pela constituição sócio

histórica do espaço citado. Todavia, em detrimento desta historiografia, estudos

recentes, a exemplo os estudos de Borges (2000), Macêdo (2007) e Macedo (2007;

2013), por outro lado, além de apontarem e analisarem a presença de outros grupos

sociais como sujeitos do cenário histórico em questão, questionaram a ideia de

“povoamento” dos sertões.

Entretanto, apesar desses autores problematizarem a presença de outros

grupos sociais como participantes da formação territorial e social dos sertões, estes

não se voltaram especificamente para a temática das mestiçagens, à exceção de

Macedo (2013). Tais autores estiveram preocupados com análises sobre escravidão

(BORGES, 2000), cotidiano nos sertões, formação familiar e patrimônio (MACÊDO,

2007) e vivências dos índios (MACEDO, 2007). Devido a isso, nos voltamos

especialmente para os trabalhos de Macedo (2013). Este historiador, em sua tese de

doutorado, examinou a existência de famílias mestiças no cenário colonial e, apesar
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de não estar preocupado, diretamente, com a participação das populações misturadas

em cargos da administração colonial, elucidou, dentre as genealogias que examinou,

membros destas que possuíam patentes militares e sesmarias. Assim, consideramos o

seu trabalho singular para qualquer estudo que envolva a temática das mestiçagens

nos sertões coloniais da Capitania do Rio Grande.

Para composição desse estudo fizemos uso de fontes judiciais (inventários post-

mortem), paroquiais (livros de batismo, matrimônio e óbito) e sesmarias, referentes à

Ribeira do Seridó e ao século XVIII24. A análise dessa documentação se deu da

seguinte forma. A priori, examinamos 57 inventários post-mortem referentes ao

recorte espaço-temporal que nos propomos a estudar. Ao analisarmos essa fonte,

listamos em tabelas os nomes dos indivíduos que ocupavam cargos na Câmara da Vila

Nova do Príncipe ou que possuíam patentes militares. Após essa análise, realizamos

um cruzamento de fontes. A partir dos nomes dos sujeitos que possuíam cargos ou

patentes militares no contexto em questão, buscamos suas “qualidades”25 nas fontes

paroquias e se haviam solicitado terras a Coroa portuguesa nas fontes sesmariais.

Com relação às fontes paroquiais, a Igreja costumava, no período colonial, classificar

os sujeitos ao acompanhá-los nos ritos da vida cristã. Nesse sentido, essa classificação

nos permite inferir acerca da qualidade e da condição social de um indivíduo no

cenário colonial, ou seja, acerca de qual grupo social fazia parte, se mestiço, luso-

brasílico, indígena e, dentre outros, “africano26”.

Como resultado dessa investigação nas fontes e do cruzamento realizado entre

as mesmas, do mesmo modo como produto da leitura de estudos recentes sobre

genealogias de famílias com processos de mistura (MACEDO, 2013), nos deparamos

24 A documentação paroquial já se encontra digitalizada e organizada em bancos de dados construídos
no software Microsoft Access. No que se refere às fontes judiciais, parte se encontra digitalizada e
transcrita ou em processo de transcrição. E, por fim, a documentação sesmarial foi compilada por
Olavo de Medeiros Filho e esta sistematizada no livro de autoria do mesmo: Cronologia Seridoense.
Essa documentação está localizada no Laboratório de Documentação Histórica do Campus de Caicó da
Universidade Federal do Rio Grande e disponível a pesquisa histórica.
25 Estamos utilizando o conceito de qualidade com base nas discussões de Paiva (2012).
26 Utilizamos as aspas, na primeira menção ao termo “africano” ou “africana” para deixar claro que não
se trata da maneira mais prudente de lidar com os povos vindos de África. Sobre o problema da
generalização dos “africanos”, ver Faria (2004, p. 30).
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com sete pardos e cinco sujeitos que definimos como “mestiços27” que estavam

inseridos na administração colonial, mais especificamente a jurídica e a militar, e/ou

que possuíam sesmarias. Foram eles: Manoel de Souza Forte, Manoel Esteves de

Andrade, Antônio Lopes Cardoso, Francisco Taveira da Conceição,28 Pedro Taveira da

Conceição, Francisco Pereira da Cruz, Nicolau Mendes da Silva, José Domingues da

Silva, Vitoriano Carneiro da Silva, Feliciano da Rocha Júnior, 29José Pereira da Rocha e

Serafim Francisco de Melo30. Esses dados, assim como as dificuldades encontradas

com as fontes, serão analisados a posteriori, no decorrer de nosso texto.

Quanto ao procedimento metodológico de nosso estudo, com base no que foi

exposto acima, partiu dos pressupostos do método onomástico de Ginzburg (1989) e

de um intercurso/análise quantitativa e qualitativa da documentação citada. Com

relação ao método onomástico de Ginzburg (1989), conforme o autor citado, o nome é

o que existe de mais singular no indivíduo, sendo assim, para o mesmo, é possível

empreender uma pesquisa histórica em diferentes fontes tendo o nome como o fio

condutor da mesma. Entretanto, salientamos que é preciso cautela ao se utilizar esse

método e considerar, além do nome, outros aspectos da vida do sujeito investigado

como a condição, o local de moradia e, dentre outras características, o ofício

desempenhado pelo mesmo.

A pesquisa que objetivamos desenvolver se insere no campo da História Social.

Conforme Castro (1997), essa dimensão historiográfica se preocupa com as ações

humanas, coletivas e individuais, no contexto histórico em que cada sujeito viveu.

27 Os indivíduos que definimos como “mestiços” são descendentes de relações genealógicas envolvendo
crioulos, pardos e brancos, contudo não localizamos as qualidades dos mesmos nas fontes que
compulsamos e decorrência disso optamos por considerá-los como “mestiços”, embora reconheçamos
que o termo esta sendo empregado de modo arbitrário e generalizante.
28 Por já termos publicado um estudo acerca da temática sesmarias e mestiçagens (ARAÚJO, 2014), não
nos voltaremos nesse artigo para os sesmeiros mestiços. Apesar de sentirmos que essa temática ainda
não foi esgotada e que em especial o sesmeiro Francisco Taveira merece um estudo acerca de seu papel
social no contexto colonial dos sertões da Capitania do Rio Grande. Na verdade, uma análise desses
sesmeiros ultrapassa os limites desse artigo.
29 Sobre essa genealogia ver Macedo (2013).
30 Na Manhã do dia 12 de ferreiro de 1802, Serafim Francisco de Melo uniu-se em corpo e alma à Maria
Rosa Teixeira, esses foram pais de Ângela Maria falecida em 1829 de parto. Deparamo-nos com Serafim
Francisco no inventário de Domingas Mendes, realizado em 1800, onde o mesmo figurou como porteiro
do Auditório da Câmara.



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

1436

Assim, é possível fazer uma História Social das mestiçagens e dos sistemas

administrativos coloniais, vez que, por trás dos cargos, por exemplo, o que se busca

são os sujeitos e os significados desses ofícios para os homens do contexto estudado.

No que se refere a nossa fundamentação teórica dialogamos, sobretudo, com os

seguintes historiadores: Salgado (1985), Gruzinski (2001) e Paiva (2012).

Nosso estudo será dividido em duas partes. Inicialmente examinaremos e

administração colonial, a partir da análise de fontes que possibilitem uma

investigação nesse formato. A posteriori, examinaremos o papel social dos mestiços

inseridos na administração colonial dos sertões da Capitania do Rio Grande e como

suas ações fizeram parte de um processo mais amplo de ocidentalização e

territorialização dos sertões.

Dinâmicas de mestiçagens e administração colonial: uma relação possível para os

sertões da Capitania do Rio Grande setecentista?

Existe um conjunto de elementos que, segundo Barros (2009), torna possível a

realização de um projeto de pesquisa histórica. Dentre esses, o autor citou em sua

obra O Projeto de Pesquisa em História, a existência de fontes que tornem a pesquisa

executável.  Desse modo, as fontes assumem um papel singular na pesquisa histórica,

visto que são essas que permitem que a problemática feita em torno de um recorte

histórico específico seja respondida. Partindo desse princípio, o estudo da temática

das mestiçagens associadas à da administração colonial, assim como qualquer outro

tema de pesquisa histórica, está condicionado à existência de fontes.

Com base nessas asseverações de Barros, quando nos propusemos examinar a

presença de “mestiços” na administração colonial, nos preocupamos, a priori, com a

existência de fontes que nos possibilitassem realizar essa investigação. Nesse sentido,

como inicialmente estávamos realizando apenas uma sondagem sobre essa

possibilidade de estudo para os sertões da Capitania do Rio Grande, nos voltamos

para uma fonte específica: inventários post-mortem. O que nos fez escolher essa fonte

de caráter judicial foi o fato de a mesma citar o nome dos indivíduos que ocupavam

algum cargo na esfera jurídica da burocracia colonial. O nome, como já aludimos, é
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singular nessa pesquisa, pois a partir do mesmo realizamos o cruzamento entre fontes

judiciais, paroquiais e sesmariais, onde buscamos a qualidade social dos sujeitos

citados nos inventários e se os mesmos possuíam sesmarias. Desse modo, a nossa

escolha documental determinou, de certa forma, a nossa metodologia, o Método

Onomástico, além de uma análise quantitativa e qualitativa das fontes cruzadas.

Como já elucidamos, nosso interesse de pesquisa por essa temática emergiu do

nosso encontro com casos singulares de pardos envolvidos na administração colonial.

Deparamo-nos com esses sujeitos durante nossa participação no Projeto Populações

mestiças no Seridó, onde encontramos pessoas que possuíam patentes militares na

investigação que realizamos nos requerimentos de sesmarias, em nossas transcrições

de inventários post-mortem e na leitura de uma bibliografia específica sobre o espaço

que estudamos e que apesar de não tratar da inserção desse dessa população na

administração colonial citou “mestiços” que estavam imersos na mesma. (Macedo,

2013).

No que concerne à administração colonial, essa pode ser dividida em duas

dimensões: a civil, representada pelo Estado português e a eclesiástica, representada

pela Igreja Católica. Contudo, salientamos que, no contexto colonial, essas dimensões

da administração portuguesa estavam imbricadas e atuaram de forma conjunta no

processo de ocidentalização do espaço conquistado pelos portugueses. Em nosso

estudo, nos voltaremos especificamente para a dimensão civil dessa administração

instaurada no ultramar. Sendo mais precisos, examinaremos a inserção de mestiços

em duas das instâncias da administração civil: a jurídica e a militar.

Conforme Graça Salgado (1985), a dimensão civil da administração portuguesa

instaurada no ultramar não era homogênea e se dividia em três instâncias: a jurídica,

a fazendária e a militar. Segundo a mesma, a importação e implantação dos sistemas

administrativos portugueses para o Ultramar tinha por finalidade assegurar a posse

do espaço conquistado e funcionava como uma extensão do poder da Metrópole na

Colônia. Gouvêa (2010) e Bicalho (2010), em diálogo com Salgado (1985), afirmaram

que administração colonial era uma forma de organizar o território conquistado e de

assegurar a sua posse. Entretanto, essa administração lusitana instaurada na
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América, tanto a civil quanto a eclesiástica, não se deu de forma linear, uma vez que

foi adequada às especificidades de cada capitania. Entretanto, segundo as

historiadoras citadas, houve um elemento que permaneceu em cada capitania da

América portuguesa: a preocupação com a qualidade dos sujeitos que ocupavam

cargos civis.

Nesse sentido, existia uma preocupação por parte dos representantes da Coroa

na América portuguesa de que apenas “homens bons”, ou seja, que fossem de

qualidade, sem defeito mecânico e português ou descendente de português,

ocupassem cargos administrativos. Na verdade, essa preocupação com a qualidade

social do sujeito foi importada, também, do reino para sua colônia americana. Nessa

perspectiva, para a Capitania do Rio Grande, nos deparamos na obra História do Rio

Grande do Norte, de Augusto Tavares de Lyra (1921), com um decreto da Metrópole

afirmando não ser mais necessário os serviços de mulatos nas instâncias

administrativas desse espaço, vez que existiam “homens brancos” suficientes para

ocupar os cargos civis desse território. Esse decreto examinado por Lyra corrobora

com os desejos da Coroa e dos representantes da mesma: o de que apenas pessoas

tidas como de “boa qualidade” ocupassem cargos administrativos e, ao mesmo tempo,

indica que mestiços já haviam participado dessas instâncias administrativas, pela

falta de homens brancos que pudessem se inserir nas mesmas.

Nesse sentido, segundo Bicalho (2010) e Gouvêa (2010), apesar de ser uma

exigência que apenas “homens bons” ocupassem cargos civis na Colônia, pessoas de

“menor qualidade” conseguiram se inserir nos meandros da burocracia colonial por

terem empreendido alguma ação em favor da Metrópole. Assertiva esta presente, a

exemplo, nos trabalhos de Cotta (2002) e Silva (2003), que evidenciaram a presença

de “mestiços” na administração colonial nas Capitanias de Minas Gerais e

Pernambuco respectivamente. Cotta (2002), ao analisar os terços de pardos e pretos

libertos na Capitania de Minas Gerais, afirmou que a presença dessas populações nos

meandros da burocracia colonial oitocentista é estratégica, visto que possibilita aos

mesmos o acúmulo de cabedal social, ou seja, prestígio. Silva (2003), nessa mesma

perspectiva, examinou as milícias de negros e pardos no Pernambuco colonial, o que é
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mais um indicativo de que pessoas de outras qualidades como os mestiços

conseguiram, de fato, se inserir nos sistemas administrativos da colônia.

Por fim, partindo do que foi exposto, até o momento, já é evidente a

possibilidade de se pensar a associação entre administração colonial e dinâmicas de

mestiçagens nos sertões da Capitania do Rio Grande setecentista, uma vez que

possuímos fontes que nos possibilitam a realização da pesquisa e, principalmente,

temos indicativos da presença dessa população nos meandros da burocracia colonial,

assim como a existência de uma bibliografia que já examinou a presença de mestiços

no aparelho burocrático de outras capitanias da América portuguesa, a exemplo de

Cotta (2002) e Silva (2003).

Sertões da Capitania do Rio Grande, mestiços e burocracia colonial

Conforme Macêdo (2012), Igreja e Estado no contexto de ocidentalização da

América, trabalharam conjuntamente no processo de transformação dos territórios

conquistados. Para o mesmo, as instâncias administrativas civis e eclesiásticas

territorializaram os espaços nativos e os transformaram em territorialidades

coloniais, por meio de suas instituições e seus sistemas administrativos. Nesse

sentido, segundo o autor citado, os sertões da Capitania do Rio Grande, no decurso do

século XVIII, eram constituídos por dois territórios, um de cunho eclesiástico

(materializado pela edificação da Freguesia do Seridó, em 1748) e outro de caráter

civil (representado pelas seguintes delimitações, para o período em questão: Arraial –

1700; Povoação – 1735; Vila – 1788). Foi nesse cenário cartografado pela Igreja e pelo

Estado, que se inseriram mestiços na burocracia colonial.

Sendo assim, no intento de verificar a existência desses “mestiços” na

administração colonial examinamos quantitativamente 57 inventários post-mortem,

referentes à Ribeira do Seridó e ao século XVIII. Parte desses inventários já havia sido

transcrita pelo prof. Helder Macedo e por seus bolsistas no projeto de pesquisa

coordenado pelo mesmo, o que facilitou nossa investigação. Nessa fonte de caráter

judicial, feita após a morte daqueles que possuíam cabedal e filhos órfãos (FURTADO,

2009) eram listados os nomes de membros da administração judicial como Juiz
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Ordinário de Órfãos, escrivães, procuradores, assim como as patentes dos sujeitos

inventariados e de membros de sua família, que evidentemente a possuíam.

Enquanto analisávamos esses inventários listamos em tabelas os nomes e os

cargos dos indivíduos que localizamos envolvidos com a administração colonial. Após

isso, realizamos um cruzamento de fontes a partir dos dados localizados nessa

documentação de caráter judicial com as fontes paroquiais e sesmariais, onde

verificamos as qualidades sociais dos indivíduos localizados na documentação judicial

e se os mesmos possuíam sesmarias. A partir dessa análise obtivemos os seguintes

dados nas fontes judiciais: 73 indivíduos faziam parte da administração judicial,

ocupando os cargos de Juiz Ordinário de Órfãos, escrivão e alferes e 36 possuíam

patentes militares, ou seja, faziam parte da administração militar e possuíam as

funções de Sargento-mor, Tenente e, dentre outras, Capitão-mor.

Dos 73 indivíduos que estavam inseridos na administração jurídica

conseguimos precisar, a partir do cruzamento de fontes, a qualidade de apenas 21

pessoas e dessas 20 foram qualificadas como brancas e 2 como pardos, no caso,

Manoel de Souza (Juiz Ordinário de Órfãos e Tenente-Coronel) e Serafim Francisco

(porteiro). Nesse sentido, destacamos as dificuldades encontradas no momento de

realizarmos o cruzamento de fontes, uma vez que não possuímos fontes paroquiais

para a primeira metade do século XVIII. Mais precisamente, os livros de matrimônio e

óbito que temos acesso têm início apenas em 1788 e os de batismo em 1806, o que não

nos permitiu inferir acerca da qualidade social dos sujeitos que faziam parte da

administração colonial, no âmbito jurídico, da primeira metade do século XVIII. Desse

modo, o número de mestiços localizados, em um primeiro momento, nos inventários

post-mortem referentes a esse contexto setecentista deve ser olhado criticamente,

tendo em vista o caráter lacunar da documentação paroquial, utilizada para localizar

a qualidade social dos mesmos31.

31 Além dos problemas encontrados com as lacunas das fontes, Silva (2003) afirmou que muitos
“mestiços”, devido às dificuldades encontradas para se inserirem na administração colonial, negaram
sua identidade e buscaram se aproximar do universo cultural das pessoas de qualidade branca, o que
engendrou um processo invisibilização da qualidade dessa população misturada que se inseriu nos
meandros da burocracia colonial. Nesse sentido, esse processo de invisibilização ou omissão da
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Após a apresentação desses dados acreditamos que o nosso leitor deve estar se

questionando acerca dos demais “mestiços” que citamos anteriormente, os quais

estavam inseridos na burocracia colonial. Deparamo-nos, nas fontes sesmariais que

analisamos em outro estudo (ARAÚJO, 2014), com quatro pardos que possuíam

sesmarias e, desses, 1 possuía patente militar. Foram eles: Manoel Esteves (Sargento-

mor e sesmeiro), Francisco e Pedro Taveira (sesmeiros), e Francisco Pereira

(sesmeiro). Além desses seis pardos, rastreados nas fontes sesmariais e judiciais,

localizamos, na tese de Helder Macedo (2013), mais quatro indivíduos que estavam

inseridos na administração colonial. Foram eles: Antônio Lopes32 (Alcaide), Nicolau

Mendes33 (Sargento-mor), Vitoriano Carneiro (Tenente) e José Domingues (Tenente).

E, por fim, Medeiros Filho citou em sua obra Velhos Inventários do Seridó (1983), com

base em documentação arquivada IHGRN, indivíduos que pertenciam ao Regimento

de Ordenanças da Ribeira do Seridó. Dentre eles, figuravam os pardos Feliciano da

Rocha e José Pereira, filhos do preto forro Feliciano da Rocha, cuja genealogia foi

estudada por Macedo (2013). Para uma melhor compreensão desses dados, listaremos

abaixo, em um quadro, os nomes dos indivíduos mestiços que estavam inseridos na

burocracia colonial.

Quadro 1 – Dados qualitativos dos mestiços inseridos na administração colonial
Nome Qualidade Cargo e/ou patente Sesmeiro

Manoel de Souza Forte (2º),
casado com Petronila Fernandes

Jorge

Pardo Juiz Ordinário de
Órfãos/Tenente-

Coronel
Sim

Antônio Lopes Cardoso Pardo Alcaide Não
Serafim Francisco de Melo casado

com Maria Rosa Teixeira
Pardo Porteiro Não

José Domingues da Silva “Mestiço” Tenente Não

qualidade, utilizado de forma estratégica pelos “mestiços”, pode ter se dado também nos sertões da
Capitania do Rio Grande, o que seria mais uma explicação para a quantidade diminuta dos mesmos na
administração judiciária.
32 Agradecemos ao prof. Helder Macedo por nos ter cedido gentilmente a sua transcrição do inventário
de Manoel Antônio das Neves (1787), onde Antônio Lopes Cardoso figurou como testemunha de uma
dívida de um dos herdeiros de Manoel Antônio das Neves e foi qualificado como sendo pardo, solteiro,
morador da Vila do Príncipe e que vivia de seu ofício de Alcaide.
33 Sobre esses mestiços ver Macedo (2013).
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Nome Qualidade Cargo e/ou patente Sesmeiro
Manoel Esteves de Andrade “Mestiço” Sargento-mor Sim
Vitoriano Carneiro da Silva “Mestiço” Tenente Não

Feliciano da Rocha Júnior, casado
com Joana Maria da Conceição

Pardo Soldado Não

Nicolau Mendes da Silva, casado
com Rosa Maria

“Mestiço” Sargento-mor Não

José Pereira da Rocha Pardo Soldado Não
Francisco Taveira da Conceição,
casado com Catarina Maria de

Jesus

Pardo
- Sim

Pedro Taveira da Conceição,
casado com Inácia Fidélis de Jesus

Pardo
- Sim

Francisco Pereira da Cruz, casado
com Cosma Rodrigues da

Conceição

Pardo
- Sim

Fonte: Elaboração com base em fontes sesmariais (Capitania do Rio Grande e Paraíba), judiciais
(Comarca de Caicó e Acari) e paroquiais (Freguesia do Seridó).

Contudo, antes de tecermos considerações acerca desses sujeitos, consideramos

pertinente fazer algumas elucidações. No contexto colonial, conforme Salgado (1985),

os aparelhos administrativos importados para o ultramar se constituíam em

consonância com as delimitações territoriais. Desse modo, para o espaço que

examinamos, um sistema administrativo mais complexo se deu apenas em 1788, com

a instalação da delimitação administrativa e territorial da Vila Nova do Príncipe e,

consequentemente, da Câmara Municipal34, existente apenas em termos ou

municípios. (SALGADO, 1985).

Entretanto, mesmo antes da instalação da vila, já existia na Ribeira do Seridó

um aparelho administrativo, evidentemente, mais simples, visto que esse espaço,

desde 1735 havia sido elevado ao status de povoação35. Portanto, iniciamos nossa

análise nas fontes judiciais em 173736 com base na existência desse aparelho

34 Conforme Bicalho (2010), as Câmaras eram uma forma de organizar administrativamente o
território conquistado. Essa era constituída por almotacés, escrivãs, vereadores, procuradores e, dentre
outros, juiz Ordinário e/ou de órfãos.
35 Sobre o aparelho administrativo de uma Povoação ver Salgado (1985, p. 75).
36 A escolha do ano inicial de nossa pesquisa se deu em decorrência do fato de datar dessa época a
elaboração do primeiro inventário post-mortem do espaço examinado, fonte à qual recorremos para
investigar a existência de mestiços na administração judicial. Já o recorte final, 1800, se deu devido ser
o ano em que foram elaborados os últimos inventários post-mortem referentes ao século XVIII.
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burocrático, que possibilitava a feitura de documentos judiciais a partir dos

habitantes desse espaço como membros e representantes da burocracia colonial do

mesmo. Porém, salientamos que, nesse contexto, a Ribeira do Seridó era subordinada

juridicamente à Comarca da Paraíba.

Nesse sentido, quando Manoel de Souza Forte37 figurou como membro da

administração judicial da Ribeira do Seridó, a mesma já havia sido elevada ao status

de Vila, o que significa dizer que a mesma já possuía uma Câmara Municipal. Manoel

de Souza Forte figurou em duas ocasiões como Juiz Ordinário de Órfãos, em 1790 e

1791, nos inventários de Euzébio da Costa Torres e José Álvares de Freitas,

respectivamente. Na primeira situação foi definido como Capitão e na segunda como

Tenente-Coronel. Na verdade, constatamos que 87% dos Juízes Ordinários e de Órfãos

faziam parte, também, da administração militar, diferentemente dos escrivães.

Provavelmente, um elemento que justifique essa relação seja o fato do escrivão ser

um funcionário da Câmara remunerado, diferentemente do Juiz.

Outro “mestiço” que se inseriu na administração judiciária foi o alcaide

Antônio Lopes Cardoso. Todavia, infelizmente, até o momento não conseguimos

rastrear nas fontes paroquiais, judiciais e sesmariais informações acerca das vivências

desse indivíduo nos sertões coloniais.

Conforme Salgado (1985), a instauração do sistema judiciário na colônia foi

uma das prioridades da Coroa devido à preocupação da mesma em ordenar o espaço

conquistado segundo os princípios da justiça portuguesa, assim como controlar os

poderes dos funcionários dessa instância administrativa em prol dos interesses

coloniais. Desse modo, a tentativa de evitar que outros grupos sociais ocupassem

cargos jurídicos pode ser explicado, além dos aspectos culturais no que concerne às

qualidades sociais dos indivíduos, pelo desejo da Coroa em evitar que esses sujeitos

conseguissem poder e autonomia considerável que pudesse pôr em risco suas

empreitadas coloniais.

37 Sobre Manoel de Souza Forte, tecemos algumas considerações sobre o mesmo em Araújo (2013).
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No que se refere à instância militar da administração colonial, conforme

Medeiros Filho (1984), data de 1726 a presença das Ordenanças na Ribeira do Seridó.

Para o período em análise, conforme Cotta (2002) e Silva (2003), a estrutura militar,

responsável pela defesa das capitanias, se organizava em três tropas: as Tropas

Regulares, as Milícias e as Ordenanças. Para os sertões da Capitania do Rio Grande no

decurso do século XVIII possuímos apenas uma das dimensões da estrutura militar, as

Ordenanças. Estas, diferentemente das Tropas Regulares, não eram pagas e atuavam

nas defesas das Capitanias apenas em situações de conflitos.  Nesse sentido, todos os

homens em idade produtiva, livres e que não tivessem compromisso com as Milícias

ou as Tropas Regulares eram obrigados a se alistar nas Ordenanças.

Contudo, apesar de todo homem livre, habitante de uma territorialidade

colonial, ser obrigado a se alistar em uma Ordenança, essa dimensão militar não era

homogênea e linear no que concerne à estrutura hierárquica dos seus cargos. Nesse

sentido, segundo Cotta (2002), os principais cargos das Ordenanças (Mestre-de

Campo, Capitão-mor, Sargento-mor e, dentre outros, Alferes) seguiam os princípios

da qualidade, ou seja, eram indicados para os mesmos sujeitos que fossem tidos como

“homens bons”, que nesse contexto, remetia não apenas à qualidade social, mas à

posse de cabedal (COTTA, 2002).

Partindo dos critérios expostos acima para escolha dos melhores postos das

Ordenanças, acreditamos que os “mestiços” a que aqui aludimos estavam inseridos

nessa lógica colonial, uma vez que os mesmos possuíam cabedal material38 e que, ao

ingressarem nas Ordenanças, este se converteu, também, em cabedal social. Para

Cotta (2002), seguindo esse raciocínio, ser membro das Ordenanças representava

ganhos sociais, elemento significativo em uma sociedade hierárquica, como a colonial.

Por fim, como já elucidamos no decorrer desse trabalho, os sujeitos misturados

biologicamente e socialmente que rastreamos inseridos na administração militar

38 Como exposto na tabela 1 deste artigo, alguns dos mestiços que estavam inseridos na administração
militar possuíam sesmaria. Outros como Francisco Taveira havia deixado inventário dos seus bens. No
caso do Manoel de Souza Forte, Vitoriano Carneiro, Nicolau Mendes da Silva e José Domingues faziam
parte de famílias que, também, possuíam certo cabedal, materializado pela posse de terra e pela
inventariação de seus bens.
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foram Manoel Esteves de Andrade, Nicolau Mendes da Silva, José Domingues da Silva,

Vitoriano Carneiro da Silva, Feliciano da Rocha Júnior e José Pereira da Rocha. Manoel

Esteves e Nicolau Mendes, em especial, nos chamam a atenção por terem ocupado

cargos promissores, segundo a hierarquia militar.

Considerações finais

O sentimento que temos é de incompletude. Temos muito mais a dizer sobre

essa população “mestiça” e sua relação com a administração colonial. Nesse sentido,

acreditamos que esse artigo foi apenas a abertura de uma série de pesquisas que

desejamos desenvolver envolvendo dinâmicas de mestiçagens e administração

colonial. Por fim, com base no que foi exposto é evidente a presença de “mestiços”,

majoritariamente definidos como pardos, na administração colonial. Nessa

perspectiva, a inserção dessa população instâncias administrativas da colônia é um

indicativo de que, apesar da existência das hierarquias sociais parecerem ser

inflexíveis, essa população conseguiu se inserir nos espaços administrativos da

colônia. Essa presença de sujeitos misturados na administração colonial e nos

requerimentos de sesmarias nos possibilita afirmar que os mesmos participaram, ao

lado dos demais colonos, da constituição social e territorial dos sertões da Capitania

do Rio Grande setecentista, apesar de terem sido invisibilizados pela historiografia

regional, como aludimos na introdução.
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RELAÇÕES DE COMPADRIO ENTRE OS PEREIRA DA ROCHA
(SERIDÓ, SÉCULO XIX)

Helder Alexandre Medeiros de Macedo39

RESUMO
Analisa as relações de compadrio entre os descendentes do preto forro Feliciano
Pereira da Rocha e Paula Pereira de Jesus, da fazenda das Barrentas, na primeira
metade do século XIX. A problemática partiu da constatação de razoável produção, na
historiografia regional, sobre famílias “brancas” e/ou de descendentes de luso-
brasílicos, a exemplo dos estudos de José Augusto Bezerra de Medeiros, José Adelino
Dantas e Olavo de Medeiros Filho, em detrimento de pesquisas que possam deslindar
aspectos do cotidiano de famílias mestiças; de uma praticamente inexistência de
estudos acadêmicos enfocando, diretamente, famílias mestiças, à exceção do trabalho
de Helder Macedo; de existência de documentação manuscrita, judicial e paroquial,
disponível para reconstruir tais relações. Adotou a abordagem da Micro História,
preconizada por Carlo Ginzburg, de quem também tomou, de empréstimo, o método
indiciário e o onomástico, para a análise das relações de parentesco ritual firmadas
entre os descendentes da família Pereira da Rocha. Tomou como conjuntos
documentais inventários post-mortem das Comarcas de Caicó e Acari mais registros
de batizado, casamento e óbito das Freguesias do Seridó e de Acari, que foram objeto
de cruzamento de fontes. Verificou, a partir do cotejamento entre as fontes paroquiais
e judiciais, que as gerações de descendentes de Feliciano da Rocha mantiveram
relações de compadrio dentro da própria família, mas, também, procurou apadrinhar
suas crianças dentro do seio de famílias de portugueses e luso-brasílicos, nas
redondezas da fazenda Barrentas. Tais atitudes demonstram, assim, que entre
famílias mestiças, como a dos Pereira da Rocha, o recurso a padrinhos dentro do
próprio grupo familiar e/ou fora, em famílias de elite, concorreu para a manutenção
dos laços de parentesco consanguíneo, no primeiro caso, e, também, ritual, no
segundo caso, dos elos de conservação do status social adquirido.

PALAVRAS-CHAVE: Família. Mestiçagem. Compadrio.

ABSTRACT
Analyzes the relationship of cronyism between the descendants of black Feliciano
Pereira da Rocha and Paula Pereira de Jesus, the muddy farm in the first half of the
nineteenth century. The problem came from reasonable production verification, the
regional historiography on families "White" and / or Portuguese descendants, like the
studies of José Augusto Bezerra de Medeiros, José Adelino Dantas and Olavo de
Medeiros Filho, to the detriment research that could unravel aspects of the daily life
of mestizo families; an almost lack of academic studies focusing directly, mestizo

39 Doutor em História – UFPE. Departamento de História do CERES – UFRN. E-mail:
heldermacedox@gmail.com.
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families, except for Helder Macedo work; the existence of handwritten, judicial and
parochial documentation, available to rebuild these relationships. Adopted the
approach of Micro history, advocated by Carlo Ginzburg, who also took, loan, the
evidential method and name day, to the analysis of ritual kinship relations signed
between the descendants of Pereira da Rocha family. Taken as documentary
inventories sets post-mortem of the Counties of Caico and Acari baptized more
records, marriage and death of parishes Seridó and Acari, which were sources of
cross object. Found from the examination between parish and judicial sources, that
the generations to Feliciano da Rocha descendants maintained crony relations within
the family, but also sought to patronize their children within the womb of Portuguese
families and Portuguese and in the vicinity of muddy farm. Such attitudes show,
therefore, that among mestizo families, like that of Pereira da Rocha, recourse to
sponsors within the same household and / or outside, in elite families, contributed to
the maintenance of consanguineous family ties in the first case , and also ritual in the
second case, the social status of the conservation of links acquired.

KEYWORDS: Family. Miscegenation. Compaternity.

O objetivo do texto é o de investigar as relações de compadrio entre os

descendentes do preto forro Feliciano Pereira da Rocha e Paula Pereira de Jesus, da

fazenda das Barrentas, na primeira metade do século XIX. No que diz respeito à prole

do casal Feliciano da Rocha de Vasconcelos e Paula Pereira de Jesus, conseguimos

rastrear a presença, na documentação compulsada, de 09 filhos, 42 netos e 22

bisnetos até os anos de 1830, como se pode verificar no Geneagrama 1. O rebento

mais velho, como já afirmamos anteriormente, era o homônimo Feliciano da Rocha

Júnior, nascido por volta de 1750-1751, que, nos registros paroquiais e judiciais,

também é tratado, por vezes, como Feliciano Pereira da Rocha e até reproduzindo,

igualmente, o nome do pai. Do seu entrelaçamento com uma prima legítima e uma

prima em segundo grau, filha e neta de Chico Pereira e Cosma Rodrigues,

respectivamente, já tratamos no tópico anterior.  A filha mais nova de Feliciano da

Rocha e Paula Pereira, até onde pudemos precisar, chamava-se Inácia, nascida em

mailto:heldermacedox@gmail.com
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1781, quando o pai era octogenário e a mãe estava na faixa dos 40 anos, vindo a

falecer em 1801.40

Dois irmãos de Feliciano da Rocha Júnior já foram mencionados neste tópico:

Cosme Pereira da Rocha e Damiana Pereira da Rocha, que casaram com dois irmãos,

filhos de Gonçalo Pereira Homem e de Maria da Conceição, de nomes Cosma Maria da

Conceição41 e Francisco Esteves Pereira,42 respectivamente. Outra irmã, Teodora

Pereira da Rocha, contraiu matrimônio com Luiz Dantas de Alexandria, filho legítimo

de Constantino de Oliveira e de Joana Dantas Corrêa43, pais de Matias Dantas Corrêa.

Os outros filhos do casal Feliciano da Rocha e Paula Pereira que conseguimos

evidenciar na documentação chamavam-se Francisco Pereira da Rocha, Maria Pereira

da Rocha, Estevão Pereira da Rocha e Severina Pereira da Rocha. Acerca do primeiro,

a única informação que dispomos é a de que teve um filho natural, Antonio Pereira da

Rocha, que casou com a prima legítima Maria Madalena, filha legítima de Luiz Dantas

de Alexandria e de Teodora Pereira da Rocha44. Maria Pereira da Rocha casou com

Francisco da Cunha Ribeiro, natural da Freguesia de Nossa Senhora das Neves, da

Paraíba, filho natural de Luiza Pia dos Santos.45

Francisco da Cunha já estava pelo sertão do Rio Grande, pelo menos, no

começo da década de 1770, quando era proprietário da fazenda Riacho de Fora, na

ribeira do Sabugi, que adquirira ao capitão Manuel Nogueira de Carvalho. Entre 1771 e

1772, segundo Olavo de Medeiros Filho, Francisco da Cunha vendeu a propriedade do

Riacho de Fora, com três léguas de terra de comprido e uma de largo, aos irmãos

Manuel de Medeiros Rocha, Antonio de Medeiros Rocha, Francisco Freire de Medeiros

e José Barbosa de Medeiros.46 Acerca de Estevão Pereira da Rocha, igualmente, pouco

sabemos, a não ser o nome de sua esposa, Antonia de Souza.

40 PARÓQUIA DE SANT’ANA DE CAICÓ (PSC). Casa Paroquial São Joaquim (CPSJ). Livro de Óbitos nº 1.
Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó (FGSSAS), 1788-1811, fl. 78v. (Manuscrito).
41 PSC. CPSJ. Livro de Casamentos nº 1. FGSSAS, 1788-1809, fl. 50v. (Manuscrito).
42 PSC. CPSJ. Livro de Casamentos nº 1. FGSSAS, 1788-1809, fl. 111v-112. (Manuscrito).
43 PSC. CPSJ. Livro de Casamentos nº 1. FGSSAS, 1788-1809, fl. 44v-45. (Manuscrito).
44 PSC. CPSJ. Livro de Casamentos nº 2. FGSSAS, 1809-1821, fl. 179v. (Manuscrito).
45 PSC. CPSJ. Livro de Casamentos nº 1. FGSSAS, 1788-1809, fl. 123v. (Manuscrito).
46 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhas famílias do Seridó, p. 41. O capitão Manuel Nogueira de
Carvalho, antigo proprietário da fazenda Riacho de Fora, adquirira a posse dessa terra por meio de
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Severina Pereira da Rocha, com quem arrematamos a lista dos filhos de

Feliciano da Rocha e Paula Pereira, foi casada com o português Antonio José da Silva.

Manuel Dantas, partindo da tradição oral, reproduz a história da chegada desse galego

ao Seridó, acompanhado de Feliciano da Rocha. Este o arregimentou, recém-chegado

do Reino em Recife, para casar com sua filha Severina, dotando-o de vestuário feito

na melhor alfaiataria da sede da Capitania de Pernambuco e da promessa de um bom

casamento.

sesmaria concedida pelo governo da Capitania da Paraíba em 1753 (Lyra Tavares, p. 230. Data 414, em
18 de julho de 1753).
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. Embora não fosse muito simpático da ideia de ter uma “noiva preta”, a ânsia

por “(...) fazer fortuna e a convicção de que ser-lhe-ia impossivel gosar das delicias do

himeneu com uma consorte de cor mais clara, fizeram-no aceitar a proposta (...)”47 e

viajar para o sertão. A respeito dessa viagem, Manuel Dantas informou que

Antonio José, completamente transformado no trajar e na
figura, veiu para Acarí, em companhia do futuro sogro, que teve a
habilidade de só passar com ele em casa de gente preta.

Conta-se que ao chegar a Barrentas, vendo Antonio José
aproximar-se um dos filhos de Feliciano, que julgou escravo da casa,
disse-lhe em tom arrogante:

― Moleque tira a sela do cavalo.
― Moleque não senhor meu cunhado, observou-lhe o filho de

Feliciano. 48

O desapontamento do português, que imaginava ser o futuro cunhado um

cativo da casa, também se estendeu à noiva Severina, “escura de mais” em sua

opinião. No fim das contas, mesmo malcontente com a situação, rendeu-se ao

casamento, tendo o sogro Feliciano da Rocha suavizado seu desgosto com um “dote

principesco”. Fruto desse dote, Antonio José acumulou considerável fortuna em

dinheiro de ouro e prata, a ponto de ser esta, após sua morte, dividida “(...) em

quarteirões pelo seus oito ou nove filhos.”49 Da parte de Feliciano da Rocha, casar sua

filha com um português, mesmo sendo de poucos haveres, significaria a manutenção

do status adquirido para si e sua família, gradativamente, a partir de sua experiência

de juntar pecúlio com o trabalho na pecuária. Muirakytan Kennedy de Macêdo,

analisando o casamento na ribeira do Seridó, utilizou o exemplo de Antonio José,

narrado por Manuel Dantas, para atestar o perfil dos noivos desejado pelos

fazendeiros do sertão: “dote, boas perspectivas financeiras no futuro e autonomia

como proprietário de terras”.50

47 DANTAS, Manuel. Homens de Outr’ora, p. 29.
48 Ibid., p. 29-30.
49 Ibid., p. 30.
50 MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. Rústicos cabedais: patrimônio familiar e cotidiano nos sertões
do Seridó (século XVIII), p. 224.
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Antonio José já era morador nas Barrentas em 1789, quando um anônimo, com

dois dias de nascido, filho da sua escrava Maria, morreu e foi sepultado na Capela do

Acari.51 No ano de 1805, o casal Antonio José da Silva e Severina Pereira da Rocha já

morava na fazenda Roçado, ocasião em que foi batizado o filho Joaquim.52 Não

podemos deixar de mencionar que, das filhas de Antonio José e Severina Pereira, uma

casou com um português, natural da Freguesia de São Miguel, da Cidade do Porto,

chamado Joaquim Antonio dos Santos, que era filho legítimo de Francisco Antonio dos

Santos e de Miquilina Rosa. Trata-se de Antonia Maria da Silva, cujo casamento com

Joaquim Antonio deu-se na fazenda do Roçado em 07 de setembro de 1818. O casal,

após a bênção matrimonial, residiu na fazenda Luiza.  Existe uma probabilidade de

Joaquim Antonio ser parente, em grau aproximado, do sogro Antonio José, já que,

entre os portugueses e filhos destes, como apontamos em estudo anterior, a tendência

era a de se promover casamentos e escolher padrinhos de batismo entre os patrícios

ou seus descendentes.53

Considerando que a grande maioria dos casamentos feitos no sertão, no

período colonial, eram instrumentados pelos pais, percebemos que Feliciano da Rocha

promoveu conexões de diversas ordens ao casar seus filhos e netos. Conexões que

objetivavam, certamente, a manutenção da posse da terra – que conseguira a custo de

suas vivências e do favor que prestara a Antonio Pais de Bulhões – e do status que

conseguiu, amealhando, além da própria terra, gados e escravos. Isso explicaria,

parafraseando a análise feita por Muirakytan Kennedy de Macêdo, a escolha de um

português chegado da metrópole – embora, sem muitas posses – para casar com a

filha Severina. Dos outros consogros de Feliciano da Rocha que conseguimos

averiguar na documentação é importante mencionar os irmãos Francisco Pereira da

Cruz e Gonçalo Pereira Homem, cujas famílias proliferaram no território da fazenda

51 PSC. CPSJ. Livro de Óbitos nº 1. FGSSAS, 1788-1811, fl. 06. (Manuscrito).
52 PSC. CPSJ. Livro de Batizados nº 1. FGSSAS, 1803-1806, fl. 91. (Manuscrito).
53 MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Colonos portugueses e luso-brasílicos na formação de
agrupamentos familiares na Freguesia do Seridó (1788-1811). Clio – Série História do Nordeste,
Recife, v. 29, n. 2, p. 13-5, 2011.
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do Saco, além de Gonçalo Pereira do Amarante, filho do primeiro, que morou na Serra

do Periquito.

Parece-nos, a julgar pelas evidências que encontramos nos documentos

paroquiais e judiciais, que a fazenda Barrentas se constituiu enquanto território onde

se localizaram tanto os patriarcas da família Pereira da Rocha quanto seus filhos, em

épocas diversas. Mesmo quando o velho Feliciano da Rocha ainda era vivo, residiram

nas Barrentas cinco de seus filhos: Feliciano da Rocha Júnior (que alternava com a

moradia na Cacimba das Cabras), Teodora Pereira, Maria Pereira, Severina Pereira

(esta, posteriormente, mudou-se para a fazenda Roçado) e Estevão Pereira.

Desconfiamos, também, que Francisco Pereira, celibatário que teve um filho natural –

Antonio Pereira da Rocha, casado com a prima Maria Madalena – tenha morado nos

campos da Barrentas. Da mesma forma que Feliciano da Rocha concentrou, em torno

de si, a maioria dos filhos, nas relações de compadrio também percebemos um reforço

das relações entre os familiares mais próximos, a exemplo do que já discutimos para

os descendentes de Chico Pereira e Cosma Maria, no tópico anterior. Observemos

essas relações por meio do Geneagrama 2.

O mesmo Francisco Pereira da Rocha, sobre quem tecemos comentário no

parágrafo anterior, foi padrinho de seu sobrinho José, em 1805, junto com outra

sobrinha, Izabel da Silva, filha de Antonio José da Silva e Severina Pereira da Rocha.

Este português, sobre quem Manuel Dantas dedicou algumas linhas em seu Homens

de Outr’ora, junto com a cunhada Antonia de Souza – esposa de Estevão Pereira da

Rocha – foi padrinho de uma neta desta última, Maria, em 1806. À exceção desses dois

exemplos,54 os demais padrinhos e madrinhas de netos e bisnetos de Feliciano da

Rocha se concentraram no português Antonio José da Silva e em seus descendentes.

Esse dado confirma a ideia que já comentamos no tópico anterior acerca da busca de

um padrinho ou madrinha, que, nos tempos coloniais, geralmente se dava entre

pessoas que detivessem certo cabedal ou condições de tomar para si a criação dos

afilhados, caso alguma fatalidade ocorresse com os pais.

54 Excluímos, nesta análise, as relações de compadrio envolvendo os filhos de Feliciano da Rocha
Júnior, de seus dois casamentos, por já terem sido comentados no tópico anterior.
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Além desse critério – o das condições materiais –, a escolha pelo português

Antonio José ou sua prole, de certa maneira, deixaria as relações firmadas dentro da

mesma família, como aconteceu com três netos (Joaquim, filho de Francisco da Cunha

e Maria Pereira; José, filho de Cosme Pereira e Cosma Maria; e Maria Madalena, filha

de Luiz Dantas e Teodora Pereira) e uma bisneta (Maria, neta de Estevão Pereira e

Antonia de Souza) de Feliciano da Rocha e Paula Pereira. Nessas quatro cerimônias de

batizado, pelo menos um dos padrinhos fazia parte do núcleo familiar de Antonio José

e Severina Pereira.

É preciso lembrar, conforme está demonstrado no geneagrama, também, que

os próprios descendentes deste último casal escolheram apadrinhar suas crianças,

prioritariamente, dentro do mesmo núcleo. Vale realçar o exemplo da celibatária

Paula Joaquina da Silva, que foi madrinha, além da prima legítima Maria Madalena,

de dois sobrinhos: Antonio, filho de Antonio Ferreira e Izabel da Silva e Joaquim, filho

de José Antonio e Joaquina Francisca. Contudo, a busca por padrinhos ou madrinhas

entre os descendentes de Feliciano da Rocha e Paula Pereira também se estendeu para

criadores – e suas esposas – situados nas ribeiras adjacentes à fazenda Barrentas,

como está demonstrado no Geneagrama 3

Iniciemos mencionando o pardo Anselmo Pereira da Cruz, neto de Francisco

Pereira e Cosma Maria, que apadrinhou, em 1816, o pequeno Félix, filho de Cosme

Pereira e Cosma Maria. Aqui, inicialmente, é necessário ressaltar que o padrinho

nascera e se criara na fazenda Saco, relativamente próxima da Barrentas e igualmente

situada na bacia do rio São José. Por outro lado, as afinidades genealógicas com Félix

se davam pelo lado paterno e materno: o pai de Félix, Cosme Pereira da Rocha, era

primo legítimo de Gonçalo Pereira do Amarante, pai de Anselmo; a mãe de Félix,

Cosma Maria, por sua vez, era cunhada (e prima legítima do pai de Anselmo, Gonçalo

Pereira), vez que era irmã de sua esposa, Damiana Pereira.
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Geneagrama 2 – Relações de compadrio na família Pereira da Rocha

Fonte: elaboração de Helder Alexandre Medeiros de Macedo com base nas fontes paroquiais e judiciais
de Acari e Caicó. Diagramação feita com Genopro® 2011 – Versão 2.5.4.1
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De três outras famílias, enraizadas historicamente na ribeira do Seridó e

situadas nas redondezas da fazenda Barrentas, foram escolhidos padrinhos e

madrinhas para os descendentes de Feliciano da Rocha e Paula Pereira: os Araújo

Pereira, os Medeiros Rocha e os Lopes Galvão.

Geneagrama 3 – Relações de compadrio com a família Pereira da Rocha

Fonte: elaboração de Helder Alexandre Medeiros de Macedo com base nas fontes paroquiais e judiciais
de Acari e Caicó. Diagramação feita com Genopro® 2011 – Versão 2.5.4.1

Da cepa dos Araújo Pereira proveio Francisca Maria do Carmo, que, em 1814,

foi madrinha de Antonio, filho de Luiz Dantas e Teodora Pereira, junto com João de

Albuquerque Maranhão Júnior. Francisca Maria era filha de João Damasceno Pereira –

irmão de Ana de Araújo Pereira e, portanto, cunhado de Antonio Pais de Bulhões – e

este, por sua vez, de Tomaz de Araújo Pereira (1º) e de Maria da Conceição de
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Mendonça. Uma sobrinha de Francisca Maria do Carmo, de nome Maria dos Santos de

Medeiros (filha de João Filipe da Silva e de Damázia Maria da Conceição), junto com o

esposo, Bartolomeu de Medeiros Rocha, em 1835, apadrinhou o pardo João, neto de

Antonio José da Silva e Severina Pereira da Rocha. Dois outros parentes de Francisca

Maria do Carmo, igualmente, tornaram-se compadres de filho e netos de Feliciano da

Rocha e Paula Pereira.

O primeiro, Rodrigo José de Medeiros, era seu primo legítimo (filho de Tomaz

de Araújo Pereira, o 2º, e de Tereza de Jesus Maria), casado com Maria Renovata de

Medeiros. Foram padrinhos, ele, de Joaquim (1814), filho de Francisco da Cunha e

Maria Pereira e, ela, junto com o seu irmão Joaquim Félix de Medeiros, apadrinhou a

João (1815), neto de Antonio José e Severina Pereira. A segunda chamava-se Maria

Josefa da Conceição e era sua prima em segundo grau, sendo filha legítima de Joaquim

de Araújo Pereira e Josefa Freire de Medeiros. Junto com o marido, João Lopes Galvão,

em 1836, apadrinhou a Antonio, também neto de Antonio José e Severina Pereira.

Os Albuquerque Maranhão, que, como vimos no começo deste capítulo, eram

senhores de extensões territoriais na ribeira do Seridó desde a época da Guerra dos

Bárbaros, da mesma forma que com os descendentes de Chico Pereira e Cosma Maria,

firmaram relações de compadrio com os Pereira da Rocha. O capitão João de

Albuquerque Maranhão, por meio de seu procurador, Félix Gomes Pequeno, no ano de

1805, foi padrinho de Joaquim José da Silva, filho de Antonio José da Silva e Severina

Pereira da Rocha. João de Albuquerque Maranhão Júnior, seu filho, junto com a

esposa, Maria Francisca Benedita de Albuquerque, apadrinhou a Cipriano, neto de

Antonio José e Severina Pereira, em 1837. Nesse batizado, o casal foi representado por

seus procuradores, Antonio José da Silva e Maria Joaquina da Silva. Anteriormente,

em 1814, João de Albuquerque (2º) havia feito par com Francisca Maria do Carmo, por

meio de procurador, numa cerimônia de batizado que mencionamos nos parágrafos

anteriores.

A família do capitão-mor Manuel de Medeiros Rocha, da fazenda Remédio,

também construiu nexos de parentesco espiritual com a de Feliciano da Rocha. O

citado capitão-mor era casado com Ana de Araújo Pereira (2ª), filha de Antonio Pais
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de Bulhões e de Ana de Araújo Pereira, e apadrinhou, em 1805, uma criança chamada,

coincidentemente, de Feliciano. Era neto de Estevão Pereira e de Antonia de Souza e

bisneto de Feliciano da Rocha e Paula Pereira.  Três filhos do capitão-mor Manuel de

Medeiros, igualmente, tornaram-se compadres de netos de Feliciano da Rocha:

Joaquim Félix de Medeiros, Bartolomeu de Medeiros Rocha e Maria Renovata de

Medeiros, cujas participações nessa rede de parentesco ritual já foram mencionadas

nos parágrafos precedentes.

É importante lembrar, contudo, que o ramo da prole de Feliciano da Rocha

composto dos filhos de Antonio José e Severina Pereira não apenas estabeleceram

laços de parentesco ritual com outras famílias da ribeira do Seridó. Também

firmaram importantes conexões através da consaguinidade, unindo os Pereira da

Rocha com os Araújo Pereira e Medeiros Rocha, da fazenda Remédio; com os Lopes

Galvão, da ribeira do Totoró e com os Alves dos Santos, da fazenda Lajes. Em 1828, na

Capela do Acari, por exemplo, ocorreu o casamento de Alexandre José da Silva com

Vicência Maria de Santa Ana. Ele, filho de Antonio José da Silva e de Severina Pereira

da Rocha, neto, portanto, de Feliciano da Rocha e de Paula Pereira. Ela, já viúva de

Antonio Alves dos Santos, era filha de Manuel Lopes Galvão e de Ana de Araújo

Pereira (3ª), da fazenda Areia.

Manuel Lopes, por sua vez, era filho de Cipriano Lopes Galvão (2º) e de

Vicência Lins de Vasconcelos, sendo neto, pelo lado paterno, de Cipriano Lopes Galvão

e de Adriana de Holanda e Vasconcelos e, pelo lado materno, de Francisco Cardoso

dos Santos e de Tereza Lins de Vasconcelos – esta, filha do português Alexandre

Rodrigues da Cruz. Este último e Cipriano Lopes Galvão são considerados troncos de

famílias tradicionais do Seridó, figurando como titulares de capítulos específicos das

Velhas famílias do Seridó, de Olavo de Medeiros Filho. Alexandre Rodrigues situou-se

com fazenda de criar gado na fazenda Acauã Velha, enquanto que Cipriano Lopes na

fazenda Totoró, ambas as propriedades herdadas por seus descendentes.55

55 Ver, acerca da descendência de Alexandre Rodrigues da Cruz, o capítulo 3 de MEDEIROS FILHO,
Olavo de. Velhas famílias do Seridó, p. 249-55. Sobre a descendência de Cipriano Lopes Galvão,
consultar Ibid., p. 367-85.
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Ana de Araújo Pereira (3ª) era filha legítima de Manuel de Medeiros Rocha e de

Ana de Araújo Pereira, do Remédio. Neta, pelo lado paterno, de Rodrigo de Medeiros

Rocha e Apolônia Barbosa de Araújo, casal que, junto com Sebastião de Medeiros

Mattos e Antonia de Morais Valcácer (2ª) – dois irmãos e duas irmãs – se constituem

nos troncos da família Medeiros nos sertões do Rio Grande e Paraíba. Pelo lado

materno, a 3ª Ana de Araújo era neta de Antonio Pais de Bulhões e de Ana de Araújo

Pereira, esta última, filha do português Tomaz de Araújo Pereira e de Maria da

Conceição de Mendonça, de onde partiu a grande família Araújo Pereira, ramificando-

se junto com os Soares Pereira, Dantas Corrêa, Gomes da Silva, Pais de Bulhões,

Barros e Gorgônio.56

Joaquim José da Silva, outro filho de Antonio José e de Severina Pereira –

igualmente, neto de Feliciano da Rocha – casou com Constância Maria de Santa Ana

(em alguns documentos, Constância Maria de Jesus), filha legítima da mesma Vicência

Maria de Santa Ana, já mencionada, do seu primeiro casamento com Antonio Alves

dos Santos. Joaquim José e Constância Maria já eram casados em 1837, quando

moravam no sítio Salgado. Antonio Alves dos Santos, pai desta última, era filho

legítimo do capitão Custódio José Ferreira, português, e de Maria José de Jesus. Neto,

pelo lado materno, de Antonio Alves dos Santos e Tereza de Jesus, do Riacho do Piató.

Antonio Alves era filho do português Domingos Alves dos Santos e de Joana Batista da

Encarnação, que moraram na fazenda Lajes, casal que é considerado tronco das

famílias Alves dos Santos, Batista dos Santos, Gonçalves de Melo e Teixeira da

Fonseca, radicadas na ribeira do Seridó.57

Como foi afirmado no tópico anterior, partindo da problematização feita por

Muirakytan Macêdo, a posse da terra, de gado e de escravos se constituía como a

principal forma de acúmulo e manutenção de cabedal entre fazendeiros estabelecidos

56 Sobre as grandes famílias Medeiros e Araújo Pereira, no Seridó, verificar Ibid., p. 11-105; 107-247.
57 Sobre a família Alves dos Santos, o melhor e mais completo estudo é o de COSTA, Sinval. Os Álvares
do Seridó e suas ramificações. Recife: ed. do autor, 1999., que inclui, no capítulo II, a descrição da
descendência de Antonio Alves dos Santos, do Piató. Outro que se dedicou a examinar a genealogia
dessa família foi MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhas famílias do Seridó, p. 313-43.
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na ribeira do Seridó durante o século XVIII.58 Por ser dono de considerável patrimônio

é que Feliciano da Rocha de Vasconcelos conseguiu demarcar seu lugar dentro da

sociedade colonial ao promover alianças consanguíneas e rituais entre seus

descendentes e famílias cujos patriarcas eram de origem lusitana ou luso-brasílica,

como demonstrado nos parágrafos precedentes. Seu patrimônio territorial, a julgar

pelo que Manuel Dantas recolheu da tradição oral, foi adquirido através de compra,

muito embora José de Azevêdo Dantas, ao tratar do episódio que batizou certa

localidade do riacho São José de Remédio tenha feito uma referência ao fato de que o

“capitão” Feliciano da Rocha, no século XVIII, requereu terras a oeste da Serra da

Dorna, “(...) onde edificou casas e constituo familia.”59

No caso das Barrentas, fazenda onde habitou o casal Feliciano da Rocha e Paula

Pereira, bem como grande parte de seus filhos e netos, não encontramos o processo

58 MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. Rústicos cabedais: patrimônio familiar e cotidiano nos sertões
do Seridó (século XVIII). p. 84.
59 DANTAS, José de Azevêdo Dantas. “Remedio”. O Momento em Acary, Acari, 1924?, p. 16.
(Documento manuscrito e digitalizado, sob custódia da Biblioteca Central da Universidade Federal de
Pernambuco). Não encontramos, na documentação sesmarial disponível para as capitanias do Rio
Grande e Paraíba, referência à concessão de datas de terra a Feliciano da Rocha ou a seus
descendentes. Celestino Alves, ao historicizar aspectos da história do município de Currais Novos,
rememorou história veiculada nesse município envolvendo um fazendeiro que dormiu na fazenda
Totoró, de propriedade de dona Adriana de Holanda (viúva de Cipriano Lopes Galvão), o qual, durante
a noite, em conversa, disse à viúva que “(...) ia a Natal requerer uma data de cesmaria nas terras que
ficavam vizinhas as terras dela (...)” (ALVES, Celestino. Retoques da história de Currais Novos.
Natal: Fundação José Augusto; Currais Novos: Prefeitura Municipal, 1985. p. 17). Na surdina, dona
Adriana de Holanda mandou seus escravos soltarem os animais do viajante em lugar difícil de serem
encontrados, com ordem de que somente fossem entregues ao dono três dias depois. Nesse ínterim,
viajou para Natal e requereu a mesma sesmaria que seu convidado ia pedir ao governo da Capitania do
Rio Grande, colocando o nome da data de terra de “(...) Macacos, por entender que macaco é um animal
sabido (...)” (Ibid., p. 18). Antonio Quintino Filho relatou a mesma história, partindo de outras fontes,
dando nova roupagem e acrescentando o nome do viajante que dormira na casa de dona Adriana de
Holanda: tratava-se do “(...) caboclo João José da Silva, filho do português Antonio José da Silva com
Severina Rocha, sendo esta uma filha do negro Feliciano da Rocha.” (QUINTINO FILHO, Antonio.
História do município de Currais Novos – v. 1. Natal: Fundação José Augusto; Currais Novos:
Prefeitura Municipal, 1987. p. 20). Nas sesmarias do Rio Grande constam apenas duas datas concedidas
a dona Adriana de Holanda, em 1764, no maciço da Serra de Santana, como já foi mencionado no
capítulo 2. Seu filho, Cipriano Lopes Galvão, todavia, obteve duas datas da mesma capitania, uma em
1786 e outra em 1787, esta, localizada na ponta da Serra de Santana, confrontando-se com o Saco dos
Macacos. É possível, assim, que seja a sesmaria a que se referiram Celestino Alves e Antonio Quintino
Filho (CRG. Sesmaria nº 558 – 1787, doada ao sargento-mor Cipriano Lopes Galvão. Doc. fac-similar do
original arquivado no IHGRN e publicado por FVR. IHGRN. Sesmarias do Rio Grande do Norte, v. 4
(1764-1805), p. 257; CRG. Sesmaria nº 542 – 1786, doada ao sargento-mor Cipriano Lopes Galvão. Doc.
fac-similar do original arquivado no IHGRN e publicado por FVR. IHGRN. Sesmarias do Rio Grande
do Norte, v. 4 (1764-1805), p. 215).
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de sua demarcação original, que, provavelmente, ocorreu no século XVIII. Essa

informação está contida na demarcação que foi efetuada em 1871, requerida pelo

padre Tomaz Pereira de Araújo, onde tomaram parte descendentes de Feliciano da

Rocha. Nesse documento, os senhores do “sítio Barrentas” reportam a uma “antiga

demarcação” ou “tombo” feita por Feliciano da Rocha de Vasconcelos, que apontava

os limites da terra demarcada com a Data do Salgado, no rio São José, e com as

propriedades Vaca Brava, Olho d’Água e Quinquê.60 Infelizmente, na demarcação de

1871, não foram anexadas as escrituras de compra da terra, como era de praxe em

processos cíveis dessa natureza no século XIX.

Encontramos referências à fazenda Barrentas, contudo, em inventários post-

mortem dos descendentes de Feliciano da Rocha. Na partilha que se fez, no ano de

1818, dos bens deixados por sua filha Maria Pereira da Rocha, casada com Francisco

da Cunha Ribeiro, constaram duas propriedades dentre os bens de raiz.61 Uma delas

era uma parte de terras, destinada à criação de gados, no sítio das Barrentas, a qual

houve por herança de Paula Pereira, avaliada por 30$000 junto com a casa em que o

casal residia, com duas portas. A outra era uma parte de terras na Serra de Santos

Cosme e Damião, também herdada de Paula Pereira, onde se criava gados e plantava

lavouras, avaliadas em 8$000. Provavelmente era nessa propriedade, em cima da

serra, que se localizava um roçado de algodão, com três anos, avaliado no mesmo

inventário por 10$000.

Nos dias de hoje ela é conhecida como Serra da Dorna, sendo possível, assim,

que haja certo fundamento na assertiva de José de Azevêdo Dantas, comentada

anteriormente, com a ressalva de que Feliciano da Rocha não a obteve por sesmaria,

mas, sim, por compra. A quem esse pedaço de terras no planalto foi adquirida é algo

que, no momento, não podemos precisar, porém, podemos cogitar que tenha sido de

algum descendente do coronel Alexandre Rodrigues da Cruz, com cuja família os

60 RIO GRANDE DO NORTE. FDFB. CA. Ações cíveis. Mç 01. Demarcação e Divisão amigaveis do Sitio
Barrentas requeridas por P.e Thomaz Pereira de Araujo. Sítio das Barrentas, termo da Vila do Acari,
Comarca do Seridó e Província do Rio Grande do Norte, 1871. (Manuscrito).
61 RIO GRANDE DO NORTE. FDFB. CA. Inventários e arrolamentos. Mç 01. Inventário de Maria Pereira
da Rocha. Inventariante: Francisco da Cunha Ribeiro. Vila do Príncipe, Comarca da Paraíba do Norte,
1818. (Manuscrito).
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descendentes de Feliciano da Rocha firmaram laços de parentesco consaguíneo.

Segundo Olavo de Medeiros Filho, a Serra da Dorna integrava, em eras passadas, a

Data de Santos Cosme e Damião, pertencente ao citado português.62 A sesmaria de

onde originou a terra foi concedida em 1743, pelo governo da Capitania do Rio

Grande, a Alexandre Rodrigues da Cruz.63

Sobre o viúvo Francisco da Cunha Ribeiro, que herdou, com seus filhos órfãos,

terras nas Barrentas e em Santos Cosme e Damião, é possível que tenha se retirado da

ribeira do Seridó, já que não encontramos mais referências suas na documentação

paroquial e judicial que analisamos. Confirma essa nossa ideia o fato de que, no

mesmo ano em que foi procedido o inventário de Maria Pereira (1818), Francisco da

Cunha vendeu as duas partes de terra já citadas – a das Barrentas e a de Santos

Cosme e Damião – ao cunhado Francisco Pereira da Rocha, por 50$000.64 Além disso,

no inventário de sua defunta esposa, cujo monte foi orçado em 372$880, a presença

de semoventes era ínfima – uma cabeça de gado ovelhum ($640) e duas de gado

cavalar (24$000) –, o que não justificaria a necessidade premente de permanecer na

terra. Foi arrolada, ainda, uma quantidade pequena de bens móveis, de ferro e de

cobre, além de três escravos com saúde (Marcelina, crioula, de 35 anos; José, mulato,

de 10 anos; Euzébio, mulato, de 4 anos), que, juntos, somavam 280$000, o bem mais

precioso da fazenda.

Examinamos, igualmente, o inventário de Feliciano da Rocha Júnior,

processado no ano de 1826, cujo monte foi avaliado em 383$655.65 Além de peças em

ouro, ferro e os móveis (tudo valendo 29$880), os títulos praticamente se resumiam a

três semoventes (uma cabeça de gado vacum, por 5$000 e duas de cavalar, por

26$000), uma escrava (Simôa, crioula, sem moléstia, valendo 130$000) e os bens de

62 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhos inventários do Seridó, p. 298.
63 CRG. Sesmaria nº 330 – 1743, doada a Alexandre Rodrigues da Cruz. Doc. fac-similar do original
arquivado no IHGRN e publicado por FVR. IHGRN. Sesmarias do Rio Grande do Norte, v. 3 (1742-
1764), p. 20-3.
64 LABORDOC. Fundo Joaquim Martiniano Neto – Madureira (FJMN). Caixa 572. Livro para os Termos
dos Depozitos das Sizas dos bens de raiz da Villa do Principe, 1809-1820. Recibo de 5$000 que pagou
Francisco Pereira da Rocha. Vila Nova do Príncipe, jun1818. fl. 45v. (Manuscrito).
65 RIO GRANDE DO NORTE. FDFB. CA. Inventários e arrolamentos. Mç 02. Inventário de Feliciano
Pereira da Rocha. Inventariante: Joana Maria da Conceição. Vila Nova do Príncipe, Comarca e Província
do Rio Grande do Norte, 1826. (Manuscrito).
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raiz – à exceção de dívidas ativas e passivas. A sorte de terras de criar gados nas

Barrentas foi avaliada em 26$250, onde estava encravada a moradia da família,

avaliada em 30$000, a qual foi descrita como uma casa de taipa, coberta de telhas,

com cinco portas e quatro fechaduras. Da mesma forma que sua irmã Maria Pereira,

Feliciano da Rocha Júnior possuía terras na Serra de Santos Cosme e Damião,

destinadas ao criatório, que foram avaliadas, em seu inventário, por 33$375.

Certamente por herança do seu primeiro sogro, Francisco Pereira da Cruz, Feliciano

Júnior detinha uma sorte de terras de criar no sítio denominado Saco, que valia

6$400. E, além destas, possuía uma parte de terras destinadas a plantações, no sítio

Gurjaú, encravado na Serra do Cuité, avaliado em 48$750. Nesse sítio havia uma casa

pequena, coberta de telha, que valia 10$000.

Por fim, o último inventário post-morten dos Pereira da Rocha a ser visualizado

é o de Maria Madalena, processado em 1827, filha de Luiz Dantas de Alexandria e de

Teodora Pereira da Rocha.66 Ela era casada com o primo legítimo Antonio Pereira da

Rocha, filho natural de Francisco Pereira da Rocha. O monte da fazenda foi orçado em

310$820, que foi repartido para o viúvo e quatro órfãos. Duas propriedades foram

listadas no título dos bens de raiz, ambas situadas na Serra de Santos Cosme e

Damião. A primeira avaliada em 120$000, composta de meia légua de terras,

destinadas à criação de gado, no lugar chamado Olho d’Água, na parte do norte. A

segunda constituía-se de umas partes de terras, coletivas, no sítio de criar Santos

Cosme, que valia 100$000. Provavelmente, tratava-se de heranças coletivas provindas

de Feliciano da Rocha ou mesmo de Paula Pereira.

Como já foi exposto anteriormente, os Pereira da Rocha construíram laços de

parentesco ritual e consaguíneo com a família Araújo Pereira e seus descendentes,

radicados na ribeira do Seridó. Os registros do pagamento da siza no termo da Vila

Nova do Príncipe, destarte, indicam-nos que tais relações também existiram no plano

das relações de posse e transmissão da terra. Caso é que, em novembro de 1815, dois

66 RIO GRANDE DO NORTE. FDFB. CA. Inventários e arrolamentos. Mç 02. Inventário de Maria
Madalena. Inventariante: Antonio Pereira da Rocha. Vila Nova do Príncipe, Comarca  e Província do Rio
Grande do Norte, 1827. (Manuscrito).
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meses após a morte de Feliciano da Rocha, seu filho Francisco Pereira da Rocha

comprou, a Luiz Rodrigo de Souza Monteiro, uma porção de terras de criar gados, no

sítio do Olho d’Água, pelo valor de 150$000. A transação foi feita por intermédio do

procurador do antigo proprietário da terra, o capitão Tomaz de Araújo Pereira (3º).67

Um ano depois, em 1816, Francisco Pereira da Rocha fez nova aquisição de terras,

desta vez junto ao próprio capitão Tomaz de Araújo Pereira (3º) e à sua esposa, dona

Tereza de Jesus. Pelo valor de 110$000, o filho do falecido Feliciano da Rocha adquiriu

uma légua e meia de terras na Serra de Santos Cosme e Damião.68 A razão para

Francisco Pereira ter adquirido, após a morte dos pais, essas partes de terra, é ainda

nebulosa, visto que ambas deveriam ser anexas a glebas que foram de sua mãe, Paula

Pereira, como se depreende da leitura do inventário de Maria Pereira da Rocha (1818).

Presumimos, que, por não ter casado, deve ter ficado nas Barrentas, residindo e

cuidando do patrimônio adquirido pelo seu pai.

Supomos que, anos mais tarde, um ou mais herdeiros de Feliciano da Rocha

tenham vendido parte da propriedade das Barrentas para o mesmo Tomaz de Araújo

(3º) a quem Francisco Pereira da Rocha comprara sortes de terra na Serra dos Santos

Cosme e Damião e no sítio Olho d’Água. A razão para assim o crermos é que, no

inventário do citado Tomaz de Araújo Pereira (3º), que aconteceu no ano de 1847,

consta, dentre seus bens de raiz, no sítio das Barrentas, terras com casa, açude e

cercado, “(...) havidas por compra aos herdeiros do finado Fliciano da Rocha (...)”, que

foram avaliadas por 350$000.69 Segundo o mesmo inventário, além de partes de terra

nos sítios São José e Saco, o capitão Tomaz de Araújo (3º) também era dono de uma

parte de terras na “Dattta de Sanctos Cosmes”, na Serra da Dorna, que valia

800$000.70

67 LABORDOC. FJMN. Caixa 572. Livro para os Termos dos Depozitos das Sizas dos bens de raiz da Villa
do Principe, 1809-1820. Recibo de 15$000 que pagou Francisco Pereira da Rocha. Vila Nova do
Príncipe, nov 1815. fl. 35v. (Manuscrito).
68 LABORDOC. FJMN. Caixa 572. Livro para os Termos dos Depozitos das Sizas dos bens de raiz da Villa
do Principe, 1809-1820. Recibo de 11$000 que pagou Francisco Pereira da Rocha. Vila Nova do Príncipe,
jul 1816. fl. 39v. (Manuscrito).
69 MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhas famílias do Seridó, p. 131.
70 Ibid., p. 131.
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Decerto, que, no caso das Barrentas, não se tratava de toda a propriedade,

afinal, na demarcação do sítio, em 1871, estavam presentes diversos descendentes de

Feliciano da Rocha, alegando os seus títulos de herança e mencionando o antigo

“tombo” da primeira divisão, feita pelo seu ancestral. Não temos certeza do que

aconteceu com a terra dos herdeiros de Feliciano da Rocha após essa demarcação,

mas, seus descendentes, bem como os de Chico Pereira e Cosma Rodrigues,

encontram-se pela região de Acari até a contemporaneidade.71
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A ESCRAVIDÃO ILEGAL E A REESCRAVIZAÇÃO NAS NOVAS
PESQUISAS DA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA

Antonia Márcia Nogueira Pedroza72

Neste trabalho esboçaremos uma análise das principais questões levantadas

pelos historiadores que voltaram suas pesquisas para os temas da escravidão ilegal e

da reescravização no século XIX. A escravização ilegal de pessoas de cor livres e

libertas é um tema de pesquisa relativamente recente na historiografia da escravidão.

Essa abordagem emergiu do debate ocorrido, principalmente na década de 1980,

entre historiadores que defendiam a ideia de que o escravo estivera reduzido à

condição de coisa, e historiadores que sustentavam uma nova linha de interpretação,

a do escravo-sujeito. Esse debate foi animado ainda na década de 1970, com a

historiografia da escravidão realizada nos Estados Unidos. Nesse conjunto de obras,

destacou-se, exercendo forte influência na historiografia brasileira da escravidão o

livro Roll, Jordan, roll. The world the slaves made, de Eugene Genovese73. Este tratou

os escravos como sujeitos históricos que resistiam ao sistema escravista utilizando-se

das relações paternalistas, que, embora fossem estabelecidas pelos senhores,

protegiam ao mesmo tempo senhores e escravos. Dessa maneira, “ao aceitar um ethos

paternalista e ao legitimar o domínio de classe, os escravos desenvolveram sua mais

poderosa defesa contra a desumanização implícita na escravidão74”.

No Brasil, Silvia Lara (1988) foi uma das primeiras historiadoras

contemporâneas a contestar a ideia da coisificação do escravo, demonstrando que as

relações entre eles e os senhores eram definidas no cotidiano de luta e acomodação

entre ambos. O êxito e a consolidação dessa linha interpretativa têm aberto caminhos

para estudos sobre a escravidão. A história social da escravidão apresenta-se como

72 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do
Ceará. marcia.nhistoria@gmail.com. Bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – FUNCAP.
73 O livro Roll, Jordan, roll. The world the slaves made foi publicado originalmente em 1974. No Brasil, a
versão traduzida foi publicada em 1988, com o título A terra prometida: o mundo que os escravos
criaram, numa coleção especial dedicada aos cem anos da abolição da escravatura no Brasil.
74 Idem, p. 25.
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um campo que já foi e tem sido problema de pesquisa de muitos trabalhos relevantes

na historiografia brasileira. Nesse domínio, os temas abordados são variados, entre os

quais podemos mencionar a família escrava, a resistência escrava, as relações de

trabalho e as lutas pela alforria. Mesmo que a escravização ilegal e a reescravização

não estejam entre os temas mais visitados da historiografia brasileira da escravidão, é

crescente o  número de trabalhos qualificados que abordam essas temáticas.

Atualmente, a temática da escravidão ilegal ganhou visibilidade acadêmica no

Brasil com a exibição do filme 12 anos de escravidão.75 Por exemplo, podemos

mencionar o debate realizado na Universidade Federal Fluminense numa mesa

redonda composta pelos pesquisadores Hebe Mattos, Martha Abreu, Verônica Secreto,

Jonis Freire e Larissa Viana.76 O filme repercutiu dentro e fora da academia o tema da

escravização de pessoas livres. Maria Helena Machado e Lilia Moritz Schwarcz

publicaram uma matéria no jornal Folha de São Paulo, em que a historiadora e a

antropóloga, respectivamente, analisam as similaridades entre a história de Solomon

Nortuph exibidas no filme e a realidade das pessoas escravas e livres de cor do Brasil

escravista, mencionando casos de pessoas negras que nasceram livres e foram

escravizadas no século XIX, cujo exemplo mais célebre é Luiz Gama.

No entanto, antes do aparecimento do filme, o interesse por este tema já se

manifestara na historiografia brasileira, tratando das tênues fronteiras entre a

liberdade e a escravidão. Neste conjunto de obras podemos citar a de Elciene Azevedo.

Ela historicizou a vida de Luiz Gama, um homem que nasceu livre e foi escravizado

pelo pai, mas que conseguiu estudar e se tornou um advogado e abolicionista,

advogando sempre a favor da libertação dos cativos.

Posteriormente, a autora retoma seus estudos sobre esse homem, e, já

conhecendo sua trajetória de vida, a historiadora realiza um mapeamento das causas

defendidas por Luiz Gama, da sua atuação na libertação de muitos escravos e do

próprio movimento abolicionista, analisando também a experiência de outros

75 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/154391-um-pouquinho-de-brasil.shtml
O filme 12 anos escravidão foi baseado em um livro de narrativa de vida (fatos reais) de Solomon
Nortuph, um homem livre que foi escravizado.
76 Debate ocorrido na UFF em 04 de Junho de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=9ZG2F5UZzaI

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/154391-um-pouquinho-de-brasil.shtml
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abolicionistas que compartilharam com ele a luta contra a escravidão, na década de

1880. Neste trabalho Elciene Azevedo analisou os significados atribuídos pelos

escravos à justiça, suas ações e a maneira que as autoridades públicas, judiciárias ou

policiais interpretavam e contestavam a atuação dos escravos. Para a historiadora, a

postura dos escravos de utilizarem o Direito, principalmente quando somados à

utilização dos jornais como armas de luta, obrigou as autoridades a tomarem decisões

políticas, de maneira que expusessem suas interpretações acerca do que era legal e de

direito nas ações em que envolviam escravos ou pessoas que estavam sob suspeita de

serem escravas.

Neste conjunto de obras também é importante destacar um estudo de Beatriz

Mamigonian sobre a resistência dos africanos livres, aqueles cuja entrada no Brasil

ocorreu após 1831, período da primeira lei de fim de tráfico no Brasil que estabelecia

a liberdade para todos os africanos que entrassem no Brasil a partir da data de

promulgação desta lei. Portanto, os africanos que entraram no Brasil depois desta lei

foram escravizados ilegalmente. A autora analisa a luta jurídica e coletiva pela

emancipação desses africanos que apesar de serem livres viveram experiências

semelhantes a dos escravos. Mamigonian concluiu que esses “africanos livres usaram

sua identidade étnica para pressionar os funcionários do governo imperial e os

concessionários de seus serviços a reconhecerem seu status jurídico distinto.”77

Sidney Chalhoub, em Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da

escravidão na corte (1990), analisa várias histórias de escravos, revelando suas

estratégias para obter a liberdade. O autor reconstitui histórias, procurando

compreender a atuação e o movimento dos indivíduos no processo de libertação. É a

partir dessas pequenas narrativas que ele pretende captar uma lógica maior,

envolvendo as mudanças ocorridas nos últimos anos da escravidão. Uma questão

essencial para entender as histórias das pessoas escravizadas ilegalmente e/ou

reescravizadas é pensar nas fronteiras que se delineiam, a partir de mecanismos

jurídicos e práticas sociais entre a liberdade e a escravidão. Chalhoub (1990),

77 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. “Do que o ‘preto mina’ é capaz: etnia e resistência entre africanos
livres”, Afro-Ásia, nº 24, 2000, p. 94.

www.youtube.com/watch
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analisando a realidade da capital do Império, discute as cenas da cidade negra: esta se

torna um esconderijo onde dificilmente se podem distinguir os negros livres dos

escravos. Essa realidade facilitava a fuga de cativos e possibilitava que esses escravos

vivessem na cidade passando-se por livres.78 Isso também permitia que pessoas livres

e forras fossem confundidas com escravos, chegando a serem escravizadas ou

reescravizadas.

A década de 1850 foi também um período de intensas lutas contra a

escravização e a reescravização. Nos anos de 1851 e 1852, em vários lugares do Brasil,

manifestou-se um medo generalizado por parte das pessoas de cor, livres e libertas,

de serem escravizadas. A temática da precariedade da liberdade das pessoas de cor foi

explorada por Sidney Chalhoub no livro A força da escravidão (2012), que partiu da

análise dos acontecimentos de 1852: o estopim que provocou a atuação coletiva dessas

pessoas foi a entrada em vigor, em todo o Império, de um decreto lançado pelo

governo imperial em janeiro daquele ano, que estabelecia a obrigatoriedade dos

registros de óbito e nascimento para a população do Brasil. Outro decreto da mesma

data estabelecia a obrigatoriedade da realização do recenseamento do Império. Diante

desses decretos, as populações de cor de várias províncias, como Alagoas, Piauí e

Pernambuco, Minas Gerais e Ceará, rebelaram-se contra a obrigatoriedade dos

registros, pelo medo de serem escravizadas. Os motins provocaram mortes em várias

províncias.

Esse movimento social das pessoas livres de cor contra o estabelecimento dos

registros de nascimento e óbito e o recenseamento do Império ganhou várias

denominações: “Ronco da Abelha”, “revolta contra a lei do cativeiro”, “síndrome da

escrava Isaura”79 e “Guerra dos Marimbondos”. O assunto foi estudado por Renata

Saavedra em dissertação de mestrado (2011). A autora indica que a denominação

Guerra dos Marimbondos se deveu ao “barulho semelhante ao de um enxame de

78 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte.
São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
79 Sobre esta definição de síndrome da escrava Isaura ver ALENCASTRO, Luis Felipe. Vida privada e
ordem privada no Império. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe (Org.). História da Vida Privada no Brasil. Vol
II. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
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marimbondos que anunciava a aproximação da multidão, que marchava a rasgar os

editais das leis afixados nas portas das igrejas e a invadir fazendas e delegacias

exigindo a suspensão das medidas.”80 A autora destaca que apesar de o centro do

movimento social localizar-se em Pernambuco, ele também se revelou intenso nas

províncias de Alagoas, Sergipe e Ceará.

Os presidentes de província do Ceará manifestaram apoio à execução do

recenseamento da população do Império, especificamente na província sob o seu

comando. Desde cedo, a ausência de informações precisas sobre a população estavam

entre as queixas recorrentes nos relatórios desses presidentes. Em 1839, João Antonio

de Miranda presidente da província, declarava: “Ignoramos mesmo a quanto monta a

nossa população!”.81 Em 1841, era a vez de José Joaquim Coelho admitir que

“Fallecem-nos ainda aquelles conhecimento especiaes, que nos paizes mais cultos

concorrem para a formação d'uma Estatistica perfeita”.82 Nove anos depois, Fausto

Augusto de Aguiar afirmou que “Ainda me não foi possivel colligir todos os dados

necessarios para organisar um quadro do recenseamento da população da provincia,

digno de vos ser apresentado.”83 Muito reveladora também é outra passagem desse

mesmo relatório. Nela, o presidente expõe as razões pelas quais, apesar de seus

esforços, não havia sido possível colher as informações necessárias para elaboração

de um mapa preciso da população da província. Ele alegava que “A população olha

com desconfiança para todas as investigações a que é necessario proceder, e se recusa

á ministrar informações exactas”.84 Certamente, esta desconfiança está relacionada ao

medo que as pessoas de cor livres e libertas tinham de serem escravizadas, um receio

80 SAAVEDRA, Renata Franco. População, recenseamento e conflito no Brasil Imperial: o caso da
‘Guerra dos Marimbondos’. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro- RJ, 2011, p. 11.
81 Relatório do presidente da província do Ceará de 1839. Discurso do presidente da província do Ceará
João Antonio de Miranda, na ocasião da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 1º de
agosto de 1839, p.17.
82 Relatório do presidente da província do Ceará de 1842. Discurso do presidente da província do Ceará
José Joaquim Coelho proferido na abertura da Assembleia Legislativa Provincial em 10 de setembro de
1841, p. 22.
83 Relatório com que o senhor doutor Fausto Augusto de Aguiar, presidente da província, abriu a 1ª
sessão da Assembleia Legislativa Provincial no dia 1º de julho de 1850.
84 Idem.
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que se intensificou bastante a partir de 1850 com o fim do tráfico atlântico de

escravos.

É provável que essa recusa das pessoas em revelar informações pessoais tenha

sido a razão pela qual dez vigários na província do Ceará deixaram de enviar os

mapas populacionais de suas freguesias em 1851, mesmo o presidente da província

tendo sido explícito sobre a exigência do mesmo.85 É importante destacar que neste

ano de 1851, os decretos 797 e 798 foram aprovados, embora  a tentativa de sua

execução tenha ocorrido somente no ano seguinte. Naquele momento houve uma

mudança de atitude por parte dos livres e libertos pobres e de cor.  A recusa em

fornecer informações pessoais não parecia mais suficiente, fazendo-se necessário

impedir a entrada em vigor dos referidos decretos. Chalhoub (2012) lembra que no

período imperial a leitura das novas leis era feita pelos padres no momento em que as

populações se encontravam nas igrejas para assistir às missas dominicais. De acordo

com o autor, em várias províncias em que ocorreu essa revolta, mulheres e homens

armados “invadiram as igrejas durante as missas para intimidar os padres e impedir

a leitura da lei de registro civil”.86 Chalhoub (2012) demonstrou que a justificativa dos

revoltosos para os atos era a relação que eles estabeleciam entre as leis de

obrigatoriedade dos registros de óbito e nascimento e o recenseamento com a Lei de

1850, que determinava o fim do tráfico.

Com a proibição de traficar escravos, as pessoas livres de cor e seus

descendentes acreditavam que seriam escravizadas e esses registros seriam utilizados

para legitimar e organizar a escravização. No entanto, o presidente da província de

Minas Gerais, segundo Chalhoub, informou que essa convicção das pessoas de cor

teria sido influenciada por alguns homens no Pernambuco, que se aproveitaram da

ignorância dos negros para persuadi-los a se rebelarem contra as medidas do

governo.  Apesar disso, Chalhoub pôde concluir em seu estudo que “o medo de ser

85 Relatório apresentado por Joaquim Marcos de Almeida Rego, presidente da província do Ceará, na
abertura da 2ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa no dia 1º de outubro de 1851, p. 33-34.
86 CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras, 2012, p.14.
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reduzido ao cativeiro se lhe afigurava como um sentimento popular autêntico”, não se

tratando, segundo o autor, de “algo exógeno”87.

A revista Almanack Braziliense, em seu número 03, de 2006, publicou vários

textos sobre a guerra dos marimbondos, em parte, resultados da emergência de uma

historiografia sobre as revoltas e motins promovidos pelas pessoas livres e pobres.

Um dos textos publicados foi o de Guillermo Palacios, escrito em 1984, mas inédito.88

O artigo foi produzido em um período em que não havia na academia um grande

interesse pelos estudos sobre a atuação das pessoas livres e pobres. Tratava-se de um

trabalho inovador, na medida em que apresentava os livres pobres como vitoriosos de

uma revolta travada contra o poder central, ou a legislação imperial. Na mesma

edição dessa revista também foi publicado um ensaio escrito por Hebe Maria

Mattos.89 A autora se propôs a analisar o artigo de Palacios considerando o

desenvolvimento da historiografia nos últimos anos sobre o mesmo tema abordado

por ele.

Palacios entende que a guerra dos marimbondos foi uma revolta camponesa,

um movimento organizado por agricultores livres, pobres e autônomos. Segundo o

autor, ao compartilharem suas experiências neste motim contra os decretos de 797 e

798, esses indivíduos acabaram por fortalecer sua identidade camponesa.90 Esta

definição é criticada por Hebe Mattos, que apresenta os pesos teórico e metodológico

da utilização do termo camponês para o Brasil escravista. Por exemplo, baseando-se

nesta noção de campesinato de Palacios, a Guerra dos marimbondos teria sido um

movimento em defesa da escravidão, uma vez que era a existência de escravos que

87 CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras, 2012, p. 24.
88 O autor havia perdido o texto original, somente foi possível a publicação porque foi encontrada uma
cópia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde o autor era professor quando escreveu o
artigo.
89 Foram publicados na mesma edição um texto de Maria Oliveira no qual a autora também faz uma
análise do artigo de Palacios, e outro texto de Mônica Dantas em que ela faz uma avaliação mais geral
sobre os três textos. Ver respectivamente Ver OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Sobreviver à pressão
escapando ao controle: embates em torno da ‘lei do cativeiro’ (a Guerra dos Marimbondos em
Pernambuco, 1851-1852). In. Almanack brasiliense n.03, maio de 2006.; DANTAS, Mônica Duarte.
Crônica de um debate. In. Almanack brasiliense n.03, maio de 2006.
90 PALACIOS, Guillermo. Revoltas camponesas no Brasil escravista: a “Guerra dos Maribondos”
(Pernambuco, 1851- 1852). In. Almanack brasiliense n.03, maio de 2006.
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atribuía status às pessoas livres pobres. Dessa maneira, a manutenção da escravidão

seria importante para que as pessoas pobres, porém livres, permanecessem diferentes

dos escravos, a liberdade era o caráter diferenciador daquelas pessoas pobres.

Para Hebe Mattos, a guerra dos marimbondos não pode ser compreendida

somente como um movimento que propiciou as condições favoráveis para a formação

ou para o fortalecimento de uma identidade camponesa. Também não pode ser

interpretada como uma revolta impulsionada somente pelas dificuldades econômicas

enfrentadas pelos camponeses, após o fim do tráfico. Naquele momento diante do alto

custo do escravo no comércio interprovincial, os camponeses perderam a capacidade

de possuir escravos, uma prática comum antes da promulgação da lei de fim do

tráfico. Os camponeses, descritos por Palacios, possuíam escravos.

Metodologicamente este é um problema para a utilização do conceito de campesinato

no período escravista e um dos argumentos utilizados por Hebe Mattos para

questionar o trabalho de Palacios.

A autora lembra que houve uma pequena repressão à guerra dos marimbondos

e que muitos membros da guarda nacional recusaram-se à fazer resistência ao

movimento, realidade que teria contribuído para o sucesso de uma revolta liderada e

composta por pessoas pobres, livres e libertas. Mattos, indica que as questões raciais,

bem como os significados de direitos e cidadania naquele contexto da guerra dos

marimbondos e de uma sociedade escravista são as pistas para a compreensão deste

conflito.

É significativa no Brasil a historiografia que trata de questões relacionadas aos

livres e libertos pobres. Consideraremos esses estudos, pelo fato de que geralmente os

escravizados ilegalmente eram livres pobres e os reescravizados, libertos pobres, mas

também porque as relações que esses escravizados estabeleciam com as pessoas livres

potencializavam suas lutas pela liberdade. Temos a compreensão de que os

escravizados não viveram isolados, mas que, em seu cotidiano eles se relacionavam

com outras pessoas, escravos, livres e libertos. Como afirmou Maria Sylvia de

Carvalho Franco, o escravo “existiu como ‘presença ausente’, mas constante e pesada,
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no mundo de homens livres91”. Na historiografia do Ceará é importante destacar a

dissertação de mestrado de Juliana Linhares (2011) na qual a autora analisa o

processo de organização do trabalho livre em Fortaleza no final do século XIX, dando

destaque ao serviço doméstico e a articulação entre o fim da escravidão e a

constituição de novas práticas nas relações de trabalho que visavam manter a

subordinação dos trabalhadores. Neste conjunto de trabalhos também é relevante

mencionar o estudo de Guillermo Palacios (2004), em que o autor analisa a existência

de um campesinato praticado por escravos e livres pobres, especialmente, em

momentos de crise da produção escravista. Interessa-nos em grande medida o que

Palacios denominou de “institucionalização da pobreza”, processo que teria ocorrido

entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Segundo o autor, a desassistência

aos escravos e livres pobres em momentos de seca teria contribuído para que esse

fenômeno ocorresse.92

Apesar de a Constituição de 1824 não diferenciar os cidadãos pela cor, no

cotidiano os “não-brancos” precisavam de uma legitimidade adquirida pelo costume

para serem tratados por livres ou libertos.93 A lei do fim do tráfico transatlântico de

escravos, de 1850, contribuiu para a explosão da guerra dos marimbondos em várias

províncias e para outras mudanças ocorridas nas dinâmicas da economia e das

relações sociais nas províncias. Uma de nossas hipóteses é que o final do tráfico

internacional de escravos contribuiu para um aumento expressivo dos casos de

escravização ilegal. Os acontecimentos de 1852 revelam a instabilidade vivida pelas

pessoas de cor, sempre ameaçadas pela real possibilidade de serem escravizadas.

Também sugerem o quanto era frágil a condição social dessas pessoas e a dificuldade

permanente de se conservar a liberdade, não apenas por parte dos libertos, mas

também dos livres de cor.

91 FRANCO, 1997 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 4. ed. São
Paulo: UNESP, 1997, p. 9.
92 PALACIOS, Guilhermo. Campesinato e escravidão no Brasil: agricultores livres e pobres na Capitania
Geral de Pernambuco (1700-1817). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.
93 MATTOS, Hebe Maria. Identidade camponesa, racialização e cidadania no Brasil monárquico: o caso
da 'Guerra dos Marimbondos' em Pernambuco a partir da leitura de Guillermo Palacios. Almanack
brasiliense n.03, maio de 2006.
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CIDADANIA EM DEBATE:
PROJETO DE REFORMA ELEITORAL (1878-1880)

Hugo Paz de Farias Braga94

RESUMO
Este artigo analisará as interfaces entre a Lei eleitoral de 1881 e as questões étnicas-
raciais. Ao final da década de setenta do século XIX, o Brasil passava por um processo
lento e conservador de desmonte da escravidão, iniciada com a segunda lei de extinção
do tráfico de escravos (1850). Alguns anos depois (1871), a Lei do Ventre Livre foi
aprovada, concedendo a liberdade virtual dos filhos de mães cativas. Quase dez anos
depois, o Partido Conservador é derrubado. Em 1878, os Liberais retornam ao poder,
com o objetivo de reformar as instituições políticas do Império. Longe de ser uma
coincidência, esta ação visava a reorganização do Estado Imperial. É por isto, que as
questões étnico-raciais aparecem no âmbito da discussão mais pragmática da Lei
Eleitoral de 1881. Se tratava de redefinir os graus de cidadania e sua relação com a
participação política. Teses do racismo científico aparecem então no Parlamento, bem
como suas refutações, diante da particularidade nacional da grande concentração de
população de descendência africana no país, fruto do secular processo de tráfico e
importação de cativos.

PALAVRAS-CHAVE: Estado Imperial; Lei eleitoral de 1881; Racismo-científico;
Questões raciais no Brasil.

ABSTRACT
This article will examine the interfaces between the “Lei eleitoral de 1881” and the
racial issues. At the end of the seventies of the nineteenth century, Brazil was
undergoing a slow and conservative process of dismantling of slavery, which began
with the second law of extinction of the slave trade (1850). A few years later (1871),
the “Lei do Ventre Livre” was passed, granting virtual freedom of the children of
Captive-vas mothers. Almost ten years later, the Conservative Party is tipped. In 1878,
the Liberals return to power, in order to reform the Empire political institutions. Far
from being a coincidence, this action was aimed at the reorganization of the Imperial
State. For this, the ethnic and racial issues appear under the discus are more
pragmatic of the “Lei eleitoral de 1881. It was about redefining the degrees of
citizenship and its relation to political participation. Theses of scientific racism
appear in Parliament and their rebuttals before the national particularity of the large
concentration of African descent population in the country, due to the secular process
of trafficking and importation of slaves.

94 Licenciado em História na UFCG. Mestrando em História no PPGH/UFCG. E-mail:
hugopazb@hotmail.com.
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Quando pesquisava sobre a aprovação da Lei Eleitoral de 1881, mais conhecida

como Lei Saraiva, deparei-me com uma profunda discussão por parte dos políticos

brasileiros da época. Para se ter uma ideia, a lei eleitoral começou a ser debatida em

1878, quando no alvorecer do ano, o Gabinete Caxias foi “derrubado” para dar lugar a

um novo presidente do Conselho de Ministros. Dupla mudança. Caxias, militar

ovacionado nos meios Imperiais, era membro do Partido Conservador. Dominante na

política Imperial, desde a queda do Gabinete de Zacarias de Góis em 1868. Fato este

que decretou também, o fim dos “progressistas”, do qual Zacarias era um dos arautos.

Em oposição, os conhecidos “ligueiros”, se articularam com os chamados “liberais

históricos” ou luzias, reconstruindo o Partido Liberal em torno de um programa mais

reformista. É conhecida a frase do manifesto do Centro Liberal de 1869, “Ou reforma,

ou revolução!”95.

O fato é que daí em diante, os saquaremas/conservadores dominarão a política

nacional até 1878, ou seja, quase dez anos de hegemonia. Muitas leis importantes

foram aprovadas no período. Destacam-se para os objetivos deste trabalho uma: A Lei

do Ventre Livre ou Lei Rio Branco de 1871. O fato é que os conservadores chegaram

até o ano de 1878 ainda na dominância do poder, não fosse as fragilidades de saúde

do Duque de Caxias (que aliás o levarão à morte em 1880), que o tinham feito pedir o

afastamento de suas funções ao Imperador. Este, por sua vez, parece ter voltado de

suas viagens aos EUA96, sensibilizado em dotar o país de um sistema eleitoral mais

“moderno”, quiçá mais “representativo”.

95Ver Manifesto do Centro Liberal. 1869. Disponível em:<
http://brasilindependente.weebly.com/uploads/1/7/7/1/17711783/manifesto_do_centro_liberal_-
_1869.pdf>. Acesso em 15/11/2015.
96 Ver Portal Planalto. Dom Pedro II foi o primeiro governante brasileiro a visitar os Estados
Unidos, em 1876. 2015. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/06/dom-pedro-
ii-foi-o-primeiro-governante-brasileiro-a-visitar-os-estados-unidos>. Acesso em: 29 jun. 2015.

mailto:hugopazb@hotmail.com
http://brasilindependente.weebly.com/uploads/1/7/7/1/17711783/manifesto_do_centro_liberal_-
http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/06/dom-pedro-
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Afinal, não era mistério. Além da larga bibliografia historiográfica existente, os

próprios políticos imperiais, reconheciam em suas falas a “mystificação” do sistema

eleitoral brasileiro. Entre fraudes, violência e intervenção do governo, estava no dis-

curso de todos que o Brasil se encontrava longe de ter um sistema realmente repre-

sentativo. O que mudava eram somente os argumentos, mas, tanto Conservadores,

como Liberais, além de parte significativa da Imprensa, pensava desta maneira.

Quando do pedido de retirada feito por Caxias, o Imperador parece ter ficado em

dúvida. Entre idas e vindas à residência do Imperador, lideranças conservadoras

assumiam a incumbência de formar um ministério com uma ideia fixa: a decretação

de uma reforma eleitoral, que iria alterar o sistema de voto indireto, para direto.

Entra em cena, neste momento, o jogo político do Imperador. Após quase dez

anos de dominação, o Partido Conservador, tinha toda a hegemonia97. No Senado, a

situação não era tão distinta. A questão é que o Imperador resolve “virar o jogo” e

entregar o domínio político aos Liberais, afirmando entre outras coisas, que como a

reforma eleitoral era aspiração antiga do Partido Liberal, cabiam a eles tal “missão”98.

Saldanha Marinho99 ilustra bem o que se poderia chamar de “dialética do poder

moderador”. Em obra intitulada “O Rei e o Partido Liberal”, Marinho afirmava que o

Imperador era mestre na arte de “atrasar o partido liberal” e “adiantar o partido con-

servador”. Seja como for, o Imperador resolveu chamar o Partido Liberal para reali-

zação da Reforma Eleitoral, fazendo saber isto pela “Fala do Throno”. No dia quinze

de Dezembro de 1878, suas Majestades Imperiais foram recebidas com as formali-

dades de costume, embora se tratando de um rito do sistema Imperial, a fala do trono

era um poderoso mecanismo simbólico da exposição da vontade do Poder Moderador.

97 Na Assembleia Geral, possuía quase todos os assentos de Deputados, restando não mais que uma
dezena de cadeiras Liberais.
98 Ideia curiosa, já que o Gabinete Zacarias fora derrubado para dar lugar a Gabinetes Conservadores
que tinham a clara missão de “esvaziar” o programa liberal. A Lei do Ventre Livre, aliás, aprovado
durante o Ministério Rio Branco (que quando oposição se dizia contrário a tocar no “elemento servil”),
tinha o claro objetivo de promover uma reforma com feições mais próximas do Partido Liberal,
podadas as devidas radicalizações. Ver mais em HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de história
do Império. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
99 MARINHO, Joaquim Saldanha. O Rei e o Partido Liberal. Rio de Janeiro: Typographia e
Lithographia Franco-americana, 1869. Disponível em:
<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/orei.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2015.
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A “voz” Imperial na Assembleia Geral lembrava aos senhores Senadores e

principalmente deputados, de onde partia à vontade. O “Augusto” dirigia-se a seus

representantes, nos seguintes termos:

Reconhecida a necessidade de substituir o systema eleitoral vigente
pelo de eleição direta, cumpre que, mediante reforma constitucional, a
decreteis, afim de que o concurso de cidadãos, devidamente habi-
litados a exercer tão importante direito, contribua efficazmente para
realidade do systema representativo100.

O designado para tão melindrosa tarefa, foi o Senador alagoano Cansanção de

Sinimbu101. O Ministério fora indicado no início de 1878, a reunião do poder legisla-

tivo só aconteceu no final do mesmo ano. A tentativa de tornar realidade o sistema

representativo brasileiro, como era vontade do Imperador, já começava portando

vícios de origem. É que como os Conservadores e até Liberais foram pegos despre-

venidos, o Gabinete assumiu frente a uma Câmara de Deputados de hegemonia

Conservadora. Ou seja, a tentativa de democratizar o sistema eleitoral brasileiro,

iniciou-se triunfalmente com dissolução.

100 O Poder Moderador, encarnado na figura do Imperador, tinha a prerrogativa de nomear o
Presidente do Conselho de Ministros, espécie de Primeiro Ministro do Brasil Imperial, que formava o
Poder Executivo, do qual o Imperador era o representante legal, mas não moral. Outra das
prerrogativas moderadoras era o de dissolver a Câmara dos Deputados, sendo assim, percebe-se que a
fala do trono era um meio poderoso de imposição da vontade Imperial, posto que caso não cumpridas
havia a possibilidade de dissolução do Gabinete e da Câmara. Ver Anais do Senado. 1879. Disponível
em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp. Acesso em 15/11/2015.
Citado a partir de agora como AS.
101 Havia sido este, um dos remanescentes dos “ligueiros” tendo participado ativamente da
reorganização do Partido Liberal. Que havia sofrido, neste espaço de tempo, duas grandes perdas:
Zacarias de Góis e Nabuco de Araújo. Além disto, o partido estava carente das grandes lideranças, pelo
seu longo afastamento do poder. Em 1878, por exemplo, eram poucos os senadores Liberais, o que
demonstra como o poder era essencial a conquista de uma hegemonia política, que por essas razões
eram dificultosamente conquistadas no voto. Além de tudo, estar fora do poder significava uma maior
desorganização partidária, já que fora das posições de destaque, os possíveis líderes tinham dificuldade
de construir uma hegemonia e um programa comum de ideias. Demonstra isto, a composição inicial do
Ministros Indicados. Este, além de Presidente do Conselho foi nomeado Ministro da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas e interinamente para o Ministério da Fazenda. Para Ministro do Império foi
nomeado Carlos Leôncio de Carvalho, Lafayette Pereira por sua vez, foi nomeado Ministro da Justiça. O
Barão de Villa-Bella, ficou com a pasta de “negócios estrangeiros” e Eduardo de Andrade Pinto Ministro
da Marinha. Fechando as pastas e talvez o nome de maior peso fora Sinimbu, o Marquês do Herval
como Ministro da Guerra. Destes nomes, apenas o último era senador. Ver AS. 1878-1880.

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/orei.pdf
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp
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Expurgados os deputados Conservadores e procedidas novas eleições, o re-

sultado foi uma Câmara unanimemte Liberal. Temperadas com todos os vícios

existentes, fraudes, violência, eleições à “bico de pena” e um certo rancor Conser-

vador (de não pleitear a disputa, pois afinal, estavam há quase dez anos no poder), a

Câmara que devia proceder à reforma, saía um belo exemplo do que eram as eleições

no Brasil: um simulacro. Para não dizer que era completamente unânime um dos

deputados dizia-se conservador. Assim como alguns outros, declaravam-se re-

publicanos, caso do já citado Saldanha Marinho. Começava a reação Liberal.

No dia sete de Novembro de 1878, no bairro de São Cristovam, reuniu-se o

Conselho de Estado102. Sinimbu precisava sondar os conselheiros, que reunia sumida-

des conservadoras, sobre como atingir o objetivo do Ministério. Dirigiu para isto, três

perguntas aos conselheiros. A mais importante para este artigo, eram as formas de

realizar a reforma: ou por uma constituinte, ou por legislação ordinária103. O fato é

que, como mostrado na fala do trono de 1878, ganhou o argumento constitucional.

Diga-se de passagem, vários políticos liberais advogavam a ideia que a reforma seria

possível mediante meios ordinários. Seja como for, parece que era mesmo a opinião,

ingerência do Imperador. Talvez na volta dos EUA, bafejado por ares mais

“democráticos”, o Imperador, depois de dez anos de hegemonia de um projeto mais

centralizador, quisesse reproduzir aqui algumas daquelas impressões dos EUA.

102 Ver Atas do Conselho de Estado (1875-1880). Disponível em:
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp>. Acesso em
15/11/2015.
103 O Visconde do Abaeté, Senador Saquarema, foi o primeiro a dar seu voto, disse que era necessário
reforma da Constituição para que o intento fosse alcançado. O Visconde de Muritiba, vindo logo em
seguida, Senador Conservador, concordava que a matéria envolveria reforma constitucional, mas temia
até que ponto uma Câmara com poderes constituintes poderia chegar. Dito isto, pede vênia a Sua
Majestade para considerar possível a mudança via reforma por lei ordinária. A passagem é
interessante, pois ficamos sabendo, que pelo Conselheiro pedir vênia, significava que D. Pedro II
provavelmente preferia os meios constitucionais. O Visconde de Jaguary, Presidente do Senado,
acompanhou a opinião de Muritiba. Outro das figuras de importância do Partido Conservador, Paulino
de Sousa, seguia os colegas anteriores. Para fechar os exemplos, para não parecer que a “opinião
ordinária” ganhou esmagadoramente, o Senador Visconde de Rio Branco, outro dos nomes de poder
dos Conservadores, sustentará até sua morte (1880), enquanto o câncer ainda o permitia falar, que só
aceitava os meios constitucionais. Ver Atas do Conselho de Estado (1875-1880). Disponível em:
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp>. Acesso em
15/11/2015.

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp
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Logo começava por surgir contradições, das importações de ideais universali-

zantes, em contato com a realidade Nacional. Saldanha Marinho, confirmando os

temores do Visconde de Muritiba, sonhava quem sabe em mudar o Brasil de uma

Monarquia Hereditária para uma República, por meio de reforma constitucional104. O

problema evidentemente, não foi na Câmara, já que os Liberais eram unanimes.

Sensibilizados por discursos como os de Saldanha Marinho, os Conservadores, ainda

maioria, fincaram posição e barraram a passagem do projeto de Reforma

Constitucional, que convocaria uma Constituinte com poderes especiais, para modi-

ficar os artigos referentes ao sistema eleitoral. Os inconvenientes não paravam por ai.

É que o projeto de Sinimbu era bem pouco “progressista”, para não utilizar outra

palavra. Sendo assim, foi atacado tanto por Conservadores, como Liberais. Não de-

morou muito, para que o próprio Ministério sofresse baixas, Silveira Martins e o Ba-

rão de Villa-Bella pediram demissão dos cargos de Ministros, alegando questões

políticas105. Ambos não concordavam com a não inclusão entre os eleitores de acatóli-

cos e estrangeiros naturalizados. Affonso Celso, futuro Visconde de Ouro Preto,

assumiu a pasta da Fazenda.

Derrotado, Sinimbu viu-se sem saída. Afinal era no Senado que encontrara

oposição. É que esta instituição era vitalícia, sendo assim, impossível de ser dissol-

vida. Enfrentando uma firme oposição Conservadora, uma seca que debelava os cofres

nacionais (já muito combalidos) e para completar, uma revolta popular no início de

1879, conhecida como Revolta do Vintém106, Sinimbu enfrentou um período de sérias

104 Anais da Câmara dos Deputados. 1879. Disponível em: < http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp
>. Acesso em 15/11/2015.
105 Ver AS. 1879.
106 Quando Sinimbu assumiu o comando do executivo em 1878, o país atravessava uma grave crise
econômica. Existia um grande “rombo” nas contas públicas, e os gastos correntes não paravam de
aumentar, devido aos socorros públicos oferecidos a algumas províncias nortistas que atravessavam
uma seca que começou antes de 1878 e se estendeu até 1880. O Governo tentou equilibrar as contas
públicas, cortando despesas, emitindo papel moeda e tentando moralizar o uso das verbas destinadas
as Províncias que estavam sofrendo estiagem. Eram várias as denúncias de corrupção, principalmente
no Ceará, Província mais atingida. Silveira Martins, Ministro da Fazenda, chegou a falar de “ladrões de
luva e casaca”. Sinimbu decidiu aumentar e criar impostos, um deles o referente aos transportes
urbanos da Corte. A população do Rio de Janeiro, principalmente as camadas mais sensíveis ao
aumento do tributo dos bondes, se revoltou, quebrando bondes e fazendo barricadas, todos duramente

http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

1484

instabilidades. Procurando uma saída pouco ortodoxa, qual seja a de dissolver a

Câmara dos deputados (que era em maioria favorável a seu projeto) e assim tentar

promover um aviso simbólico ao Senado da “opinião” do país, e vendo o estratagema

negado, pede demissão e vai se abrigar - talvez um pouco amuado? Ao ver ser negado

um pedido que só visava cumprir a vontade Imperial – em suas terras nas Alagoas107.

Saraiva também remanescente de 1868, foi chamado às pressas na presença de

sua majestade Imperial. O Senador baiano mostrou-se muito mais habilidoso que seu

antecessor, embora seja verdade, que parte do terreno já havia sido favorecido por

Sinimbu. A começar pelo Senado, que desde 1878, vinha sentindo a reação liberal.

Dois anos apenas no poder, fizeram muito bem aos liberais, na luta pela hegemonia

política em ambas as casas. Muitos daqueles que antes tinham sido ministros, foram

agraciados, com nomeações para Senador. Silveira Martins, Lafayette e Affonso Celso

garantiram seus lugares. Outros liberais – tanto nomeados em lugares antes

conservadores, como reafirmando cadeiras liberais – surgiram na cena. É o caso de

João Florentino Meira108, José Bonifácio109 (O moço), Cristiano Ottoni110, Visconde de

Pelotas111, etc.

Mesmo assim, Saraiva foi neste caso um estrategista mais habilidoso. Só

aceitaria o cargo, se pudesse ele mesmo, longe das ingerências Imperiais, traçar as

formas e preceitos da lei. Começou por definir que a reforma se faria por meios ordi-

nários, com a concorrência tanto do poder legislativo, como moderador. Diminuiu o

censo que queria Sinimbu112, estabeleceu alguns pontos cardeais e jogou aos processos

legislativos a escolha do restante. Soube produzir uma divisão dentro dos próprios

reprimidos pelo Estado. Ver AS. 1880. Disponível em: <
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp >. Acesso em 15/11/2015.
107 De fato, depois da dissolução do seu Ministério, Sinimbu não compareceu a mais nenhuma sessão,
durante todo o ano de 1880, faltando inclusive à discussão da lei que poderia ter levado seu nome. Ver
AS. 1880.
108 Senador nomeado pela Província da Paraíba. Ver AS. 1880.
109 Senador nomeado pela Província de São Paulo. Ver AS. 1880
110 Senador nomeado pela Província de Espírito Santo. Ver AS. 1879.
111 Senador nomeado pela Província do Rio Grande do Sul. Ver AS. 1880.
112 Se o projeto de Saraiva não era progressista, o que dizer de seu colega? O projeto de Sinimbu, além
de não tocar em nenhum dos pontos delicados, como a liberação de voto e candidatura a libertos,
estrangeiros e acatólicos, pedia uma renda mínima de 400$000 (quatrocentos mil réis), o dobro do
projeto apresentado pelo seu sucessor. Ver AS. Discussões entre 1878 e 1880.

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp
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Conservadores. O Barão de Cotegipe, por exemplo, será um dos defensores do

projeto113.

Não se pretende abordar cada uma das exclusões, que demonstram que de

“democrático” o sistema eleitoral do Império estava longe. Libertos, por exemplo, só

podiam almejar o grau de votantes, mesmo que soubessem ler, escrever e ter todos os

bens de raiz existentes. E isto (libertos alcançarem a “capacidade” de ser eleitores),

evidentemente só pode ser pensado em um “terreno” de muito esforço imaginativo e

de algumas exceções. Característica esta (esforço imaginativo, ou para ser mais exato,

análise superficial) de alguns dos textos da atualidade, que tentam expurgar o

racismo do passado Imperial. Esforço imaginativo, porque, para os libertos a situação

era precária, sem acesso à educação e tendo que cotidianamente lutar pela

preservação dos espaços de liberdade. Neste sentido, não custa lembrar o sentido da

lei de 1871. Ao estabelecer o ventre-livre, isto é, que todo filho de mãe escrava a partir

da data da lei, nasceria livre, surgia uma nova categoria social, o “ingênuo”, espécie

de sujeito no limbo, entre liberto e livre.

Com a exclusão de um grau do sistema eleitoral, surgia o debate. Os libertos

poderiam ser eleitores114? Antes de entrar na discussão dos textos de época, fixemos

atenção neste artigo115. Um dos movimentos políticos conservadores que tem ganhado

113 No Brasil Imperial, desde à Constituição de 1824, o sistema de votação era indireto. Em termos
gerais, pouco havia se alterado até a data da última reforma eleitoral, realizada em 1875. O primeiro
grau do sistema era conduzido pelos votantes, que deviam possuir uma renda de cerca de duzentos mil
réis (200$000), estes votavam em vereadores e juízes de paz e nos eleitores, o segundo grau do
sistema. Para ser eleitor, as exigências financeiras eram o dobro, isto é, quatrocentos mil réis de renda
ao ano. Os eleitores votavam nos deputados gerais, provinciais e senadores, que por sua vez tinham de
ter sua determinada renda e cumprir certas prerrogativas. Não parava por ai, no caso de Senadores,
não levava o “mais votado”, listas de três para cada vaga restante, eram mandadas ao Imperador, e
acontecia várias vezes do escolhido não ser o mais votado. Ver NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: Do
Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
114 Já que o grau de votantes, o que eles podiam participar, fora excluído. E caso fossem eleitores,
poderiam ser candidatos? Esta segunda pergunta faria gelar o sangue de alguns dos senadores, em
particular o Barão de Cotegipe. Este mesmo, que Gastão Reis Rodrigues Pereira, classifica como
“abolicionista”, “mulato”, “homem a frente de seu tempo”. Ver PEREIRA. Gastão Reis
Rodrigues. Obama e o Barão de Cotegipe. 2011. Disponível em:
<http://www.smart30.com.br/obama.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2015.
115 PEREIRA, Gastão Reis Rodrigues. Op. Cit. 2011.

http://www.smart30.com.br/obama.pdf
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espaço nos últimos anos no Brasil é justamente o monárquico116. Excentricidades à

parte, o fato é que os “monarquistas” constroem sua própria visão do passado

Imperial, o idealizando, para objetivos bem presentes. Com isto, atribuem tudo de

ruim e pior no Brasil ao início da República117. Esta seria uma espécie de caixa de

Pandora, que em 1889 liberou tudo de mais negativo, destruindo um passado Imperial

idealizado, democrático e bom. É um movimento curioso, em que o passado é podado,

trabalhado, a historiografia contemporânea é negada, a escravidão não passa de um

acidente de percurso, pronto a ser relativizado. O cativeiro perde seu elemento

classista e étnico, para se transformar em pura relação econômica, necessária. O

Brasil além de democrático, não seria racista118.

O autor do texto, Gastão Reis Rodrigues Pereira, faz parte deste “movimento”

político. No texto, começa negando a existência de racismo no Brasil, de qualquer

natureza. Afinal, não seria o Barão de Cotegipe um mulato, que havia galgado o mais

116 O que é mais estranho é que entre as “alas” dos movimentos políticos conservadores que tomaram
às ruas no ano de 2015, estavam lado a lado, monarquistas e grupos que pediam à volta da ditadura
militar. Estranho, pois foi um movimento que partiu do próprio exército, basicamente do alto
comando, que pós fim a Monarquia no Brasil.
117 Diga-se de passagem, não se trata de um movimento individual. Na verdade, eles tem sites, grupos
de discussão e alguns até se arriscam a produzir textos, apontando que todo o “mal” existente no Brasil
vem da proclamação da República, e que a saída seria a restauração da Monarquia.
118 Ver LESSA, Carlos. O Brasil não é bicolor. Disponível em:<
http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_imprensa/mostra_noticia.php?codigo=4064 >.  Acesso
em: 15 nov. 2015. O título do artigo é sugestivo. Embora seja daqueles textos recheados de informações,
que não chegam a canto algum. A afirmação central é tanto óbvia quanto discutível, não seria uma
questão racial que colocaria hoje a população de descendência negra em pé de desigualdade em relação
a população branca. Seria somente uma questão econômica. Sendo assim, excluídos alguns “pontos fora
da curva”, ou seja, os que incorporaram o racismo científico no Brasil, nada mais seria suficiente para
caracterizar o Estado brasileiro como racista. Lessa parece ser daqueles que atribuem à apropriação de
ideais racistas no Brasil, a “ideias fora do lugar”, isto é, uma ação temperada pela pobreza intelectual
de nossas elites, que tudo imitavam do Velho Mundo. Talvez Lessa, foque muito nos temas de sua
formação, e deixe de contar com uma análise histórica mais profunda, da sociedade Imperial e suas
“lógicas sociais”. Reconhece que historicamente, africanos e seus descendentes foram tratados como
cidadãos de segunda categoria no campo econômico/social, mas se esquece de relacionar isto a certa
concepção de mundo de nossas elites políticas, que estava de todo ligada ao racismo científico, ou a
uma visão hierarquizada da sociedade. Ou seja, o autor parece cometer o erro, muito comum, de achar
que a Economia é um campo autônomo da sociedade. Como se o próprio resultado final, isto é,
historicamente africanos e seus descendentes estarem localizados nos estratos mais baixos da
sociedade, não tivesse a ver com certa concepção de mundo e a forma como nosso Estado, foi bafejado
por estes ideais. Visto deste prisma, o racismo não foi ideia fora de lugar no Brasil, serviu como suporte
simbólico poderoso, para dar vida a certa lógica social que atribuía hierarquias sociais, quando da
desagregação da escravidão.

http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_imprensa/mostra_noticia.php
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alto posto do estado119? Não sei sinceramente, de onde partiu tal ideia. Se o Barão de

Cotegipe, tinha tais características físicas, fazia questão de as transformar em

silêncio. Aliás, esta era uma posição de vários não brancos no Império, que faziam

questão de se “embranquecer”. Como se verá abaixo, talvez o Barão de Cotegipe, caso

tivesse feições mestiças, gelaria o sangue, caso alguma pessoa assim o reconhecesse.

Quando da morte de Machado de Assis, o amigo José Veríssimo, escreveu um texto em

sua homenagem. Segundo Emília Viotti120, Veríssimo havia cometido uma gafe.

Chamara Machado de “mulato” e fora prontamente admoestado por Joaquim Nabuco.

Este último, conhecido abolicionista, o que demonstra todas as contradições da

sociedade Imperial, disse que nunca teria chamado Machado de mulato, pois se

tratava de uma palavra “pejorativa”.  Pior, “[...] nada lhe doeria mais que essa sín-

tese”121. Para ele, Machado “[...] era branco e creio que por tal se tomava...”. Portanto,

como Machado122, o Barão de Cotegipe teria se sentido extremamente irritado e

ofendido pelo comentário de Gastão Reis. Seja como for, a discussão do projeto, se

encaminhou ao final de 1880 no Senado. Para encetar discussão mais aprofundada

neste sentido, recorte-se a questão da cidadania aos libertos e “ingênuos”.

Senador do Partido Conservador, da Província de Minas Gerais, o Sr. Ribeira da

Luz tomou a palavra na discussão do projeto que originalmente veio do poder

executivo (abrindo a possibilidade aos libertos não só de ser eleitor, mas também

candidatos). Começa dizendo que se fossem criando “[...]excepções às regras fun-

damentaes do direito do voto, levados pela logica, iremos nullificando todas essas

regras e restricções que a constituição sabiamente estabeleceu123...”. O destaque, vai

para a palavra “sabiamente”. Para o Senador, a Constituição foi sábia aos restringir os

direitos de participação política, aos libertos, acatólicos e naturalizados, bem como

119 Aliás, interessantemente, encontro este argumento tanto no texto de Lessa, como de Gastão Reis.
120 COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 4. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1987.
121 Ver COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 4. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1987.
122 Isto evidentemente na leitura de um membro da Elite Imperial, Joaquim Nabuco. Talvez Machado
não fizesse questão alguma de ser assim identificado, ou fizesse, Viotti disse que este era um dos temas
mais delicados na vida do autor. O que é mais interessante, é por fim, a visão do próprio Nabuco, ao
estabelecer Machado como branco. Ou seja, negar a categoria de não branco a alguém tão “especial”.
123 LUZ, Ribeira. AS. Livro 7. Página 313.
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aos que não atingissem o censo. Os dois últimos por uma questão de “interesses”

nacionais, o primeiro por sua “capacidade”.

Esta “capacidade” aparece de duas formas nos discursos dos Senadores. A

primeira delas é a “independência”. Ter ou não independência, não estaria ligado

diretamente aos ganhos econômicos, já que o Barão de Cotegipe dizia que existiriam

muitos criados que teriam mais de 600$000 réis de renda anual, mas que não deviam

votar. Aliás, o Barão vai mais longe ao dizer que por ele se excluiriam todos os

funcionários de repartições públicas124. Resta saber se o Barão considerava-se um

funcionário público. Ao que parece não. Temos neste discurso toda uma visão

senhorial presente, uma verdadeira “teoria da dependência125”. Existiam alguns

senadores, como Ottoni, Silveira Lobo e Silveira da Mota, que defendiam o fim do

censo para ser eleitor, pediam no lugar que a prova censitária devia residir na alfa-

betização126 e nada mais. Ottoni inclusive chegou a apresentar emenda neste sentido,

prontamente rejeitadas e ridicularizadas.

José Murilo de Carvalho127, em artigo, defende que a questão do censo era coisa

pequena, já que até “mendigos” tinham uma renda de 200$000 réis no Império, na

verdade o que mais limitaria a participação a partir de 1881 seria à alfabetização. É

bem verdade que a alfabetização como componente para ser eleitor a partir de 1881,

foi a medida mais excludente. Porém, muitos Senadores na época da discussão,

entenderam de forma diferente no que tange ao censo. O problema não era o

montante em si, como parece ter interpretado Carvalho. A dificuldade residia na

prova de tal renda. Para provar que possuía uma renda de 200$000 para ser eleitor, o

124 COTEGIPE, Barão. AS. Livro 7. 1880. Página 314.
125 É preciso ler o conceito de dependência a luz de como estava estruturada aquela sociedade, sendo
assim portadora de uma visão de mundo, que visava reproduzir as relações sociais e manter, portanto,
o status quo. Sobre o conceito de dependência Ver CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: historiador.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003 & MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema. São Paulo:
Hucitec, 1987.
126 Esta passagem é deveras interessante. Ela demonstra, como o quesito alfabetização, por si só, já
seria efetivo para a manutenção da estrutura política da sociedade imperial, dado quanto era muito
difícil que grupos subalternos, conseguissem almejar a instrução, mesmo que mínima.
127 CARVALHO, José Murilo de. A involução da participação eleitoral no Brasil, 1821-1930. In:
CARVALHO, José Murilo de; CAMPOS, Adriana Pereira (Org.). Perspectivas da cidadania no Brasil
Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. P. 37-58.
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postulante tinha de arrolar documentos comprobatórios de renda em um montante

muito superior a 200$000. Lembrando, como fizeram muitos Senadores na época,

que não existia no Brasil um imposto de renda. Ou seja, ficariam prejudicados muitos

que não tinham propriedade, já que era este o cerne da comprovação128.

Não adiantava ter renda como artífice superior a oitocentos mil réis, era pre-

ciso ter contas em bancos, letras de crédito, terras, etc. A imagem senhorial se de-

monstrava ai, na construção de um mundo político “a nossa imagem e semelhança...”.

Ou seja, a representatividade devia ser de proprietários, o que diz que a participação

não era mediada somente pela variável renda. Logo ser independente, significava ser

proprietário, dono de si129. Uma das provas de independência era um diploma em

nível superior, só alcançável a muitos poucos fora dos círculos das elites, ou a alguns

descendentes de africanos apadrinhados, como fora Sales Torres Homem, um dos

“grandes” do Império, que fazia questão de esconder sua descendência africana com

perucas e pó de arroz130.

Afinal era clara a relação entre ser negro e a escravidão no Brasil. O Senador

Cruz Machado, Conservador do Rio de Janeiro, expôs muito bem essa questão.

Defendia a conferição de grau de eleitor aos libertos. Começaria seu discurso, por

dizer desde já, que “[...] o meu physico demonstra que não tenho laço algum com

quem houvesse estado infelizmente estado em servidão...”. A muito custo, portanto

128 Ademais, o alistamento eleitoral não era obrigatório. O fato é que a Lei Saraiva aumentou em muito
a necessidade de comprovação para ser eleitor. O interessado, tinha que, além de reunir uma série de
documentos, procurar autoridades judiciárias. Com todas estas barreiras, poucos vão tentar se alistar,
muito menos aqueles que não tinham relações de dependência com grupos políticos e que tinham
portanto, interesse direto no processo eleitoral. Ver AS. 1880.
129 É impossível não relacionar tal ideia com a escravidão. Ser escravo, naquela visão de mundo,
significava estar no mais alto grau de dependência, já que o escravo seria mera extensão da vontade de
um superior, isto evidentemente na forma de concepção senhorial, entre teoria e prática, existia a ação
dos próprios homens e mulheres cativos. O senhor, possuía, poder sobre a própria vida e destino
daquelas pessoas. Porém, não bastava ser livre para ser independente. É importante notar, que desde o
período colonial, passando pela desagregação da escravidão no Império, outras formas de relações
sociais eram estabelecidas. Uma destas, vai aparecer negativamente no discurso dos senadores. O
“agregado” das propriedades rurais. Embora não fosse escravo, o agregado era visto como
“dependente”, isto porque não possuía terras, sendo assim, continuava “subordinado”, mesmo que não
totalmente, a vontade de outrem. Este rol de hierarquizações, também passava por pessoas
provenientes dos estratos mais baixos da sociedade, que conseguiam por meio das relações pessoais
e/ou esforço, galgar posições entre as elites. Ver CHALHOUB, Sidney. Op. Cit. 2003 & MATTOS, Ilmar
Rohloff de. Op.cit. 1987.
130 Ver HOLANDA, Sérgio Buarque. Op.cit. 2010.
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algum mulato, como Sales Torres Homem conseguiam se descolar da hierarquização

que a visão senhorial lhes prostrava. Era preciso “embranquecer”, e isto envolvia

entrar em um mundo de brancos, para quem sabe ter a “honra” de dançar com a

princesa Isabel, como Rebouças. Torres Homem precisou ser senador, ser intelectual,

ter diploma científico e ganhar um título de Visconde. Este não era o destino da

esmagadora maioria131.

A lei de 1871, como dito, criava uma nova categoria social: o ingênuo132. Para

Cruz Machado, existia uma clara contradição:

De sorte, senhores, que a mucama que teve um filho na noite da es-
cravidão, filho que no dia seguinte é reconhecido como ligado à famí-
lia, mandado para academia, ilustrado e que prima pelos seus talen-
tos, não pode diante deste grande de luz e de merecimento gozar de
direitos políticos, por causa da noite de seu nascimento, ao passo que
os filhos daquellas que continuam escravas estão em melhores
condições! (Apoiados.) 133

O Senador se dizia “admirado”, a causa de não admitir os libertos, já que “pela

luz de seu merecimento”, podiam então livrar-se da “noite de seu nascimento”.

Mesmo que para isto, um liberto ou ingênuo, precisasse do beneplácito da elite, isto é,

“ser admitido na família” patriarcal e ser mandado para uma “academia”, Cruz

Machado, considera a “capacidade” coisa variável. Misturando um pouco de libera-

lismo, com catolicismo134, o Senador Conservador, não parece admitir as variáveis do

131 Ver CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São
Paulo: Companhia das Letras, 2012.
132 Como bem lembra Chalhoub, a nomenclatura ingênuo, já era sugestiva deste processo de
demarcação de espaços sociais. Afinal, porque criar uma nomeação especial, para aqueles que para
todos os efeitos jurídicos, nunca haviam sido legalmente escravos? Ademais, era comum, a tentativa
direcionada de aproximar libertos de ingênuos, o que era juridicamente absurdo. Pois, como ser
considerado liberto alguém que nunca havia sido escravo? A nomenclatura servia, portanto, para
demarcar que o ingênuo era meio caminho entre livre e liberto.
133 AS. Livro 7. Página 316.
134 Liberalismo ao crer na capacidade individual dos sujeitos. Catolicismo, por reconhecer uma visão
monogenista, isto é, igualdade perante Deus, das raças, sendo somente o estado social da escravidão
que rebaixaria o ex-escravo, liberto ou ingênuo naquela sociedade. Aliás, muitos outros senadores, vão
lembrar que a vida dos ingênuos até a maioridade, não diferia de pessoas ainda escravizadas, pois, na
prática, até atingir a maioridade, escravos e ingênuos viviam em mundos bem próximos. Aliás, tal visão
não está tão longe dos dois autores do presente, Gastão Reis e Lessa, que não veem na escravidão
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Darwinismo Social/Racial, que já circulavam pelo Brasil afora135. Nesta passagem,

portanto, se aproxima muito mais de uma concepção liberal de indivíduo, como capaz

de superar “a noite de seu nascimento”, se bem que auxiliado e cliente de alguma

família de elite. O fato é que o artigo passou. Libertos e ingênuos podiam agora, ser

eleitores de fato. O próximo imbróglio fica por conta da capacidade necessária a ser

candidato. Ora, a depender do Barão de Cotegipe e seu séquito, os libertos não podiam

ser eleitores, quiçá ser candidatos. A luta pela exclusão dessa possibilidade seria

muito mais ferrenha.

O projeto que veio do executivo, isto é, que foi oferecido pelo Gabinete a dis-

cussão legislativa, admitia a possibilidade de candidatura tanto a libertos como ingê-

nuos. Saraiva, defendeu tal posição da seguinte maneira: “Desde que a lei reconheceu

cidadão brazileiro, o considerou igual aos outros”. Saraiva falou neste momento dos

ingênuos. De fato, apesar de ter graves problemas, a lei de 1871 tinha estabelecido um

grande precedente sobre a propriedade escrava no Brasil. Primeiro, ao considerar que

a propriedade escrava não era um dado natural e que subsistia somente enquanto

uma ficção jurídica, indo de encontro ao direito natural de liberdade. Saraiva continua

ao dizer que “Porque não se applicar o princípio aos libertos, acabando a lei com o

estigma que a natureza não creou, e sim provém dela?136”. Ou seja, Saraiva admitia

que a escravidão não provinha da natureza e sim da lei que assim a estabelecia. Sendo

assim, uma lei também podia lhes oferecer à cidadania.

Já Cunha e Figueredo, Senador Conservador, pensava e dizia muito sobre a

candidatura de acatólicos, porém, no caso dos libertos o silêncio o tomava. Por se

tratar de assunto tão “melindroso”, e ao mesmo tempo tão “transparente137”, preferia

qualquer elemento racial. A diferença reside, que como os políticos da época não estavam preocupados
no “politicamente correto”, eles diziam toda a lógica social sem tentativas de “podar” os significados,
isto porque, eram ideais aceitos como “naturais” naquela sociedade. E assim, nos mostram o que era
preciso para ser “ponto fora da curva”, isto é, ser mulato e entrar na “boa sociedade”. A diferença, é
que o Senador Cruz Machado, não podia tentar fazer o que Lessa e Gastão Reis fazem. Isto é, com base
em meia dúzia de exemplos, transformar em regra, o que era exceção.
135 Ver SCHWACZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no
Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
136 AS. Livro 8. Página 210.
137 A transparência advém da constatação por parte do Senador, que o processo de cerceamento
políticos dos libertos, era coisa tão óbvia, que não precisava de esclarecimentos. Estes silêncios são por
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ficar calado, principalmente em tempos que os “philantropos” andavam tão “assa-

nhados138”. É evidente que o Senador se refere aos abolicionistas, que ganhavam

naqueles momentos a Imprensa e as discussões públicas. Temos, portanto, duas

posições claras. Os que não cediam às propostas de alargamento de direitos políticos

se entrincheiravam sob o manto da Constituição. E de fato, o documento de 1824 era

um belo mote de defesa dos princípios senhoriais. O fato da Constituição não citar

diretamente à escravidão, era revelador da posição daqueles Senadores, ou seja, que a

escravidão permanecesse um silêncio, intocada, até o momento em que ela

“naturalmente” acabaria, depois da Lei de 1871, perto do século XX139.

O importante é notar, que não é sem motivos que após quase dez anos da

aprovação da Lei do Ventre Livre, o corpo legislativo estava às voltas com um projeto

de reforma eleitoral. A escravidão sofrera duros golpes, embora nunca fatais até 1888.

A Lei de proibição do tráfico (a segunda) de 1850 tinha enfim conseguido debelar a

entrada de novas levas de africanos140. A Lei de 1871, além de estabelecer o ventre

livre – e vejamos, dentro de poucos anos os ingênuos estariam em condições de

exercer direitos políticos – permitiu a compra de alforrias independentemente da

vontade senhorial. O início da década de oitenta, também assistira ao crescimento do

movimento abolicionista e das ações dos próprios cativos, nas lutas pela liberdade,

inclusive usando os meios jurídicos. A lei eleitoral, tratava-se, portanto, de uma

tentativa de reorganizar a sociedade Imperial, em suas hierarquizações, diante destas

questões. É fato que naquele início da década de oitenta, nenhum político legitimaria

abertamente a escravidão. Mesmo aqueles que possuíam cativos, reconheciam

naquela forma de trabalho compulsório, um mal, seja do ponto de vista produtivo,

seja em termos humanitários.

demais interessantes para a pesquisa histórica, pois, o que era óbvio para o Senador, é demonstrativo
das lógicas sociais que estruturavam simbolicamente aquela sociedade, na visão das elites. Ora, o que é
óbvio, é algo aceito pelos emissores e receptores dos discursos. Afinal, os Anais do Senado, eram
publicados e circulavam Brasil afora. Sendo assim, o Senador mostra, que aquela forma de concepção
da sociedade, era extensiva a tantos outros, que liam e entendiam o porquê da obviedade e
transparência de sua fala.
138 AS. Livro 8. Página 216.
139 COSTA, Emília Viotti da. A abolição. São Paulo: Editora UNESP. 2010.
140 Ver CHALHOUB, Sidney. Op.cit. 2012.
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A outra posição quanto ao alargamento da participação política, era a mostrada

acima, presente tanto nas citações de Cruz Machado, conservador, como na de Saraiva

(liberal). Isto é, achavam possível a participação nas eleições de ex-escravos e

nascidos de ventre livre, desde que cumprissem uma demonstração de “capacidade”.

Ambas as posições eram limitadoras da participação na sociedade destes sujeitos, pois

como já se disse, as possibilidades de conquistas de ex-escravos eram limitadas

naquela sociedade. Compartilhavam, porém, um pensamento em comum, que a

escravidão produzia um “estigma” moral profundo nos sujeitos cativos. A diferença é

que, enquanto uns consideravam a barreira possível de ser vencida, os outros (no qual

se inclui Cotegipe) achavam intransponível. Embora, como dito, a possiblidade de

transpor tais limites seja muito mais virtual do que real, afinal, o próprio Saraiva

admitiria que o número de libertos que podiam reunir as “capacidades” para exercer

tais direitos seja próximo de zero, portanto, era uma lei para o “futuro”.

Porém, um novo argumento vem se juntar ao rol do arsenal teórico do Barão de

Cotegipe e cia, o Darwinismo Social/Racismo científico. De fato, tais teorias calharam

perfeitamente com o momento em questão. Longe de serem “ideias fora de lugar”,

serviram como uma compensação simbólica do desmantelamento eminente do

Escravismo. Alexis de Tocqueville, pensador liberal do século XIX, em sua obra mais

destacada “A Democracia na América”, lança algumas ideias interessantes sobre a

escravidão Moderna, registrado em suas viagens aos EUA. Comparando a escravidão

moderna, com a antiga, Tocqueville diz que são diferentes. O escravo antigo

pertenceria a mesma “raça” de seu senhor, sendo assim, uma vez conquistada à

liberdade, estaria na mesma posição. Diferente era a situação do escravo moderno,

que não era da mesma “raça” que seu senhor. A escravidão moderna produziria,

portanto, sequelas. Pois a “desigualdade real”, isto é, financeira, subsistiria uma

desigualdade “simbólica”.

Vejamos a caracterização do escravo feito por Tocqueville:

Nesse homem que nasceu na baixeza, nesse estrangeiro que a servidão
introduziu entre nós, mal reconhecemos os traços gerais da
humanidade. Seu rosto nos parece horrendo, sua inteligência nos pa-
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rece limitada, seus gostos são vis; por pouco não os tomamos por um
ser intermediário entre a besta e o homem141.

Veem-se ecos de Tocqueville, portanto, na caracterização que faziam os

senadores de ambas posições aos sujeitos escravizados. Seria, portanto, a instituição

escrava, produtora de uma coisificação do ser humano cativo, ou ex-cativo, algo

localizável entre besta e homem. Ainda não vemos nesta forma de pensar o

Darwinismo Social, já que Tocqueville escreveu sua obra, décadas antes de Darwin e

de suas apropriações no campo do social por intelectuais. Cotegipe, afirma o mesmo,

ao dizer que “[...] no liberto fica a nodoa como o galé a marca da cadêa que trouxe ao

pé142”. Além disto, esse homem (ex-escravo) “[...] desmoralisará a corporação que

entrar. Não chegou o tempo de vermos um liberto, sentado ao nosso lado143”.

Não se pense que o pronome tem um efeito puramente linguístico. Tem muito

mais um sentido social, o de ressaltar que as barreiras hierárquicas não deviam ser

transpostas. Ou seja, liberdade, talvez, ascensão social e cidadania plena, nunca ou

somente talvez uma de segunda categoria. Evidentemente, como lembra Chalhoub144,

a coisificação do escravo era prática da visão senhorial. Negar a humanidade ao

escravo/liberto era transforma-lo em coisa, logo dependente. Já que ao se tornar livre

e, portanto deixar de ser propriedade, o liberto se tornava sujeito legal, cabia

simbolicamente o rebaixar de novo. É evidente, que como também demonstra

Chalhoub, entre tal desejo e a realidade existia um hiato. Mesmo que a visão senhorial

buscasse coisificar o escravo, aqueles homens e mulheres não deixavam de agir social

e culturalmente. Porém, a coisificação, servia evidentemente a um projeto político, de

restringir a cidadania aqueles homens e mulheres. Evidentemente, desde que se

considerava a barreira instransponível, a exclusão direta era muito mais justificável.

Do estado social que a escravidão produziria (embrutecimento), o discurso do Barão

de Cotegipe vai para a variável raça. Não mais só sujeitos “jogados” na escravidão,

141 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes,
2005. Página 396.
142 AS. Livro 8. Página 220.
143 Idem. Ibidem. Página 220. Grifo meu.
144 Ver CHALHOUB, Sidney.Op. cit. 2003.
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mas todos que pertencem “[...] a raça preta...”, pois, haveria ela “[...] de desapparecer

como a raça dos indios”. Faço questão de citar a próxima passagem na integra, pois,

demonstrando toda a visão de Cotegipe, sobre a questão racial no Brasil:

A immigração contribue para que essa raça desapareça rapidamente.
Entre nós não há de ser assim, porque além da raça que se quer
emancipar, isto é, a raça escrava, temos também diversas outras da
mesma origem, e a sua influencia ajudada pelo já grande numero de
libertos, principalmente si fôr avante o plano dos emancipadores
actuais, será tão decisiva que só há de ser deputado ou senador
aquelle que obtiver as graças do nosso milhão e oitocentos mil
votantes pretos.

A primeira linha desta citação se refere aos EUA. Sendo assim, Cotegipe, se

incluía naqueles que segundo Schwarcz145, tinham uma visão pessimista no que tange

a questão racial no Brasil, já que aqui, o “desaparecimento” (mote evolucionista),

viria só mais tarde. Cabia, portanto, tomar as devidas providências, para o Brasil não

ser uma “democracia de pretos”. Deixar de lado “os sentimentos humanitários” e

pensar no bem-estar do país, na fala do Senador Florêncio de Abreu146, liberal. Outro

do mesmo partido, Silveira Martins, defendeu que os naturalizados fossem admitidos

a possibilidade de ser eleitores e candidatos. Em uma demonstração de que racismo e

liberalismo, “casaram” perfeitamente no Brasil, Martins, nega a possibilidade da

concessão aos libertos. Pois era uma “[...]ideia de futuro político, promover, pelo

abaixamento de todas as barreiras, a vinda de raças fortes e inteligentes para a

regeneração moral de nossa pátria147”. Aliás, o Senador, Jaguaribe, oferece uma ótima

chave de leitura sobre o liberalismo e sua apropriação em um país escravista e pouco

democrático.

Diz que seria irrisório falar de igualdade em sua acepção total. A igualdade

bateria de frente com “[...] uma barreira natural das cousas148”. Ottoni, Senador Libe-

ral, tentou se contrapor ao pensamento racista de Cotegipe, ao aventurar-se a refutar

145 SCHWARCZ, Lilia. Op. Cit. 1993.
146 AS. Livro 8. Página 235.
147 AS. Livro 8. Página 239.
148 AS. Livro 8. Página 251.
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uma suposta “desigualdade” natural do escravo/liberto. Sendo assim, buscava

reafirmar a doutrina que era a condição social da escravidão, em suas palavras, “[...]

ter mamado do leite da escravidão e ser educado nesta condição149...”  que produziria

a desigualdade e não como queriam alguns “sábios” americanos, que demonstravam

que o negro era anatomicamente e fisiologicamente uma raça inferior, e portanto

fadada a servir os brancos150. Cotegipe, evidentemente não deixaria barato. Igualdade

no civil tudo bem, no político alto lá151.

Citando o caso americano, através de um pensador alemão, Cotegipe defen-

deria que havia sido um erro, nos EUA, ter “[...]admittidos pretos à igualdade de di-

reitos políticos152”. Pois, rebatendo Ottoni, defendia a existência de desigualdade na

capacidade intelectual e moral das raças. Afinal, para ele, parecia claro que havia

inferioridade, tal como comprovado “pela sciencia”, pois “Pelo que tenho lido, vejo

que alguns consideram o preto como inferior, e me parece que até pretenderam que

descendessem dos macacos153”.

Saraiva, Presidente do Conselho, tratou de acalmar o Barão de Cotegipe.

Primeiro desqualificar os perigos alardeados pelo Barão, afinal tinha até então se

mostrado o mais forte aliado do projeto154. Pois, no caso dos acatólicos e naturaliza-

dos, talvez um ou dois figurassem nas próximas legislaturas, ocupando aquelas ca-

deiras. Já para libertos a situação não seria a mesma, afinal, não apareceriam (se é

que aparecessem) em tão cedo, pois se trata de classe “desprotegida”, sem “letras” e

“fortuna155”.

Afinal, tal inclusão figuraria como um “adorno”, para mostrar ao mundo que o

Brasil, admitia em seus parlamentos ex-escravos. Saraiva, assim como os liberais que

prepararam o projeto, sabiam que as exclusões criadas pela lei que recebeu seu nome,

149 AS. Livro 8. Página 257.
150 Idem, Ibidem.
151 AS. Livro 8. Página 273.
152 AS. Livro 8. Página 276.
153 AS. Livro 8. Página 276.
154 Não só por ser figura de proa do Partido Conservador, mas por ter auxiliado no próprio
emendamento do projeto, já que era relator de uma das Comissões responsáveis por dar parecer e
sugerir mudanças ao projeto original.
155 AS. Livro 8. Página 223.
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já por si não garantiriam que aquele tipo de “gente” (ou no caso da visão do Barão de

Cotegipe, quase humanos) não entrariam por muito tempo nas portas do parlamento.

A forma de comprovação necessária para atingir o censo, a exclusão dos analfabetos,

por si, já garantiria que a esmagadora maioria de libertos e ingênuos (que até 21 anos

podiam permanecer no poder do senhor de suas mães) tiveram grandes dificuldades

tanto de atingir o censo necessário, isto é, sua comprovação, quanto de ser

alfabetizados. Mais difícil ainda, seria ter alguma legitimidade perante eleitorado tão

seleto, majoritariamente de elite. O Barão de Cotegipe podia dormir tranquilo então, o

Brasil não teria uma “democracia” de pretos. Mas nem em seus sonhos mais

longínquos, poderia imaginar que no futuro, seria considerado homem “a frente de

seu tempo” nas questões raciais, logo ele, que tanto se esforçou para que este estado

de coisas não chegasse a acontecer, já que antes disto, esta “raça” desapareceria do

Brasil!

Referências
Anais da Câmara dos Deputados. 1879. Disponível em: <
http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp >. Acesso em 15/11/2015.

Anais do Senado. 1879. Disponível em:
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp. Acesso em
15/11/2015.

Atas do Conselho de Estado (1875-1880). Disponível em:
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp
>. Acesso em 15/11/2015.

CARVALHO, José Murilo de. A involução da participação eleitoral no Brasil, 1821-1930.
In: CARVALHO, José Murilo de; CAMPOS, Adriana Pereira (Org.). Perspectivas da
cidadania no Brasil Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. P. 37-58

CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil
oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: historiador. São Paulo: Companhia das
Letras, 2003

COSTA, Emília Viotti da. A abolição. São Paulo: Editora UNESP. 2010.

http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

1498

COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 4. ed. São
Paulo: Brasiliense, 1987.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de história do Império. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010.

LESSA, Carlos. O Brasil não é bicolor. Disponível em:<
http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_imprensa/mostra_noticia.php?codigo=4
064 >.  Acesso em: 15 nov. 2015
Manifesto do Centro Liberal. 1869. Disponível em:<
http://brasilindependente.weebly.com/uploads/1/7/7/1/17711783/manifesto_do_cent
ro_liberal_-_1869.pdf>. Acesso em 15/11/2015.

MARINHO, Joaquim Saldanha. O Rei e o Partido Liberal. Rio de Janeiro: Typographia
e Lithographia Franco-americana, 1869. Disponível em:
<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/orei.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2015.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema. São Paulo: Hucitec, 1987.

NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: Do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro:
Zahar, 2012.

PEREIRA. Gastão Reis Rodrigues. . Obama e o Barão de Cotegipe. 2011. Disponível
em: <http://www.smart30.com.br/obama.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2015.
Portal Planalto. Dom Pedro II foi o primeiro governante brasileiro a visitar os
Estados Unidos, em 1876. 2015. Disponível em:
<http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/06/dom-pedro-ii-foi-o-primeiro-
governante-brasileiro-a-visitar-os-estados-unidos>. Acesso em: 29 jun. 2015.

TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e costumes. São Paulo:
Martins Fontes, 2005.

SCHWACZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão
racial no Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_imprensa/mostra_noticia.php
http://brasilindependente.weebly.com/uploads/1/7/7/1/17711783/manifesto_do_cent
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/orei.pdf
http://www.smart30.com.br/obama.pdf
http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/06/dom-pedro-ii-foi-o-primeiro-


Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015

1499

ESCRAVOS DA COMARCA DO PRÍNCIPE:
DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

Ariane de Medeiros Pereira156

RESUMO
A contenda que pretende ser feita, diz respeito as nossas investigações realizadas no
âmbito do programa de pós-graduação em História, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, que resultou na dissertação intitulada “Escravos em ação na
Comarca do Príncipe – Província do Rio Grande do Norte (1870-1888)”, no ano de
2014. Na qual, nos propormos a estudar as ações escravas na tentativa de orquestrar
como ocorreram as negociações sobre as condições de cativeiro e liberdade na
jurisdição da Comarca do Príncipe. Nesse contexto, entendemos os cativos enquanto
sujeito de ação capaz de lutar por sua liberdade recorrendo ora aos meios legais e em
outros momentos ao uso do crime. Para compreender este universo social utilizamos
de documentos diversos, dentre os quais, processos cíveis e criminais, relatórios de
presidente de Província do Rio Grande do Norte, Leis Imperiais, o Censo de 1872 e o
Livro do Fundo de Emancipação do Município do Príncipe (1873-1886) em conjunto
com a historiografia especializada sobre o tema em evidencia. Como resultado,
podemos perceber que os escravos da Comarca do Príncipe foram sujeitos ativos em
busca da liberdade, aprendendo a conviver com o que lhes foram impostos pelo
colonizador branco e que no meio desse processo escravocrata souberam reisignificar
seu cotidiano ao ponto de conquistarem a liberdade por meio do pecúlio junto ou
alegando um cativeiro ilegal. Com base no que foi exposto nesse diálogo, pretendemos
apresentar os caminhos que percorremos em nossa pesquisa no tocante ao caráter
teórico-metodológico.

PALAVRAS-CHAVE: Escravidão, Comarca do Príncipe e Ação escrava.

ABSTRACT
The contest you want to be made, with regard to our investigations within the
graduate program in History from the Federal University of Rio Grande do Norte,
which resulted in the dissertation entitled "Slaves in action in the County of Prince -
Rio Province Great Northern (1870-1888) ", in the year 2014. In which, we propose to
study the slave actions in trying to orchestrate occurred as negotiations on the
conditions of captivity and freedom in the jurisdiction of the District of Prince. In this
context, we understand the captives as a subject of action capable of fighting for their
freedom now resorting to legal means and at other times the use of crime. To
understand this social universe use of various documents, among which civil and
criminal proceedings, Rio Grande do Norte Province president reports, Imperial Laws,

156 Mestre em História/UFRN. E-mail: ariane1988medeiros@hotmail.com.
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the 1872 Census and the Book of the Prince of the City of Emancipation Fund (1873 -
1886) in conjunction with the specialized historiography on the subject in evidence.
As a result, we can see that the slaves of the Prince County were active subjects in
search of freedom, learning to live with what they have been imposed by the white
settler and in the midst of slavery case heard reisignificar their daily lives to the point
of winning freedom for through the nest egg together or claiming an illegal captivity.
Based on what was exposed in this dialogue, we intend to present the ways we go
through in our research regarding the theoretical and methodological character.

KEYWORD: Slavery, Comarca do Príncipe and slave action .

Introdução

Até o presente momento, a historiografia sobre a escravidão na Comarca do

Príncipe no recorte temporal de 1870 a 1888 tem considerado os aspectos da

escravidão relacionados à família escrava, à sua demografia e à sua dinâmica

econômica. No entanto, a historiografia regional ressente-se da falta de uma

discussão no que diz respeito às tensões existentes entre o senhor e o escravo nas

relações de trabalho, na convivência familiar, nas práticas religiosas, no lazer e na

busca pela liberdade. O trabalho proposto pretendeu investigar os contextos em que

os escravos lutaram por sua liberdade ou por um cativeiro mais justo, fosse lançando

mão da ação direta da negociação ou em aberto conflito com diferentes sujeitos de seu

convívio.

A Cidade do Príncipe, aqui referenciada como o núcleo urbano e mais seu

espaço rural, na segunda metade do século XIX, caracterizava-se por uma economia

pecuarista essencialmente destinada ao mercado interno, visto que, desde o período

colonial, sua principal fonte de renda era a criação de gado, juntamente com as

pequenas roças para autoconsumo, atividades essas que eram descontinuadas com as

graves secas157.

A economia voltada para o pastoreio não foi incompatível com o trabalho

escravo. Utilizou a mão de obra cativa em menor escala se compararmos esta

157 A segunda metade do século XIX apresentou, por exemplo, quatro grandes secas nos anos de
1877/78 e em 1888/89 que foram responsáveis por uma grande mortalidade de animais e de pessoas,
em virtude da falta de água e de alimentos (MATTOS, 1985, p. 56).

mailto:ariane1988medeiros@hotmail.com
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realidade com as economias voltadas diretamente para o mercado europeu. Neste

sentido, as escravarias que eram relativamente pequenas se comparadas com as do

litoral nas quais se desenvolviam as atividades açucareiras destinadas à exportação

(MACÊDO, 2007, p. 33).

A Cidade do Príncipe tinha um espaço de produção muito restrito, a cidade

possuía o menor número das escravarias. Nesse sentido, o espaço rural seria aquele

em que o escravo desenvolvia a maior parte das atividades econômicas. O meio

urbano era o lugar no qual os escravos poderiam, além de exercerem o trabalho

doméstico, deslocar-se com os produtos produzidos do campo para a cidade,

exercendo nesses momentos contatos com os mais variados arranjos sociais e

acumulando experiências158 de liberdade atravessadas por tensões entre os diferentes

sujeitos sociais.

A partir do mundo da produção, a sociedade seridoense – leia-se aqui Cidade

do Príncipe - de maneira geral e, segundo uma visão senhorial, encontrava-se

assentada em três categorias sociais: os grandes proprietários de terras, os pobres

livres – pequenos proprietários e despossuídos de terras - e os escravos159. No

entanto, vale salientar que a sociedade era muito mais complexa e multifacetada do

que esses três recortes sociais.

A partir da organização social da Cidade do Príncipe, podemos lançar um olhar

de como se efetuaram as relações sociais entre esses sujeitos. No que tange aos

escravos, esses trabalhavam nas mais diversas atividades, conforme as necessidades

158 Entendemos o conceito de experiência através da acepção elaborada por E. P.Thompson: “O que
descobrimos (em minha opinião) está num termo que falta: ´experiência humana´. (...) Os homens e
mulheres também retornam como sujeitos, dentro desse termo - não como sujeitos autônomos,
"indivíduos livres", mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas
determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida "tratam" essa
experiência em sua consciência e sua cultura (as duas outras expressões excluídas pela prática teórica)
das mais complexas maneiras (sim, "relativamente autônomas") e em seguida (muitas vezes, mas nem
sempre, através das estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação
determinada” (THOMPSON, 1981, p. 182). Neste trabalho, portanto, utilizamos desse conceito para
discutir de que forma os escravos utilizaram da experiência adquirida no cativeiro para forçarem
negociações e agirem em determinadas situações cotidianas.
159 Ilmar Mattos por meio de sua visão senhorial e política divide a sociedade do Rio de Janeiro imperial
em Saquaremas e Luzias, do ponto de vista dirigente. Contudo, coloca que a sociedade como um todo é
bem mais complexa que essa dicotomia (MATTOS, 1994).
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produtivas locais fossem elas o trato com o gado, lavoura, ofícios mecânicos e serviços

domésticos.

Discussão teórico-metodológica

O estudo da escravidão brasileira hoje nos remete a uma historiografia que se

encontra bastante consolidada (QUEIRÓZ, 1998; 1977). No entanto, a produção

historiográfica brasileira, durante muitos anos, esteve concentrada em uma imagem

na qual o mundo era governado pelos interesses senhoriais160. Os grupos

marginalizados como, os escravos, ficavam à margem dessa produção, sendo

colocados como sujeitos sem ação161 (LARA, 1995, p. 46).

Um grupo de novos historiadores brasileiros162, inspirados pelos

desdobramentos teóricos e políticos das análises empreendidas pelo estudioso

Thompson sobre o século XVIII inglês, começaram a insistir na necessidade de incluir

a experiência escrava na história da escravidão no Brasil em outra perspectiva.

A nova corrente historiográfica163 se propunha não somente a estudar a visão

que o escravo possuía sobre a escravidão ou o seu modo de vida, mas uma nova

abordagem na análise da relação senhor/escravo. Nesse sentido, entendiam (como

160 Os interesses senhoriais estavam acima de qualquer coisa. Sendo assim, os escravos - o dominado -
eram representados pelo eu dominante (BHABHA, 1998).
161 Como marco historiográfico sobre a escravidão no Brasil, temos Gilberto Freyre com Casa Grande e
Senzala, 1933, na qual trouxe a visão de um sistema escravocrata patriarcal e benevolente em que os
cativos eram tratados como pessoas da família (FREYRE, 1987). Opondo-se a esse pensamento surgiu
nos anos 1950/60 autores com orientação marxista, como EmiliaViotti da Costa, Fernando Henrique
Cardoso, Florestan Fernandes, que se opuseram frontalmente às ideias de Freyre. Para estes autores a
escravidão era a base no processo de acumulação do capital, e apontavam a violência como elemento
básico da relação escravista. A coerção e repressão seriam as principais formas de controle social sobre
o escravo. Tal noção será construída em termos de anomia como conceito sociológico (BASTIDE;
FERNANDES, 1995; CARDOSO, 1962; GORENDER, 1978).
162 O momento de inflexão tem como marco a edição da Revista Brasileira de História publicada em
1988. São os primeiros resultados de um conjunto de pesquisas que vinham sendo desenvolvidas,
reavaliando os clássicos sobre o tema e propondo novas abordagens. Os artigos dessa revista revelavam
que a mudança de abordagem não era uma experiência interpretativa isolada, de maneira que esse
grupo de novos historiadores propôs novos parâmetros teórico-metodológicos que questionavam as
teses da escola sociológica da USP. Ver:
http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_REVISTA_BRASILEIRA=25.
163 Dentre os estudiosos que seguiram as reflexões de Thompson e optaram por discutir o escravo
enquanto um agente social, podemos elencar: MACHADO (1987), LARA (1988), CHALHOUB (1990),
REIS e SILVA (1989), SLENES (1999), CARVALHO (1998) e REIS (2008).

http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view
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bem colocou Thompson), que as relações históricas são construídas por agentes em

ação, em meio a lutas, a conflitos, a resistências e a acomodações, ao demonstrar que

a sociedade é plural e ambígua. Nesse sentido, as relações escravistas poderiam ser

frutos das ações dos senhores e dos escravos, uma vez que, ambos eram sujeitos

históricos, gestados em experiências cotidianas (LARA, 1995, p. 46). Sendo assim,

pensar a escravidão seria discutir a ação dos escravos e senhores e não selecionar

apenas uma vontade, necessidade e razões de um dos agentes, mas o conjunto de

agenciamento.

Em vez de pensarmos se os escravos agiram ou não, segundo o modo de

produção no qual estavam inseridos, podemos aprender a ouvir os escravos por meio

de suas histórias, que mesmo submetidos à escravidão possuíam valores e projetos e

que lutaram por eles, mesmo no cativeiro, fossem construindo alternativas de vida,

conquistando direitos, transformando as próprias relações de dominação a que

estavam submetidos (LARA, 1995, p. 56). Contudo, o que levou esses novos estudiosos

a pensar o escravo enquanto um sujeito histórico atuante?

Primeiramente esses novos estudos estão articulados com uma “grande

transformação” que ocorreu teórica e metodologicamente na historiografia de nível

internacional, como salientamos anteriormente. Essa mudança decorre da expansão

dos cursos de pós-graduação, a partir de 1970/80, como também do momento

político, no qual o governo de Geisel (1974/79) foi marcado por uma “abertura lenta e

gradual” diferente do período militar. Logo, despontavam nos programas de pós-

graduação pesquisas nas quais a preocupação era entender a história social do

trabalho pelo viés do agenciamento, fosse de escravos, libertos, homens livres,

camponeses e assalariados no geral (GOMES, 2004, p. 154).

Gomes (2004) considera que os escravos enquanto sujeitos atuantes em seu

cativeiro, se até então, não estavam sendo colocados como sujeitos sociais que

criavam e recriavam meios para negociarem como seu senhor, era porque os

estudiosos estavam preocupados em se utilizar de modelos teóricos de matriz

estruturalista que visavam à linearidade e previsibilidade por meio de

questionamentos generalizantes, esquecendo de entender a lógica do processo dos que
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estavam “dentro”. Ou seja, pela atuação dos sujeitos sociais, com suas ideias e ações,

que estavam diretamente envolvidos no cotidiano escravo (GOMES, 2004, p. 160).

Entende-se que no interior das relações entre os dominados havia esfera de poder, na

qual os dominantes agiam contra os dominados e vice-versa, promovendo

negociações, conflitos e resistências. A que recorreram os historiadores para

problematizar a ação escrava?

Os novos estudos partem da oposição ao modelo interpretativo de modo

espelhado, no qual a teoria que prevalecia era que o escravo era “coisa”164. A nova

abordagem parte da premissa de que os escravos e qualquer homem não são coisas e

como tal, não reproduzem passivamente o que lhes são impostos, ao contrário, agem

por meio da experiência que adquirem ao longo do cativeiro e no cotidiano. Daí é que

emerge desses estudos duas categoriais analíticas essenciais para se pensar o escravo

enquanto sujeito histórico atuante. A primeira diz respeito à categoria da liberdade

que vai sendo gestada em face aos sentidos atribuídos pelos escravos, libertos e livres

e não pelo mundo dos senhores. A segunda infere sobre a categoria negociação,

postulada pela concepção teórica que o escravo era agente de ação através de uma

variedade de práticas, legais e costumeiras, que envolveram ser escravo no Brasil.

Neste sentido, a ação escrava é posta como um produto de constante negociação que

perpassa pelo sistema normativo que se por um lado é limitador, por outro não

eliminam escolhas, possibilidades e interpretações de mundo (GOMES, 2004, p. 165).

Vale salientar, no entanto, que a negociação escrava variava de escravaria para

escravaria, pois era modificada no tempo e lugar165 (CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 22-

23).

Em face desses estudos foram surgindo discussões sobre os modos de

participação de escravos e libertos em meio judicializado, no qual o Estado Imperial

cônscio das resistências escravas e do pensamento abolicionista que aumentava após

164 O que os novos estudos fizeram foi uma revisão à interpretação/abordagem proposta
fundamentalmente pela Escola Sociológica Paulista (SLENES; FARIA, 1998).
165 Para entender a discussão que se faz do escravo enquanto sujeito de ação no tempo e no lugar, ver:
WISSENBACH (1984); MACHADO (1987); CHALHOUB (1990); SILVA (1996); SOUZA (1998); SANTOS
(2000); FERREIRA (2005); REIS (2008).
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os anos de 1860 (GORENDER, 1990, p. 142-143), não via outra saída senão articular e

disponibilizar meios para que os cativos lutassem por sua liberdade por vias legais.

Desse contexto, depreendem-se as ambiguidades efetuadas na lei (GRINBERG, 2008),

para que o escravo viesse a obter sua liberdade. No entanto, como nem sempre os

cativos conseguiam sua liberdade por meios lícitos, recorriam ao uso do crime

(SCHWARTZ, 2001), para pressionar seus senhores ou pelos menos serem presos pela

polícia e escapar do cativeiro em que viviam, pois alguns entendiam que era melhor a

prisão do que o jugo senhorial (CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 24 -25).

Em meio a essa gama de opções teóricas que surgiram na busca de discutir o

escravo como um sujeito, uma maneira que os estudiosos encontraram para uma

análise mais complexa e consistente foi recorrer ao exame de novas fontes

documentais: processos-criminais, testamentos, inventários post mortem, escrituras

de compra e venda de escravos, ações cíveis de liberdade, processos de compra de

alforria, além de jornais e relatórios. Enfim, fontes que conseguiam, mesmo que

indiretamente, proporcionar que os escravos tivessem “voz documental” (GOMES,

2004, p. 165).

A partir da discussão historiográfica e teórica ora apresentada, a nossa

pesquisa se insere neste grupo de discussões em que entende o escravo enquanto um

sujeito que lutou por sua liberdade e por melhores condições de vida - mesmo estando

em cativeiro. Indivíduos que por meio de experiências gestadas no cotidiano

escravista conseguiram reconstruir suas identidades e serem agentes de

transformações sociais que repercutiram não apenas em suas trajetórias individuais,

como também na própria organização do sistema escravista. Partimos, portanto, do

pressuposto que os escravos da Comarca do Príncipe, região semiárida, foram sujeitos

ativos de suas histórias.

Vale salientar que a documentação que pesquisamos para a Comarca do

Príncipe, concentra-se nas décadas finais da escravidão. As balizas temporais da

pesquisa encontram-se no recorte temporal de 1870/1888, mesmo que em algumas

situações tenhamos de retroceder a uma conjuntura anterior a este período, para

entender como as atividades econômicas foram organizadas ou mesmo para que
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possamos compreender a dinâmica escravista e sua complexidade. Neste sentido é

que ancoramos nossas discussões nas leis expressas no Código Criminal do Império

do Brasil166, seus atos adicionais e no conjunto de leis que trataram da escravidão em

seu período final.

Para o nosso estudo recorremos aos mais variados tipos de fontes. Dentre elas,

os documentos judiciais167 – processos-crime, ações cíveis, apelações, justificativas,

cartas precatórias -, Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do

Norte168, o Censo de 1872169, o Livro do Fundo de Emancipação do Município do

Príncipe 1873 a 1886170 e as Leis Imperiais171.

Ao iniciar a pesquisa que formatamos nesta dissertação, partimos da análise

dos processos-crime que se encontram no LABORDOC e que tiveram sua transcrição

realizada por Helder Alexandre Medeiros de Macedo, fruto do projeto de pesquisa do

estudioso Muirakytan Kennedy de Macêdo, como citado anteriormente. Ao

investigarmos esses processos (em um total de 15), verificamos que não poderíamos

apenas ficar nestes poucos documentos. Neste sentido, decidimos pesquisar as ações

cíveis nas quais são citados os escravos. O procedimento inicial foi mapear por meio

do banco de dados do LABORDOC, em quais caixas encontravam-se essas ações e em

seguida passamos a transcrevê-las, classificar as temáticas encontradas, analisar todo

o conjunto e cotejar as fontes. O que veio a nos surpreender é que ao mapear as ações

166 Código Criminal do Império do Brasil encontra-se disponível em:
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/221763.
167 Os documentos encontram-se sob a guarda do Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC
– no Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES/Caicó -. As fontes de caráter judicial que foram
usadas na pesquisa foram transcritas pela pesquisadora deste trabalho e outros tiveram sua
transcrição disponibilizada pelo Professor/Orientador Dr. Muirakytan Kennedy de Macêdo fruto de seu
projeto de pesquisa “Crime e castigo: escravos nos processos judiciais do Seridó (século XIX)”.
168Os Relatórios de Presidente Província utilizados encontram-se disponíveis em:
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/provincial/rio grande do norte.
169 Os dados do Censo de 1872 encontram-se disponíveis em:
http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/.
170 O Livro do Fundo de Emancipação do Município do Príncipe 1873 a 1886 encontra-se sob a guarda
do Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC – no Centro de Ensino Superior do Seridó –
CERES/Caicó -. Com sua transcrição feita pela pesquisadora Cláudia Cristina do Lago Borges que
disponibilizou uma cópia digital para o LABORDOC. Para nossa pesquisa utilizamos da transcrição da
dita pesquisadora.
171 As leis Imperiais usadas nesta pesquisa encontram-se disponíveis em:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio.

http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/221763
http://www.crl.edu/pt-br/brazil/provincial/rio
http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/
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cíveis foi possível encontrar outros documentos que faziam referências aos escravos.

Foi o caso das apelações, cartas precatórias, justificativas diversas, pedidos de compra

e venda. Para todos os documentos empreendemos o mesmo tratamento que aquele

destinado às ações cíveis.  Ao passo que íamos transcrevendo e analisando os

documentos, o norte para a pesquisa foi ganhando melhor contorno172. Surgiu a

necessidade de mais especificamente entender o que era a Cidade do Príncipe nas

décadas finais do sistema escravista. Desse modo, foi necessário pesquisar os

Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, o Censo de 1872, o

Livro do Fundo de Emancipação do Município do Príncipe, 1873 a 1886 e as Leis

Imperiais.

Os documentos judiciais nos possibilitaram encontrar os escravos enquanto

sujeitos lutando por sua liberdade por meios legais ou mesmo recorrendo ao crime.

Tais fontes nos permitiram verificar as relações existentes entre senhor/escravo de

uma região semiárida que apresentava uma dada lógica escravista, na qual os

escravos puderam possuir uma das maiores riquezas do Município do Príncipe que

era o gado. Mesmo as fontes judiciais173 apresentando suas limitações e tendo as vozes

mediadas pelos agentes da justiça, essas não nos privam de procurar entender o que

se passava na visão de mundo dos escravos e dos senhores.

Com relação aos Relatórios do Presidente Província do Rio Grande do Norte,

primeiramente utilizamos para entender como estava organizada a economia da

Província e por consequência a da Cidade do Príncipe e quais eram as dificuldades

encontradas pelos governantes em face à política imperial nas últimas décadas do

Império. Utilizamos como procedimento para análise das fontes, mapeá-las

observando as principais atividades econômicas desenvolvidas no Príncipe (gado e o

algodão, principalmente) para identificar sua produção e os anseios dos produtores

172 As transcrições paleográficas dessa dissertação seguem as orientações do Arquivo Nacional em suas
“Normas técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos” disponível em:
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Transcreve.pdf. Acesso em: Junho/2014.
173 Para uma discussão mais efetiva de como trabalhar com as fontes judiciais e suas possibilidades de
pesquisa, ver GRINBERG (2009, p.119-140).

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Transcreve.pdf
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por uma política de investimentos, técnica, créditos e de mão de obra, considerando

que os braços escravos nesse período passavam por uma redução.

O Censo de 1872 nos permitiu delimitar o perfil populacional tanto do extrato

livre quanto do escravo da Província do Rio Grande do Norte, do Município do

Príncipe, como também questões populacionais e ocupacionais. Para o tratamento

dessa fonte, utilizamos os dados disponibilizados pelo “Núcleo de Pesquisa em

História Econômica e Demografia” da UFMG174, para a quantificação de tabelas no que

diz respeito à população, ocupação e casamentos, tanto dos escravos quanto dos

livres.

O Livro do Fundo de Emancipação do Município do Príncipe, 1873 a 1886, nos

ajudou a identificar a ação do mesmo para a conquista da liberdade dos escravos do

Município do Príncipe, como os senhores entendiam a ação do citado livro e como

agiam os representantes do fundo emancipatório para classificar os escravos que

estavam aptos a conseguir a alforria por meio deste recurso. Analisamos esse Livro

quanto aos critérios utilizados pelos representantes para as concessões de liberdades

aos escravos. Em seguida quantificamos as alforrias efetivadas por meio do Fundo de

Emancipação na Cidade do Príncipe em um período de 13 anos.

As Leis Imperiais em nosso estudo são entendidas em meio às suas

contradições, pois a mesma lei que proporcionaria a liberdade ao cativo poderia ser

aquela que limitaria essa liberdade, como é o caso da Lei de 1871, que em seu artigo

quarto afirma que o escravo tinha o direito de possuir pecúlio, desde que seu senhor

permitisse175.

A metodologia utilizada, de modo geral, parte da análise das fontes, a

catalogação e leitura/transcrição paleográfica, classificação das temáticas encontradas

na documentação, análise e cotejamento das fontes, quantificação estatística e

analisamos as questões empíricas em conjunto com a historiografia sobre a temática,

174 Os dados encontram-se disponíveis em: http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/.
175 Ver: Lei nº 2.040 de 28.09.1871 - Lei do Ventre Livre – artigo quarto. Disponível em:
http://www.soleis.adv.br/leishistoricas.htm. Acesso em: 25 Nov.2103.

http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/
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a fim de reconstituir a ação dos escravos na Comarca do Príncipe em 1870/1888

(BARROS, 2009; BASSANEZI, 2009; e GRINBERG, 2009).

Resultado

O sistema escravista variou conforme cada região, considerando que este

possuía uma dinâmica própria que dependia das atividades econômicas desenvolvidas

e do comportamento desempenhado pela escravaria. A análise que fizemos da ação

escrava na Comarca do Príncipe, no recorte temporal de 1870 a 1888, considerou

justamente a dinâmica e os meios de produção agenciados na Comarca do Príncipe.

Ao final da nossa discussão chegamos a considerações que o território da

Comarca do Príncipe manteve-se no final do século XIX com uma economia voltada

para o setor agropecuário, para o mercado interno e externo, no caso do algodão. Com

a cotonicultura a região presenciou seu momento maior de extroversão internacional,

no entanto, em face ao arcaísmo de sua produção, a falta de políticas públicas para o

melhor cultivo e o beneficiamento de tal cultura, esta entrava em retração,

especialmente, quando a conjuntura externa reerguia os Estados Unidos como

principal fornecedor para o mercado inglês.

Nesse cenário econômico a escravaria da Cidade do Príncipe era composta por

um pequeno número de escravos que se desdobravam entre as atividades campesinas,

domésticas, citadinas e no que fosse necessário. Mesmo demograficamente reduzidos,

os cativos mantinham contato com as diversas camadas socais em vista das atividades

econômicas que praticavam e dos espaços em que circulavam.

Os escravos localizados na Comarca do Príncipe eram mão de obra

indispensável para os senhores, como também uma fonte de rápida monetarização

senhorial, especialmente quando os efeitos das secas podiam por em cheque a

capitalização das atividades econômicas sertanejas.

Nessa teia de relações senhoriais escravistas em que o cativo era um bem

semovente e uma das principais fontes de monetarização, poderíamos pensar que por

ser uma região sertaneja em que havia poucos escravos, estes não possuíam uma ação

efetiva na busca por sua liberdade ou de melhores condições de cativeiro. A partir da

http://www.soleis.adv.br/leishistoricas.htm
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nossa documentação e de uma análise efetiva esta suposição veio abaixo, pois mesmo

estando em uma área com o perfil que apresentamos, os cativos não estavam à

margem de agirem enquanto sujeitos sociais.

Os cativos da Comarca do Príncipe não ficaram passivos às vicissitudes do

sistema escravista em fins do século XIX. Por meio de sua ação recorreram à justiça

na busca de conquistar sua liberdade ou até mesmo mudar de senhorio. A partir da

documentação analisada, constatou-se que os escravos de uma região semiárida

afastada da capital do Império, como era o caso da Comarca do Príncipe, possuíam

conhecimento das leis abolicionistas e das discussões existentes para o fim da

escravatura.  Em um quadro de desagregação da escravidão e de judicialização dos

direitos servis, os cativos recorreram à justiça alegando o cativeiro ilegal, fazendo a

denúncia de cativeiro injusto por ingerência ao pecúlio poupado e sua condição de

livres em face de, quando era o caso, terem nascido de ventre livre. Os cativos

forçavam cada vez mais a negociação com seus senhores e quando não conseguiam

optavam pelo crime.

Os escravos da Comarca do Príncipe não se envolveram em rebeliões ou fugas

coletivas. Os crimes cometidos pelos escravos na Comarca do Príncipe se

configuraram em dois grupos: contra o indivíduo e contra a propriedade. Eram delitos

individuais que estavam inseridos em situações cotidianas e até mesmo

momentâneas. Por meio da documentação pesquisada apenas uma vez os escravos

planejaram a fuga de uma cativa – Honorata -, nos demais casos, os crimes ocorreram

sem premeditação. Contudo, as relações sociais eram bastante complexas, em razão

dos grupos sociais manterem uma proximidade acentuada dado as atividades

produtivas que contavam com o trabalho tanto de livre, libertos e escravos. Nesse

panorama, o que verificamos foi que cada vez mais a ação escrava pressionava o

poder senhorial e, em contrapartida, esses faziam concessões até onde era possível

aos interesses senhoriais. No entanto, quando a situação ultrapassava um

determinado limite o resultado era a ação dita criminosa dos sujeitos sociais.

A partir de nossa pesquisa chegamos a estas ilações que longe de serem

conclusões definitivas, tornam-se considerações iniciais que possuem muitas
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possibilidades de pesquisas para que se possa entender a ação escrava na Comarca do

Príncipe. Assim, almejamos aguçar novas pesquisas que venham contribuir com a

busca de interpretações sobre a ação escrava na Comarca do Príncipe e em regiões

semiáridas.
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UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL E COLETIVA: A NARRATIVA DE 
JOAQUIM NA FORMAÇÃO DO CONJUNTO PALMEIRAS EM 

FORTALEZA, CEARÁ (1984-2014) 

 

Cristiano Rodrigues Rabelo1 
 
RESUMO 
Esse trabalho busca refletir acerca da relação de um dos fundadores do Banco Palmas, 
em Fortaleza, Ceará, Joaquim de Melo Neto Segundo, e a constituição de uma 
memória para o bairro Conjunto Palmeiras. Joaquim nasceu em Belém, no Pará, e veio 
para cidade em 1984 como seminarista para atuar em comunidades locais sob as 

concepções da teologia da libertação. Sua primeira experiência na capital cearense se 
deu no aterro sanitário do Jangurussu. Logo depois, mudou-se para o Conjunto 
Palmeiras, criado na década de 1970 para abrigar uma série de pessoas removidas de 
várias favelas que ficavam nas regiões centrais da cidade. É no Conjunto que Joaquim 
se torna uma liderança importante, compondo, junto com outros moradores locais, 
iniciativas que visavam o desenvolvimento da região em um local com saudáveis 
condições de vida. Das lutas por água, energia elétrica, transporte e saneamento, o 
“Palmeiras” passa a se transformar e a se urbanizar. Embora, as primeiras lutas 
tenham dado resultado, a localidade carecia ainda de problemas, principalmente os 
ligados a distribuição de renda. Muitos moradores, apesar da urbanização que se 
efetivou, venderam suas casas em virtude de algum desajuste financeiro. Foi sob essa 
problemática que o primeiro banco comunitário do Brasil foi fundado em 1998. A 
ideia era investir dentro do próprio Conjunto. Parcerias com alguns comerciantes 

foram firmadas e créditos concedidos. O banco se tornaria propulsor de uma 
circulação econômica em que a ideia de solidariedade entre os moradores foi o 
principal motor. Essas condições tornam a experiência do banco Palmas única no 

Brasil e serviu de exemplo para que outras periferias também seguissem o mesmo 
caminho. Diante disso, junto com o crescimento da instituição, Joaquim torna-se uma 
voz do local. A memória pessoal e a memória da formação do Conjunto se imbricam e 
viram uma só narrativa modeladora das causas, das consequências, dos comos e dos 
por quês da região ter se transformado. Assim, cabe-nos refletir acerca dessas 
escolhas que pautam àquilo que precisou ficar dito e consolidado como recursos à 

preservação da memória local. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conjunto Palmeiras, Memória e Narrativa. 
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ABSTRACT 
This work seeks to reflect on the relationship of one of the founders of the Bank 
Palmas in Fortaleza, Ceará, Joaquim de Melo Neto Segundo, and the formation of a 
memory to set Palmeiras. Joaquim was born in Belém, Pará, and came to town in 
1984 as a seminarian to work in local communities under the concepts of liberation 
theology. His first experience in Fortaleza occurred in the landfill of Jangurussu. Soon 
after, he moved to Palmeiras set, created in the 1970s to house a number of people 
removed from several slums that were in the central regions of the city. It is in that 
set Joaquim become an important leadership, composing, along with other local 
residents, initiatives aimed at developing the region in a place with healthy living 
conditions. The struggle for water, electricity, transportation and sanitation, 
"Palmeiras" starts to turn and to urbanize. Although, early struggles have given 

result, the town still lacked problems, especially those related to income distribution. 
Many residents, despite the urbanization that was accomplished, sold their homes 
because of any financial imbalance. It was under this problematic that Brazil's first 
community bank was founded in 1998. The idea was to invest within their own set. 
Partnerships with some traders were signed and granted credits. The bank would 
become an economic driver of circulation where the idea of solidarity among 
residents was the main driver. These conditions make the experience unique Palmas 
bank in Brazil and served as an example for other neighborhoods also follow the same 
path. Therefore, along with the growth of the institution, Joaquim, it becomes a voice 
from the site. The personal memory and the memory of the training set overlap and 
saw one shaping narrative of the causes, consequences, the hows and whys of the 
region have become. So it behooves us to reflect on these choices that guide to what 
needed to be said and consolidated as resources to the preservation of local memory. 

 
KEYWORDS: Conjunto Palmeiras, Memory and Narrative. 
 

 

Sobre o conceito de Memória 

Na França, os estudos sobre a formação nacional mostrou que a memória 

sobre a nação se constituiu a partir do legado que os interesses contemporâneos 

queriam deixar como herança para as gerações futuras. Historiadores, contratados 

para escrever essa história, foram responsáveis por consolidar uma memória que 

enaltecesse as raízes da nação francesa. Gestava-se, assim, um passado no presente 

para um futuro, sendo posteriormente reproduzido nos bancos escolares. De acordo 

com Dosse (2003), Ernest Lavisse, foi um desses historiadores, considerado um 

mestre à França na medida em que vai ser responsável por ordenar uma dada história 

para a nação. Sua preocupação era reconciliar os franceses com seus antepassados, 
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fazendo-os entenderem que suas fronteiras não eram mais apenas internas e, sim, 

externas. Para isso, utilizou o manual “o pequeno Lavisse” a qual todas as crianças de 

escolas públicas aprenderiam a história da nação francesa em que pesasse a ideia de 

uma França una e inteira, em que fosse a mesma de Vercingetórix a Valmy, em que os 

relatos de batalhas heroicas fossem como sacrifícios à pátria. Assim, nascia-se, 

naquele final de século XIX e início do XX, uma III República, como o melhor dos 

mundos para o país.   

O retorno a uma memória consolidada é o que vai provocar uma reflexão a 

partir da década de 1980 de Pierre Nora, resultando na publicação da coleção de “Os 

Lugares de Memória” (1992). A noção desse conceito, forjada nesta coleção, procurou 

dar conta de uma problemática chamada pelo autor de a “Era das Comemorações”. 

Novamente, vivia-se uma preocupação do presente em constituir versões para o 

passado, no entanto, ao invés de forjar uma história, como Lavisse tentou fazer, deu-

se novos significados àqueles lugares que foram preservados com a intenção de 

provocar a lembrança. Para o autor tais Lugares de Memória não precisavam ser 

apenas materiais ou concretos. Por isso, o termo passou a contemplar não somente 

monumentos erguidos, mas também, datas comemorativas, festas, arquivos, museus, 

que serviam para representar um determinado passado que serviria aos interesses 

desse novo presente francês.  

Ao discutir sobre a produção da obra de Nora, Gonçalves (2012) entende 

que o processo de escrita que deu sentido à obra surgiu, primeiramente, por causa de 

uma constatação do autor: a própria identidade francesa passava por uma 

transformação. Essa constatação aconteceu em virtude dos eventos iniciados na 

década de 1970, responsáveis por mudar concepções consolidadas no país, como foi o 

caso da morte de Gaulle, quebrando uma polarização política entre gauleses e 

comunistas, os aspectos econômicos com a crise de 1973 e 1974, em que cita ser o fim 

dos “Trinta Gloriosos”, além da passagem de uma França rural, com estilo camponês, 

para um país mais urbano. Dessa maneira, o que ficava era uma série de suportes da 

memória francesa que haviam sido preservados, sob a condição de construir um 

sentido à nação francesa daqueles tempos. Com isso, foi necessário desnaturalizar as 
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escolhas que legaram um sentido de preservação, que serviram à reconstituição de 

uma narrativa histórica sobre a nação francesa. Em resumo, os lugares de memória 

serviria para a construção de uma história, como Nora chama, de segundo grau, 

“responsável não só por compreender os processos de produção social das memórias 

(configuradores desses lugares) como examinar o seu papel na construção de 

narrativas de caráter histórico” (GONÇALVES, 2012, p. 33) para aquele momento. 

Eram os usos que se faziam desses Lugares que interessou ao historiador.  

A noção de reestruturação de uma narrativa com a preservação de locais 

que servem para ajudar a lembrar, provocam o historiador a entender o que está em 

questão quanto às escolhas que determinam o que é importante para um grupo, ou 

melhor, que passado é esse e sob quais condições quis se falar a respeito. A definição 

sobre como as sociedades buscam os sentidos no passado, permite estabelecer que os 

Lugares de Memória servem para comunicar ao presente o que este precisa como 

resposta a suas questões. Por isso, Nora concebe que  

 
O lugar de memória supõe, para início de jogo, a justaposição de duas 
ordens de realidades: uma realidade tangível e apreensível, às vezes 
material, às vezes menos, inscrita no espaço, no tempo, na linguagem, 

na tradição, e uma realidade puramente simbólica, portadora de uma 

história. A noção é feita para englobar ao mesmo tempo os objetos 
físicos e os objetos simbólicos, com base em que eles tenham 
‘qualquer coisa’ em comum. [...] Cabe aos historiadores analisar essa 
‘qualquer coisa’, de desmontar-lhe o mecanismo, de estabelecer-lhe os 
estratos, de distinguir-lhe as sedimentações e correntes, de isolar-lhe 
o núcleo duro, de denunciar-lhe as falsas semelhanças e as ilusões de 
ótica, de colocá-la na luz, de dizer-lhe o não dito. [...] Lugar de 

memória, então: toda unidade significativa, de ordem material ou 
ideal, que a vontade dos homens ou o trabalho do tempo converteu em 
elemento simbólico do patrimônio memorial de uma comunidade 
qualquer. (NORA Apud GONÇALVES, 2012, p. 34)  
 

O traço de uma memória que se atualiza no presente, que são 

consequências de significados atribuídos a um passado, levando essas comunidades a 

entenderem o que devem ser preservados a partir de um jogo de interesses e a 

manutenção de uma certa identidade do grupo, propõe que a memória não pode ser 

vista apenas como algo estático ou passivo, como se ela dependesse ou fosse parte de 
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um sistema neurológico em que houvesse acumulação ou a guarda de dados a serem 

acessados quando fosse preciso. A desvinculação desse tipo de pensamento acerca da 

memória (que estava ligada ao seu aspecto biológico, isto é, a memória deveria ser 

pensada a partir da capacidade física do ser humano, em que se guardava algo ou, por 

causa de algum problema patológico, em que sofria-se o esquecimento) teve em 

contraposição, o conceito de memória coletiva de Maurice Halbwachs na sua obra “A 

Memória Coletiva”, cuja primeira edição data de 1968, ajudando a conceber a 

memória como uma expressão que vai além do aspecto individual, passando a ser 

compreendida a partir dos seus aspectos coletivos ou sociais. Notou-se que a memória 

individual tem comportamentos coletivos, podendo ser visto quando entendemos, por 

exemplo, que “a ‘narratividade’ é necessariamente um processo mediado pela 

Linguagem – esta em que última instância é produto da Sociedade – [permitindo] 

maior clareza de como a dimensão coletiva interfere na Memória Individual” 

(D’ASSUNÇÂO, 2009, p. 41). 

Nesse sentido, o termo memória social passou a ser usado para se discutir 

sobre como os indivíduos e a sociedade utilizam sua memória, localizando e 

atribuindo sentidos a eles próprios e ao lugar a que pertencem. Sendo a memória algo 

que não está relacionada apenas a uma acumulação de dados guardados no 

hipotálamo, atribuídos a um individuo, temos a concepção de que a memória é 

sempre algo partilhado entre o indivíduo e o grupo. Halbwachs, nesse sentido, 

percebeu que cada indivíduo é parte indissociável de uma memória coletiva e esse, 

continua sendo participe dessa memória coletiva à medida que se sinta ou esteja 

presente nesse grupo “[...] Porque, se essa lembrança foi suprimida, se não é mais 

possível encontrá-la, é porque, desde muito tempo, não fazíamos mais parte do grupo 

em cuja memória ela se conservava” (HALBWACHS, 1990, p. 34). Assim, quando se 

trata da relação entre memória individual e coletiva, é preciso compreender que “[...] 

em realidade nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam lá, que 

se distingam materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós uma 

quantidade de pessoas que não se confundem.” (HALBWACHS, 1990, p. 26).  
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A discussão sobre a memória social ganhou novos estímulos com as 

contribuições do sociólogo alemão, com essa obra. A partir dela, as reflexões que 

envolvem os aspectos dessa memória foram sendo mais aprofundadas. A maneira 

como se lembra de um certo passado passou a ser entendido como atributos de grupos 

e indivíduos, de constructos de quem são, delimitadores de identidades individuais e 

coletivas, fossem elas frutos de uma memória nacionalmente forjada, como no caso da 

França que passou a preservar lugares que dessem uma nova dimensão à ideia sobre 

quem eram os franceses e de onde teriam vindo, fossem de grupos, que devido a um 

tipo de memória utilizada, haviam sido excluídos das narrativas consideradas aceitas 

nacionalmente, como ocorreu no Brasil em relação à cultura afro brasileira2. Portanto, 

em realidade, o caráter social da memória está presente a partir do momento no qual 

o ato de lembrar não se limita apenas a um aspecto neurológico, mas na busca de 

grupos em constituírem narrativas que mostram aquilo que lhes interessam. 

 
[...] A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 
sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética, da 

lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de 
longas latências e de repentinas revitalizações. [...] A memória é um 

fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente [...] a 
memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta 

de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares 
ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou 
projeções. (NORA, 1993, p. 09) 

 
A permanência ou não de lugares que sirvam para lembrar são escolhas de 

um processo de construção identitária do individuo ou do grupo do qual ela pertence. 

A evidência de quais memórias são dignas de ser ditas, comunicam aquilo que deve 

continuar para posteridade, bem como aquilo que precisou ser silenciado ou 

esquecido. Diante disso, ao estudar a formação de versões sobre um determinado 

                                                        
2
 “A historiografia brasileira tradicional, pautada na concepção positivista que privilegiou a ação dos 

“heróis nacionais”, em detrimento de outros sujeitos histórico, teve respaldo na política de preservação 

patrimonial em nosso país. Elegemos, no decorrer da História, os bens culturais representativos dos 

segmentos dominantes, sobretudo os ligados ao elemento de origem europeia, e relegamos ao 

esquecimento a contribuição de outros segmentos éticos na formação brasileira. [...] Aos vencidos, 

restam apenas o esquecimento e a exclusão da História e da política preservacionista. (ORIÁ, 2001, p. 

135-136) 
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lugar, é necessário compreender quem são os responsáveis por elaborar tais 

narrativas, na busca de versões que deem sentido à vida daquele e naquele local.  

 

O Conjunto Palmeiras e o surgimento do Banco Palmas 

 Localizado na cidade de Fortaleza, no Ceará, o bairro foi oficialmente 

instituído em 2007, por meio de um Decreto-Lei3 de iniciativa do vereador Guilherme 

Sampaio. A região localizada a 20 Km, ao sul do centro da cidade, começou a ser 

povoada muito antes. A partir de 1974, a ida de pessoas para viver no Conjunto 

Palmeiras começou a se tornar uma realidade em virtude do programa de 

desfavelamento da capital, ocorrido durante a década de 1970. Ele foi responsável 

pela criação e manutenção de três conjuntos habitacionais que serviram para abrigar 

pessoas que estavam em locais considerados inadequados4 pela prefeitura de 

Fortaleza. O bairro, considerado assim, após a aprovação do decreto, estruturou-se 

depois de vários anos de lutas sociais e reivindicações realizadas por seus moradores. 

A organização social que buscou serviços básicos inexistentes, a exemplo de 

transporte público, energia elétrica, água encanada e saneamento básico, legou aos 

moradores um local melhor para se viver.  

Dessa organização em busca de melhoria para o local, fez com instituições 

criadas pelos moradores se fortalecessem. É o caso da Associação dos Moradores do 

Conjunto Palmeiras (ASMCONP), criada em 1981 e o Banco Palmas, inaugurado em 

1998. A partir da década de 1990, um projeto de construção de um canal de drenagem 

na região foi conquistado e gerido pela associação. Era muito comum durante os 

períodos chuvosos o bairro ficar completamente alagado, fazendo com que alguns 

moradores precisassem abandonar suas residências em virtude dos problemas 

gerados pelas enchentes. O canal foi uma parceria entre o Governo do Estado do 

Ceará, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, a Cooperação Alemã de Apoio Técnico 

                                                        
3
 Decreto-lei nº 290 de 13 de Novembro de 2007. 

4
 Segundo o estudo Preliminar do Programa de Desfavelamento de 1973 eram consideradas áreas 

inadequadas, regiões que deveriam servir para uso viário e pela mudança do uso do solo, isto é, 

serviriam para um tipo de uso ou simplesmente eram áreas desocupadas.  
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(GTZ) e a ASMOCONP. Os recursos dessa parceria foram geridos pela instituição5 do 

Conjunto Palmeiras, bem como as principais decisões sobre onde e como a obra 

deveria acontecer.  

 
Em um debate para decidir por onde o canal deveria passar, os ânimos 

se acirraram. Era a experiência do saber científico contra a 
experiência de vida. 
- Então é isso: eu estou maluca! - grita ela. 
- Desde 1975 eu enfrento as inundações. Passei por este lugar às vezes 
com água no pescoço. [...] Quantas vezes tive de atravessar  a rua a 
nado, com um braço estendido fora da água para manter secos os 

negócios que transportava? Eu estou maluca, é isso? O curso da água 
nunca passou por lá? Isso nunca existiu? (MELO, 2014, p. 142-143) 

 
As decisões, contudo, nem sempre eram consensuais. Apesar de os 

engenheiros da obra afirmarem o que deveria ocorrer, baseando-se em argumentos 

técnicos, a autonomia da gestão do empreendimento permitiu com que a voz dos 

moradores fossem parte significativa do processo e culminasse em resultados 

positivos para o local, pois “De 1992 a 1997 [aprenderam] na prática como se 

urbaniza uma favela” (MELO, 2014, p. 145). Como resultado desse aprendizado e 

ainda percebendo os problemas que o Conjunto Palmeiras possuía, ficou evidente a 

necessidade de se construir uma solução que permitisse uma melhoria da renda dos 

moradores da região, a fim que não necessitassem vender seus imóveis para morar 

em outras localidades. A constatação de que antigos habitantes estavam se mudando 

em virtude da dificuldade em se viver no local foi percebida em 1997. Era notória a 

carência financeira de muitas famílias. Essa realidade, levou-os a criarem um projeto 

em que pudessem unir consumo e produção na região e assim provocar uma 

circulação financeira dentro do bairro. Buscava-se uma alternativa que incentivasse a 

realização de empreendimentos comerciais para que as pessoas pudessem consumir 

dentro do bairro. Para isso, tiveram a ideia de criar um Banco Comunitário (BC), em 

que as pessoas pudessem solicitar empréstimos para produção e consumo e, ao invés 

                                                        
5
 A gestão da obra se deu com base na organização comunitária. Apesar de a ASMOCONP ser a 

responsável formal, as decisões eram tomadas pela União das Associações e Grupos Organizados do 

Conjunto Palmeiras (UAGOCONP) formada por várias associações e grupos organizados da região 

desde 1989.  
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de comprar em comércios fora do Conjunto Palmeiras, pudessem realizar essas 

transações internamente.  

Foi assim, que a partir de 1998, com uma carta de empréstimo de R$ 

2.000, 006, surgiu a outra instituição criada pelos moradores do Conjunto Palmeiras, 

o Banco Palmas. A princípio, a metodologia de empréstimos funcionou por meio de 

um cartão, chamado de PalmaCard, em que eram anotados o valor do empréstimo 

concedido pelo Banco e o valor consumido nos comércios locais. Em dia pré-

estabelecido de cada mês, o comerciante poderia ir ao Banco para receber o valor das 

compras realizadas no seu estabelecimento. Diante disso, a instituição foi ganhando 

notoriedade com o passar dos anos. Parcerias foram sendo firmadas, permitindo a 

expansão da concessão de empréstimo para consumidores e produtores. 

O Banco, além da concessão de empréstimos passou a ofertar outros 

serviços que auxiliariam produtores e consumidores do Conjunto Palmeiras e dos 

moradores do bairro em geral. Desde de 1998, houve o apoio para o desenvolvimento 

de pequenos empreendimentos produtivos. Daí surgiram inciativas como a 

PalmaLimp (produção de materiais de limpeza), PalmaFashion (produção de roupas). 

Procuraram também fortalecer a venda dos produtos locais, organizando uma feira 

para exposição e venda dos produtos, além da criação de uma loja permanente que 

funcionava na sede da associação para que a própria população do bairro pudesse 

saber e conhecer quais produtos estavam disponíveis.  

Toda essa iniciativa realizada no Conjunto Palmeiras passou a se tornar 

uma referência para um projeto ainda maior. Afinal, estava sendo gestado em uma 

periferia brasileira um projeto alternativo ao sistema financeiro de geração e 

circulação de renda. A concessão de empréstimos para comerciantes e consumidores 

não atendiam aos critérios formais dos grandes aglomerados bancários porque para a 

obtenção de crédito, esse sistema acabaria por não vingar, visto que era comum, nas 

periferias brasileiras, a população apresentar passagem em órgãos de proteção ao 

                                                        
6
 O valor inicial para concessão de empréstimo só foi possível por causa de uma parceria realizada 

entre o Banco e a ONG Cearah Periferia, na figura de Yves Cabannes, que concedeu esse valor para o 

funcionamento da instituição a partir do Fundo de Apoio aos Programas de Autogestão (FOPAG). 
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crédito7. Desse modo, a metodologia8 utilizada pelo Banco Palmas se tornou 

referência quando o assunto era o desenvolvimento local e por isso, a partir de 2003, 

passou a liderar, junto com a Secretaria Nacional de Economia Solidária9, a instalação 

de outros bancos comunitários em regiões carentes do Brasil, surgindo uma rede do 

qual o banco passou a fazer parte, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que 

segundo Neiva et. al. (2013) tem por objetivo promover e fortalecer o 

desenvolvimento local através da oferta de serviços financeiros.  

Por causa do crescimento da proposta, o Banco criou em 2003 o Instituto 

Palmas, responsável pela consultoria de instalação de bancos comunitários no Brasil. 

De acorco Neiva et. al. (2013), viu-se a necessidade de transformar a experiência 

enraizada na história comunitária do Conjunto Palmeiras numa estratégia de 

desenvolvimento comunitário. Desse modo, segundo os autores, de 2003 até 2013, 15 

anos depois da inauguração do Banco Palmas, somavam-se mais de 90 instituições em 

18 estados do Brasil.  

A experiência da criação de um Banco e o seu crescimento também ajudou 

a fazer com que os seus idealizadores entendessem melhor o que de fato eles estavam 

realizando no Conjunto Palmeiras. Segundo Melo (2014), eles não criaram no local 

apenas um banco, mas um banco de economia solidária. Ou seja, uma instituição que 

segundo Singer (2013) seus donos e usuários passaram a ser sócios, cujo único 

objetivo era o desenvolvimento local, importando-lhes que esse empreendimento 

tivesse recursos suficientes para dar continuidade aos projetos solidários e para 

expandir sua capacidade de atuação.  

                                                        
7
 São exemplos de órgãos de proteção ao crédito o SPC e SERASA.  

8
 Para a concessão de empréstimo, havia uma pesquisa entre os vizinhos do solicitante realizado por 

um analista de credito do banco e depois o Comitê de Aprovação de Crédito, formado pelo analista de 

crédito, pelo coordenador do banco e pela diretora executiva associação, se reunia para dar o parecer 

positivo ou negativo acerca da solicitação.  
9
 “A Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES - foi criada no âmbito do Ministério do 

Trabalho e Emprego com a publicação da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 e instituída pelo 

Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003, fruto da proposição da sociedade civil e da decisão do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em consonância com a missão do Ministério do Trabalho e 

Emprego, tem o objetivo viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o 

território nacional, visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do 

desenvolvimento justo e solidário.” Disponível em http://www.economiaviva.com.br/?q=node/163, 

acessado no dia 15/12/2015. 

http://www.economiaviva.com.br/?q=node/163
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A economia solidária foi uma revelação aos idealizadores, permitiu 

estabelecer novas parcerias que denotou a sua importância no desenvolvimento local. 

A realização de parcerias com instituições do terceiros setor, assim como órgãos 

públicos10, permitiu a expansão dos serviços do Banco Palmas. Além disso, podemos 

afirmar que o seu crescimento e a experiência aprendida no Conjunto Palmeiras 

serviu como exemplos bem sucedidos de organização e enfretamento da pobreza local. 

Desse modo, esse referencial legou aos idealizadores da instituição do bairro cearense 

a possibilidade de, ao promover outras iniciativas como a do Palmas, ter como 

referência a própria experiência pela qual passaram. Para isso, o trabalho de 

rememorar as lutas, as dificuldades que passaram e as conquistas realizadas se 

mostrou necessário para dizer de onde partiram e onde conseguiram chegar.  

 

Joaquim e uma narrativa para o Conjunto Palmeiras 

Em 2014 foi lançado o livro autobiográfico de Joaquim de Melo Neto 

Segundo, com o título “Viva Favela”. A obra é uma narrativa que envolve o ponto de 

vista pessoal do autor, muito embora, possamos entendê-la como uma tentativa de 

relacionar as experiências pessoais às coletivas. Todo o texto busca fazer uma relação 

entre os acontecimentos particulares e os que acontecem no Conjunto Palmeiras, 

buscando discutir o que o levou ao bairro, até o surgimento e crescimento do Banco 

Palmas.  

A relação de Joaquim com o Conjunto Palmeiras se iniciou no ano de 1984, 

quando vindo de Belém do Pará, começou um trabalho na rampa do Jangurussu em 

Fortaleza. O local servia como aterro sanitário da cidade, criado no ano de 1974, e 

abrigava em seu entorno uma comunidade que vivia do lixo despejado. Seminarista, 

logo aceitou viver na capital cearense e morar junto a miséria da região. Era comum a 

presença de pessoas que se utilizavam do lixo para trabalho (catadores) ou para o seu 

próprio alimento.  A vinda para a capital do Ceará, para viver na rampa, deu-se sob o 

convite do Arcebispo Dom Aloísio Lorscheider, que possuía um projeto denominado 

                                                        
10

 O Banco Popular do Brasil e a Caixa Econômica passaram a realizar parcerias com o banco na década 

de 2000.  
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padres da favela e revelou a incompatibilidade de ideias entre ele e o seminário da 

qual fazia parte na sua terra natal.  

 

[...] entrei para o seminário, seminário tradicional, dos diocesanos e o 
seminário reacionário, comprometido com a ditadura militar e tal. E a 
gente fugir do seminário, a gente pulava a cerca, o muro e ia se 
encontrar no Movimento de Libertação dos Presos Políticos, e fiquei lá 

em Belém até os meus, 20 e poucos anos como seminarista [...] Então 
a minha chegada em Fortaleza foi assim. Eu estava lá no seminário, 
tinha militância escondido porque era proibido, naquela época todo 
mundo era clandestino também, mesmo assim a diocese não permitia 
que o seminarista saísse do seminário para fazer movimentos 

políticos e tudo mais. E no Ceará, o Cardeal de lá era o Dom Aluísio 
Loscheider, nessa época, que depois veio aqui para o Sul. Enfim, ele 
começou uma experiência muito importante que ele chamava os 
padres da favela, ou seja, ele tinha uma tese de que, seminarista se 

educava dentro do seminário, estudava teologia dentro do seminário, 

depois tinha lá casa, comida, tudo e quando saia, se tornava padre, 
virava rei. Não queria trabalhar mais com pobres, nem com favelas, só 
queria ficar nas paróquias, e ele queria uma experiência de 
seminaristas capacitados morando na favela E essa história chegou 
nos meus ouvidos lá em Belém do Pará, e eu peguei o telefone e falei: 
“Olha, eu sou aqui do seminário, diocesano, em Belém, estou fazendo 
teologia, é um seminário tradicional. Tomei conhecimento que o 
senhor está fazendo uma experiência diferente de seminarista que 
mora na favela, eu queria ir para aí Ele disse: “Venha Tudo bem, 

venha Tá certo” Entre ele dizer “venha” e eu vir, eu acho que foi uma 
semana, no máximo.11 

 

Somente após essa experiência no aterro sanitário Joaquim chega ao 

Conjunto Palmeiras ainda no mesmo ano. Uma localidade próxima ao aterro, mas com 

tantas dificuldades quanto a antiga região onde vivia. Sua vida no bairro se deu, a 

princípio, fazendo de tudo, apesar de ainda ser seminarista, pois os padres que lá 

moravam haviam ido embora. Ganhou notoriedade e se envolveu realmente nos 

assuntos da região, participando de movimentos que incluíam denúncias da miséria 

local até as lutas para conseguir água encanada para o local. Ao longo dos anos essa 

notoriedade foi aumentando, tornando-se diretor do Centro Social Urbano (CSU), 

                                                        
11

 Museu da Pessoa. Memórias dos Brasileiros: História de Joaquim de Melo Neto Segundo. Publicado 

em 13 de agosto de 2008. Disponível em 

http://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/historia/palmas-um-banco-social-44615. Acessado em 

05/09/2015 
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localizado na região, e presidente da Associação dos Moradores do Conjunto 

Palmeiras, responsável por gerir e movimentar obras, como o canal de drenagem. A 

partir de 1998, Joaquim, junto com outros moradores iniciam a experiência de criação 

do Banco Palmas. Sendo um dos precursores da ideia e um de seus principais 

incentivadores, buscou ao longo dos anos firmar parcerias que viessem fortalecer a 

instituição local que tinha por objetivo melhorar as condições de vida da população do 

Conjunto Palmeiras.  

A posição que Joaquim ocupa no Banco, permitiu, à medida que a 

instituição crescia, que ele comunicasse a experiência vivida no Conjunto Palmeiras 

para outras regiões do Estado do Ceará e do país. Joaquim foi se tornando um porta-

voz da metodologia de implantação de um banco comunitário para o desenvolvimento 

de comunidades carentes. As palestras dadas levavam consigo um sentido de 

explicação, que se remonta a momentos da memória do bairro para mostrar de onde 

partiram e até onde chegaram.  

 
E saímos pelo Brasil em uma cruzada, dizendo que as comunidades 
não precisam depender dos grandes bancos, pois eles não foram 
criados para atender os pobres, não tem capilaridade para isso. A 

grande tarefa do Instituto Palmas são as milhares de palestras que 

fazemos pelo país. Tanto nas comunidades quantos nos governos, nas 
universidades e nos próprios bancos. Nosso discurso é “não queremos 
competir com vocês, queremos ser complementares”. E, felizmente, os 
bancos comunitários são discutidos hoje em dia em todas as esferas do 
país.12 

 

A sua autobiografia buscou constituir uma narrativa consolidadora dessas 

experiências em que esteve presente e que procurou deixar explícita uma trajetória da 

formação no qual ele estivesse vinculado. Relata que o Conjunto Palmeiras teria sido 

uma confirmação para ele, cuja história se confundiu com a sua. Diante disso, Jelin 

(2002), ao discutir os discursos na memória, chama atenção para a concepção de que 

esta é uma construção social narrativa e para analisa-la é preciso compreender as 

propriedades de quem narra, isto é, da instituição que outorga determinada fala. Com 

                                                        
12

 Revista Consciência Ampla, Ano 3, Out/Nov/Dez 2011, nº 10, Rio de Janeiro, p. 5-6: JOAQUIM MELO: 

UM SONHADOR COM OS PÉS NO CHÃO 
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isso, cita Bourdieu para dizer que “a eficácia do discurso performativo é proporcional 

à autoridade de quem o enuncia. Implica também prestar atenção aos processos de 

reconhecimento legítimo, outorgado socialmente pelo grupo ao qual se dirige 

[...].”(JELIN, 2002, p. 35-36, tradução nossa). Em resumo, Joaquim é autorizado a 

falar sobre o Conjunto Palmeiras na medida em que ele se torna junto com o Banco 

Palmas uma autoridade quando se trata de bancos comunitários que visam o 

desenvolvimento local. O reconhecimento do Banco Palmas e da figura de seu diretor 

é a condição necessária para que o bairro seja lembrado como uma experiência 

positiva a ser publicizada.  

A obra Viva Favela é um exemplo de como sua narrativa se estrutura. O 

livro é dividido em dois momentos: o antes da criação do Banco Palmas e o depois da 

criação dessa instituição. Esses dois momentos estão secionados em cinco partes, 

sendo a três primeiras relacionadas ao primeiro momento e as duas últimas, 

relacionadas ao segundo momento. Nas três primeiras partes é narrado todo o 

movimento que o leva a conhecer Conjunto Palmeiras, permitindo que o leitor 

compreenda como o autor foi descobrindo e se tornando parte integrante do Conjunto 

Palmeiras. Para isso, a primeira parte intitulada de “Seminarista na Favela” denota 

esse movimento, que culmina na saída de Joaquim da Igreja Católica para viver as 

lutas sociais no bairro de forma integral. A relação com outras pessoas também é um 

elemento importante. Ao relatar os episódios que considerou relevante, vincula sua 

narrativa a memória da participação de outros moradores. Nesse caso, o diretor do 

banco aparece como interlocutor dessas falas, atribuindo sentido a elas à medida que 

as coloca como participantes ativos, junto com ele, nas reivindicações e conquistas 

realizadas. 

A relação pessoal dele com o bairro é notada quando, ao falar das lutas, 

vincula ao seu relacionamento amoroso. O caso de Dorinha, sua companheira, é 

salutar nesse sentido. Ao relatar o momento de sua separação, explica que os dois 

viviam paras as lutas sociais, inclusive com Dorinha sendo uma das presidentes da 

Associação de Moradores. Porém, ela já não aguentava a vida difícil que levavam, 

levando-os a entendimentos diferenciados sobre a necessidade de continuar com tudo 
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aquilo. Em uma carta que expõe no livro, fala de sua relação e como aquela vida no 

qual viviam, havia os unido 

. 
Nos conhecemos no combate as enchentes 
Casas caiam e o povo gemia de dor 
Paixão não foi só o que os uniu 
Nossa relação transcendia ao afetivo, 
Éramos, também companheiros de LUTA e VIDA 
O amor se acaba como tudo que é humano (MELO, 2014, 121) 

  

Mas Joaquim relata, que apesar daquilo tudo, ele não podia se prender às 

sentimentos individuais. Havia, naquele momento, situações em que não podia mais 

desvincular-se. 

 

De minha parte, não posso mais deixar as Palmeiras. Não posso deixar 
de me envolver na transformação dessa favela. 
Vi dona França ser morta em um ônibus por causa de uma barra de 

ferro que se soltou e atravessou o peito dela. 
Vi Neguinho de Aço, o bandido, o marginal, ser metralhado na avenida 
em pleno dia, e os culpados nunca foram identificados. 
Vi Francisco alcoólico, deficiente mental, órfão, medicante, andar 
pelas ruas das Palmeiras e ficar vagando até o suicídio. 
Li a certidão de óbito da paquena Marilete, li as palavras que diziam 
que a má nutrição a tinha matado, ao 12 anos. 

Vi Antônio morrer afogado em fossa cheia de água porque não existe 
saneamento básico no Conjunto Palmeiras. 
Vi casas destruídas, ruas inundadas, crianças andando entre os 
excrementos; vi a morte sorrir em cada esquina. Vi tantas outras 
coisas. 

Não posso abandonar essas pessoas a sua sorte. Minha vida é aqui. 
Meu engajamento que me permite continuar a viver sem ela. (MELO, 

2014, p. 124) 
 

O que se nota na narrativa, ao comunicar e vincular sua vida à vida do 

Conjunto Palmeiras, é a profunda fusão entre indivíduo e vida coletiva que pretende 

fazer o leitor compeender. Essa relação também é fortalecida quando se analisa o 

segundo momento do livro, que se refere à criação e fortalecimento do Banco Palmas. 

Dos primórdios do Banco até o momento em que se estabelecem parcerias que o 

fazem se tornar uma referência nacionalmente conhecida quando o assunto é a 

criação e gestão de um banco comunitário, é possível perceber que Joaquim aparece 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1530 

 

de maneira contundente nas relações que vão angariar recursos e parcerias para que 

a instituição crescesse. A ida a organismos não governamentais, a firmação de 

acordos com instituições privadas e públicas, tem na sua figura elementos em que o 

coloca no centro das ações. Nesse sentido, os sentimentos que envolveram esse 

processo passam a compor o tom dos escritos. Das angústias em não ter dinheiro para 

emprestar a mais pessoas que foram ávidas por empréstimos no dia seguinte à 

inauguração do banco, à alegria em poder notar a prevalência de projetos que 

passaram a existir com as parcerias conquistadas e de poder expandir a ideia do BC 

para outras localidades.  

 

Cada ano, recebemos 250 pedidos de criação de bancos por 
comunidades ou municípios. [...] Eu vou ao local e testo, durante um 
seminário de sensibilização, a vontade da população. [...] em seguida, 
é preciso que as pessoas se apropriem dele, senão não pode funcionar, 
pois tudo está baseado no princípio de um banco gerido por seus 
moradores. Para começar, basta ter uma sala e computadores, algum 
fundo fornecido pelos poderes públicos, e foi dada a partida! (MELO, 
2014, p. 247) 
 

O que está explícito no livro é uma narrativa que envolve uma memória 

que precisou ser moldada para servir aos interesses de um presente. O Conjunto 

Palmeiras tornou-se um exemplo a ser seguido por localidades que desejam construir 

projetos de desenvolvimento local.  Joaquim, como um dos idealizadores de iniciativas 

desse tipo, permite em seu livro que se consolide um sentido para a história que se 

pretende deixar para a posteridade sobre a formação do Bairro e sirva como exemplo 

para as novas experiências desenvolvidas. Ao construir a narrativa, deixa claro uma 

intriga, entendida por Todorov (2006) como sendo a maneira pela qual um autor dá a 

ver na sua narrativa, tendo como recurso para isso a utilização de personagens, 

verbos, adjetivos, pontos de vistas e relações de causa e consequência.  

Desse modo, é possível perceber que como personagem, Joaquim se coloca 

como protagonista na formação do Conjunto Palmeiras, tonando sua memória 

individual um ponto de vista relevante sobre a memória coletiva do bairro, pois sua 

posição possibilita-o a falar com autoridade da experiência construída ali. Joaquim 
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não faz isso à toa, escrever um livro em que possa expressar o entendimento que 

possui acerca da formação do Conjunto tem um objetivo que se vincula a própria 

realidade na qual se encontra a instituição hoje.  É possível, portanto, compreender 

que a obra é parte de um processo pedagógico em que a experiência ali contida possa 

servir para a formação de outros empreendimentos, bem como fazer com que cada 

vez mais a própria população do Conjunto Palmeiras possa valorizar a instituição 

local, pois para ele, a relação entre conjunto e tudo o que eles passaram são o 

combustível para continuarem seguindo, como é possível perceber na seguinte 

passagem: “Nossa história é nossa força. Por isso é importante compartilhá-la” 

(MELO, 2014, p. 258). 
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CAMINHANDO COM O NARRADOR E CONSTRUINDO PAISAGENS 
URBANAS: MEMÓRIAS DE UM MORADOR DA RUA DUQUE DE CAXIAS 

(1930/1940- JOÃO PESSOA- PB) 

 

Alana Cavalcanti Cruz13 
 
RESUMO 
Pretendemos caminhar por espaços muitas vezes esquecidos no contexto atual, porém 

bastante vivos na memória dos transeuntes citadinos de outrora. Partindo da Rua 

Duque de Caxias nos idos dos anos 1930 e 1940, as memórias de um antigo morador 

conduzirá o enredo desse passeio. Na condição de representante da memória 

geográfica de fundação da Parahyba, podemos destacar a relevância desta rua até a 

primeira metade do século XX, localizada no Centro da capital paraibana, vale 

salientar que sua notoriedade se deve também ao fato de ter sido frequentada por 

pessoas que pertenciam a grupos sociais de prestígio na sociedade. A identificação 

com a história cultural, nos orientou teórico-metodologicamente, no sentido de 

reconhecer a cidade como um texto (CERTEAU, 2014) e buscar as diversas 

representações citadinas, fundamentadas nas experiências citadinas. Recorremos 

também às fontes bibliográficas e iconográficas, de modo a dar visibilidade à 

heterogeneidade discursiva e imagética referente à cidade de João Pessoa. Utilizamos 

a metodologia da história oral, inspirados em BOSI (2003) e MONTENEGRO (1992) 

com o intuito de apresentar a polissemia do texto citadino pessoense no passado e no 

presente. Assim sendo, esperamos contribuir através desse artigo com as demais 

discussões acerca da cidade, espaço urbano e memória. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cidade, memória, moderno, vitrine, João Pessoa. 

 

ABSTRACT 

We intend to walk through spaces often forgotten in the current context, but quite 

alive in the memory of transeuntes city dwellers of yore. Starting from the Duque de 

Caxias Street on the Ides of the 1930s and 1940s, the memoirs of a former resident 

will lead the plot of this tour. As representative of the geographical memory of 

Parahyba foundation, we can highlight the relevance of this street until the first half 

of the twentieth century, located in the center of the capital of Paraiba, worth 

pointing out that his notoriety is also due to the fact that it was frequented by people 

They belonged to social groups of prestige in society. The identification with the 

cultural history, guided theoretical and methodological us to recognize the city as a 

text (CERTEAU, 2014) and seek the various citadinas representations, based on 

                                                        
13
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citadinas experiences. Also appealed to bibliographic and iconographic sources in 

order to give visibility to the discursive heterogeneity and imagery related to the city 

of João Pessoa. We use the methodology of oral history, inspired by BOSI (2003) and 

MONTENEGRO (1992) in order to present the polysemy of the city pessoense text past 

and present. Therefore, we hope to contribute through this article with other 

discussions about the city, urban space and memory. 

 

KEYWORD: City, memory, modern, window, João Pessoa. 

 

 

A Rua Direita parece ter sobrevivido para servir de 

amostra até certo ponto capaz de simbolizar o que 

havia de melhor na apresentação urbanística da 

Capital da província, bastando a quem se detiver 

em sua contemplação minuciosa, com faro de 

historiador, recuar a imaginação há doze décadas 

atrás.  

(Almeida, in Aguiar  & Melo,  Apud TINEM). 

 

As representações das experiências citadinas estão associadas ao cotidiano dos 

seus moradores e sua relação com as ruas centrais. Do século XIX até meados do 

século XX, era na rua Duque de Caxias que aconteciam as festas, as quais serviam 

como entretenimento e sociabilização da época das elites locais, pois lá além de 

residências, comércio, consultório, também existia o Clube Ástrea e o Clube Cabo 

Branco. A passagem a seguir nos aponta o grupo social predominante que ali residia: 

 
Rua Direita, Rua Baixa, Rua de São Gonçalo ou do colégio. Eram estes 

nomes da nossa atual Duque de Caxias [...] Localizando-se no centro 
da cidade, [...] Nela moravam comerciantes, industriais, professores, 
médicos, políticos, magistrados [...] (AGUIAR, 2002, p. 220-221). 

 
 

Gostaríamos neste momento de apresentar uma narrativa a partir das 

memórias de um antigo morador da Rua Duque de Caxias, hoje residente na Praia 

Ponta de Campina, no município de Cabedelo. Mário Glauco Di Lascio, nasceu em João 

Pessoa (1929), onde permaneceu radicado, formou-se na Escola de Belas- Artes de 

Pernambuco (1957), lecionou na Escola de Engenharia da Paraíba, fundou o curso de 

arquitetura da UFPB, no qual lecionou, atuou no Serviço de Engenharia, foi consultor 
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da prefeitura de João Pessoa de 1954 até 2008. Dentre várias obras realizadas nesta 

cidade, está a reforma do Ponto Cem Réis, o qual recebeu iluminação, foi arborizado 

com um moderno e importante viaduto denominado Damásio da Franca, nome do 

gestor da época. Este foi construído no intuito de atender a expansão do trânsito de 

veículos. 

Sua família chegou à capital paraibana em 1916, pois seu pai Hermenegildo Di 

Lascio de origem italiana, porém erradicado na Argentina, foi contratado, juntamente 

com outro compatriota e companheiro de ofício o arquiteto Pascoal Fiorilo, ambos no 

governo de Camilo Holanda. Uma das razões para que eles e outros profissionais da 

área buscassem essa cidade, devia-se ao fato dos encaminhamentos das obras públicas 

realizadas na cidade, portanto Mário já nasceu em uma família bem sucedida e por 

isso usufruiu de espaços privilegiados de acesso a uma minoria favorecida. 

 Seguindo os passos do pai, também se tornou arquiteto, desenvolvendo 

projetos particulares,  bem como foi responsável durante várias gestões municipais, 

por conduzir obras da prefeitura, através de plantas de bairro, obras de mobilidade 

urbana, dentre outras. Atualmente, aos 86 anos, está aposentado, mas uma de suas 

atividades prediletas é conversar com estudantes universitários que estão realizando 

monografias, dissertações, teses, dentre outros trabalhos universitários sobre a  

cidade de João Pessoa. Ele afirma, que é sempre um prazer compartilhar essas 

informações, posto que a maioria dos seus contemporâneos já faleceram. De forma 

descontraída ele diz: “[...] porque da minha época todo mundo já morreu, 

‘pratrasmente’ não tem mais ninguém vivo, ‘prafentemente’ também o pessoal não 

sabe [...]”14. 

Devido a sua formação em Arquitetura, Mário possui uma grande facilidade em 

delimitar verbalmente as áreas da cidade. Ao tratamos da Rua Duque de Caxias ele 

nos descreveu suas características principais, e provavelmente devido à influência do 

seu ofício, no decorrer da conversa pegou papel e lápis para fazer os rabiscos do que 

ele estava descrevendo. Então sem que saíssemos da cadeira pudemos transitar na 

Rua Duque de Caxias nos idos dos anos 1930 e 1940. Em tempos de pobreza de 
                                                        
14

  Entrevista concedida a autora em 25 de setembro de 2014. 
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experiências, assim como nos afirma Walter Benjamin, eis que encontramos um 

narrador. Não sei se da família do camponês sedentário ou do marinheiro 

comerciante, mas creio que de fato o artífice aperfeiçoou a narrativa (BENJAMIN, 

1996)15. 

O depoente inicia sua descrição, enfatizando que a Rua Duque de Caxias é uma 

das mais antigas urbanizadas, ligando a área católica ao poder político, na época em 

que ele morava lá, ela chamava-se Rua Direita, nome que geralmente era dado para 

demarcar o trecho que liga dois largos de Igreja (Do Convento de São Francisco ao 

Mosteiro de São Bento), essa denominação na época também foi utilizada em outras 

cidades do Brasil, como em São Paulo e Rio de Janeiro. Também relata a respeito das 

transformações que ela passou ao longo do tempo, mudando e transformando sua 

configuração urbanística e formando uma nova paisagem: 

 

[...] que o Palácio do Governo que naquela época, nem se chamava 
Palácio da Redenção, e nem era Palácio do Governo era outra Igreja, 

que era o Convento dos Jesuítas, onde hoje é o Palácio da Redenção, 
que ainda ficou a torre, aquela torre do Liceu, que num é mais Liceu, 
é a Faculdade de Direito, ali era o Convento dos Jesuítas [...]. Outra 

coisa, agora tá o Palácio da Redenção, o jardim, a torre [...] aquele 
jardim era a Igreja da Conceição que foi derrubada [...]. 

 

          Em “Fronteiras marcos e sinais”. Leituras das ruas de João Pessoa, organizado 

por Nelci Tinem, é feito um pequeno histórico dessa rua, que atesta sua representação 

de vitrine do moderno, do final do século XIX a meados do século XX. Esta rua foi 

palco das várias transformações da cidade, como também precursora dos 

equipamentos modernos de acordo com o contexto. Dessa forma, possui significado 

não só simbólico, mas na materialidade urbana da memória da cidade, sendo 

considerada uma das mais antigas ruas da cidade, com características elitistas. Dentre 

                                                        
15

  Walter Benjamin em “Obras escolhidas”, fala das famílias de narradores existentes, no ensaio “O 

narrador” ele afirma que se o camponês sedentário e o marinheiro comerciante foram os primeiros 

mestres na arte de narrar, os artífices foram quem a aperfeiçoaram. O primeiro sendo comparado 

aquela pessoa que não saiu do seu lugar de origem, mas que preservou suas tradições, e o segundo 

como aquele viajante que sempre traz notícias de terras longínquas (BENJAMIN, 1996). 
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as suas principais construções, estão as edificações religiosas, habitacionais e 

administrativas. 

Em relação aos equipamentos modernos que fizeram parte da sua história, 

sempre como pioneira em relação a outras áreas da cidade podemos citar: Calçamento 

com pedras vindas do Rio de Janeiro (Século XIX); iluminação pública; poste de luz 

elétrica; bonde elétrico. No século XX, a rua foi tomando outra forma para atender os 

ideais modernos, sendo assim, várias igrejas foram derrubadas para surgirem praças. 

Nos anos 1930, a Praça João Pessoa foi rotulada como vitrine da cidade, por ser um 

dos locais de lazer da Rua Duque de Caxias preferido para as práticas de sociabilidade 

e entretenimento da época. Assim, podemos perceber a representatividade dessa rua 

na formação urbana da capital paraibana, conforme nos mostra a passagem a seguir: 

 
Assim, essa rua participa de grande parte da dinâmica urbana e do 

processo de remodelação da capital que, entrando no século XX com 
intuito de se modernizar, como ocorre em outras capitais brasileiras, 
transforma seus campos, largos, travessas, becos, em praças, 

avenidas e parques, remodelando sua aparência herdada do período 
colonial, segundo os ideiais de uma modernidade almejada que 
direcionam novas formas  aos espaços urbanos que são embelezados, 

saneados e ampliados para valorizar a circulação e estimulam a 
população a adotar novos usos em concordância com essa nova 

aparência. (TINEM [org], 2006, p.95 e 96) 

 

 A diversidade de representações citadinas se confirma nos depoimentos de 

antigos moradores do centro pessoense. Convidamos o amigo leitor a uma viagem no 

tempo aos anos 1930 e 1940 da Cidade de João Pessoa, conduzida por Mário Di Lascio 

morador da Rua Duque de Caxias, número 417. Esperamos que as palavras escritas 

aqui neste papel possam transmitir as experiências vividas durante uma conversa 

agradável, com muitas gargalhadas, que mesmo estando em um escritório, pudemos 

nos transportar para um tempo com outros cheiros, sentidos, cores e com 

personagens únicos. 

Tomaremos a liberdade de criar um enredo para essas memórias, porém em 

determinados momentos, cremos que a fala do próprio narrador nos conduzirá de 

forma mais apropriada, para que se possa criar a atmosfera vivenciada, se é que isso 
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seja possível. O que estamos querendo deixar claro é que o nosso desejo seria tornar 

possível transcrever todos os sentimentos que vivenciamos através do relato de um 

residente da Rua Duque de Caxias, que ora era um memorialista, ora um contador de 

anedotas hilário, mas às vezes o seu ofício falava mais alto e ele se tornava mais 

técnico. À medida que o trabalho se desenvolve, conheceremos um pouco mais desse 

morador, que nos presenteou com lembranças tão lúcidas e agradáveis. Pois bem, 

vamos iniciar nossa viagem. Mário já chegou e estará a frente da excursão que o 

espera, não precisaremos de nenhum transporte, pois iremos caminhando durante 

esse passeio, para que seja possível conversarmos, quem sabe pararmos para 

tomarmos um sorvete na sorveteria de seu Verner, sairemos “ de casa em casa do 

Cruzeiro de São Francisco até o Ponto Cem Réis”. 

Através dessa caminhada pela Rua Duque de Caxias, conheceremos diversos 

personagens distintos e experiências significativas, nos dando uma dimensão do 

vivido a partir das experiências do nosso entrevistado, mas não de uma forma precisa 

e/ou linear. A trajetória da caminhada segundo Certeau, muitas vezes se torna 

imprecisa, mas nos conduz a uma outra legitimação operacional através dos passos 

que espacializam os mapas humanos através do caminhar (CERTEAU, 2014). 

Diante dessa compreensão, Michel de Certeau nos lança um convite, para 

observarmos a cidade, através de um olhar diferenciado, que nos fará enxergarmos 

algumas experiências peculiares do cotidiano citadino. Vejamos:  

 
Eu gostaria de acompanhar alguns procedimentos- multiformes, 

resistentes, astuciosos e teimosos- que escapam à disciplina sem 
ficarem mesmo assim fora do campo onde se exerce, e que deveriam 

levar a uma teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma 
inquietante familiaridade da cidade (CERTEAU, 2014, p.163). 

 
Essas práticas cotidianas que só são possíveis através do espaço vivido, podem 

ser contempladas através da retórica da caminhada, que nos é sugerida pelo autor 

teoricamente, e pelo  depoente através do que está registrado na sua memória. Assim 

sendo, através dessa narrativa o narrador não só dará um novo sentindo às suas 

experiências, como selecionará aquilo que tem algum significado para sua vida, posto 
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que a memória é seletiva, como nos aponta Worcman (WORCMAN, In Santhiago e 

Magalhães, 2013). 

Para aprofundar o debate Certeau compara as enunciações pedestres às 

enunciações lingüísticas, utilizando três características: O presente, o descontínuo e o 

fático, existindo portanto, todo um sistema que rege o caminhante, vejamos: 

 
[...] é um processo de apropriação do sistema topográfico pelo 
pedestre (assim como o locutor se apropria e assume a língua); é 
uma realização espacial do lugar (assim como o ato de palavra é uma 

realização sonora da língua); enfim, implica relações entre forma de 

movimentos (assim como a enunciação verbal é 'alocução'm coloca o 
outro em face do locutor e põe em jogo contratos entre locutores). O 

ato de caminhar parece portanto encontrar uma primeira definição 
como espaço de enunciação (CERTEAU, 2014, p.164). 

 

Para Certeau, o caminhante sempre pode dar um novo significado ao seu 

espaço, mesmo este sendo regido por um sistema cheio de possibilidades e proibições, 

há um ato enunciativo próprio que rege o caminhante. Ao continuar discorrendo 

sobre a temática, utiliza exemplos lingüísticos para mostrar exemplos das práticas 

sociais, que nos aponta que a caminhada produz a tessitura urbana, ao passo que a 

palavra lhe direciona. Sendo assim, o caminhante transforma em outra coisa cada 

significante espacial. Observe: 

 

Em primeiro lugar, se é verdade que existe uma ordem espacial que 

organiza um conjunto de possibilidades (por exemplo, por um local 
onde é permitido circular) e proibições (por exemplo, por um muro 

que impede prosseguir), o caminhante atualiza algumas delas. Deste 
modo, ele tanto as faz ser como aparecer. Mas também as desloca e 
inventa outras, pois as idas e vindas, as variações ou as improvisações 
da caminhada privilegiam, mudam ou deixam de lado elementos 
espaciais. Assim Charlie Chaplin multiplica as possibilidades de sua 

brincadeira: faz outras coisas com a mesma coisa e seu uso. Da mesma 
forma, o caminhante transforma em outra coisa cada significante 
espacial (CERTEAU, 2014, p.165). 

 

A retórica da caminhada, portanto, produz algo descontínuo: 
 

Cria assim algo descontínuo, seja efetuando triagens nos significantes 
da “língua” espacial, seja deslocando-se pelo uso que faz deles. Vota 
certos lugares à inércia ou ao desaparecimento e, com outros, compõe 
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“torneios” espaciais “raros”, “acidentais” ou ilegítimos. Mas isso já 
introduz a uma retórica da caminhada(CERTEAU, 2014, p.165). 

 

É através dessa retórica da caminhada, que conduziremos o nosso passeio pela 

Rua Duque de Caxias dos anos 1930 e 1940 através do imaginário urbano de João 

Pessoa, construído pelas memórias de alguém que viveu o momento narrado, que foi 

um praticante citadino e que testemunhou e viveu as experiências que serão 

compartilhadas. Assim sendo, esses relatos nos ajudarão a formar uma nova 

compreensão da cidade, bem como de suas práticas cotidianas. 

Saindo do Cruzeiro de São Francisco em direção ao Ponto Cem Réis, vamos 

caminhando nesse rico mapa mental. O prédio em que hoje funciona a Academia 

Paraibana de Letras, entre as décadas de 1930 e 1940, moravam os contemporâneos 

de Mário da família Mesquita e da família Bezerra, “[...] que restauraram, emendaram 

uma na outra e pegaram o quintal de uma casa velha derrubaram e fizeram um 

pátio”. 

A nossa caminhada continua e vamos passando pelo Centro estudantal, a casa 

de Dr. Otacílio que era na esquina e a seguir a casa do fiscal de consumo Samuel 

Hardman Norat. Mário recorda que naquela época toda mãe gostaria de ter uma filha 

que casasse com um funcionário do Banco do Brasil ou Fiscal de consumo, pois eram 

as profissões que davam uma boa remuneração, assim sendo, quando uma moça 

estava namorando com um rapaz que trabalhasse nesses ofícios, todo mundo 

comentava que a família estava com o futuro feito. “Pra você ver como a coisa muda”. 

Dos catorze filhos de Samuel, Marcelo, e Ivis eram colegas de Pio X  do nosso 

depoente, que com tristeza lamenta: “[...] já morreu todo mundo num tem mais 

ninguém”. 

Através desse depoimento pudemos perceber na fala do entrevistado, as 

mudanças que foram acontecendo ao logo do tempo, seja em relação a uma profissão 

ou até mesmo ao fato daqueles seus amigos tão presentes no seu dia a dia, hoje já não 

estarem mais vivos, e também se estivessem, não habitariam mais naquele espaço 

assim como Mário também se deslocou. Aquela convivência, bem como as 

experiências são próprios daquele contexto. Roberto Damatta ao tratar da casa e a rua 
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metaforicamente, deixa claro que o seu entendimento vai além da compreensão física 

ou espacial, mas leva em consideração os domínios culturais institucionalizados que 

são capazes de despertar emoções e reações diversas (DAMATTA, 1997). Como 

pudemos perceber através da descrição do depoente. 

Outros lugares da Rua Duque de Caxias, presentes na memória de seu Mário 

são: 

 

- Delegacia de Ordem Política e Social: “pegava o oitão todinho, ali eles davam surra 

de mangueira de jardim de borracha cheia d’água pra num ficar a marca, os ladrões 

né!?  Depois mandava pra o céu ou pra cadeia do Roger”. 

- A dona da Escola deDatilografia Remington, que possuía o seu estabelecimento no 

andar térreo. 

Eu sei que junto dela era outra escola, ali na subida, depois do sobrado 

do menino que deu uns tiro em João Pessoa16, tinha uma escola que eu 
fui aluno, era Instituto Comercial João Pessoa, de Dona Hortência ... 
que era dona do sítio da lagoa, que pegava emendava com a família... 

subindo ali pro lado da bica, a praça lá de cima, emendava com a 
família de Arquimedes Bigodão da família Souto Maior. 

 
 

- Colégio das irmãs Mesquita 

- Livraria de seu Bartolomeu “uma loja térrea pequena, quando o camarada fazia 

lançamento de livro era lá e tal”. 

- Farmácia de seu Mota 

- A casa de Augusto Simões: “primeiro maçom grau treze”. 

- Movelaria de seu Morlofe 

- Barbearia “foi a primeira barbearia que tinha uma manicure uma mulher que fazia 

as unhas, o caba fazendo a barba e ela fazendo as unhas” [risos]. 

- Mortuária de EE 

                                                        
16

 Refere-se a  João Dantas, personagem da História da Paraíba , o qual assassinou o então presidente 

do estado, João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. Candidato a vice-presidente do Brasil na chapa 

encabeçada por Getúlio Vargas, contra o grupo paulista de Júlio Prestes. Esse fato, desencadeou a 

Revolução de 1930, e dessa forma, Getúlio Vargas se tornou Presidente do Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa_Cavalcanti_de_Albuquerque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Prestes
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- Venda de seu Joca bate bate: “que nunca botou lâmpada elétrica porque dizia: - Tá 

bom, isso é negócio de invenção do diabo, o negócio meu é no candeeiro, eu nasci e 

me criei com candeeiro e vou morrer no candeeiro” [risos]  

- Cinema Rio Branco 

Agora conforme o prometemos pararemos na Sorveteria de seu Verner, Mário 

garante que “o sorvete é bom danado”, vamos subir os dois degraus que tem ao fundo 

da loja, onde logo avistaremos as mesinhas de ferro, sentaremos e ouviremos mais 

uma das histórias desse narrador apaixonado. Assim conheceremos um pouco de sua 

infância e suas principais brincadeiras, o sorriso virá com certeza! 

 

Menino era o seguinte se jogava “Patacho” que era caco de telha que o 
caba jogava no chão e o outro jogava, se batesse ganhava um ponto, se 
caísse perto, aí o outro tinha direito de jogar e ganhar, a dinheiro, 
sabe o que era o dinheiro!? Carteira de cigarro que naquela época num 
era mole como a de hoje, era papelãozinho durinho, o “Cônsul” era o 
cigarro mais caro, não o cigarro que era caro, era caro a caixa do 
cigarro que a gente arrancava a frente custava 20 mil reis, teórico 
né!? Era o dinheiro da gente. 

Ou então “Fona” que chamada gude, que era bola de gude, que a gente 
fazia três buracos no chão que era o buraco mestre, o segundo buraco 
e terceiro buraco que era o gude, quem caia no buraco, tem direito a 

jogar noutro buraco, quem caia perto o outro ia, se caísse dentro do 
buraco, o outro tinha direito de dar uma “Petelecada” na bola dele na 

outra mais distante ainda e era um jogo... que era o jogo da gente... 
Depois tinha “Amarelinha”, na época da gente tinha outro nome... 
academia, que é aqueles quadrados com o número e a outra coisa era 

subir no sobrado da esquina que ainda hoje ainda existe lá, ta fechado, 
subia por dentro, até o quarto que Antonito nasceu, tinha uma 

escadinha por dentro pra ir pelo forro, depois do forro, quebrava 
umas ripas ia pro telhado, quebrar as telhas e jogar as bandas de 
telhas lá no Ponto Cem Réis no carro de praça, que ficava em redor da 
torre do relógio os caba: 
- Caba safado! 

[risos] 
Era as brincadeira da gente. 

 

Ao relembrar a infância Mário também não pode esquecer das irmãs 

“cajazeiras” as irmãs Mesquita: 
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As três cajazeiras, que não eram cajazeiras, eram as irmãs de doutor 
Guilherme que era: Efigênia, ela era baixinha andava com a sobrinha 
debaixo do braço e vendia renda do Ceará, a irmã dela era Alice, que 
Alice era uma advinha danada,a gente  brincava ela dizia: 
- Cuidado, vocês vão se machucar! 
Aí quando acontecia qualquer coisa ela dizia: 
- Eu num disse! 

Não tinha dito nada! [risos] 
E dona Otília, que era completamente surda. 

 

Recorremos às reflexões de Michel de Certeau que nos aponta para a 

enunciação do pedestre, do caminhante que “apresenta três características que de 

saída a distinguem do sistema espacial: o presente, o descontínuo, o ‘fático’” 

(CERTEAU, 2014, p.164). Assim sendo: 

 

A caminhada afirma, lança suspeita, arrisca, transgride, respeita etc. 
as trajetórias que “fala”. Todas as modalidades entram aí em jogo, 

mudando a cada passo, e repartidas em proporções, em sucessões, e 
com intensidades que variam conforme os momentos, os percursos, os 

caminhantes. Indefinida diversidade dessas operações enunciadoras. 
Não seria, portanto, possível reduzi-las ao seu traçado gráfico. As 
caminhadas dos pedestres apresentam uma série de percursos 

variáveis assimiláveis a “torneios” ou “figuras de estilo”. Existe uma 
retórica da caminhada (CERTEAU, 2014, p.165). 

 

Estamos quase chegando à casa de Mário: “Era na Duque de Caxias, 417 ... E a 

da esquina de Dr. Guilherme da Silveira era a 427, que era um dos melhores 

advogados da Paraíba, pai de Antonito, colega meu...”. 

E nesta hora vamos recordar mais um episódio engraçado, ocorrido desta vez 

em sua própria residência: 

 

O banheiro era no térreo...   
Uma vez minha mãe fez uma pizza carregada na noz moscada e de 

noite nem a Avenida Paulista tinha um trânsito daquele na escada... 

minha mãe descendo a escada: 
- Rapaz sai do banheiro 
Gente pra danado. 

 

A noite chega e de longe podemos ver a Casa de seu Alustal: 
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[...] no oitão tinha um portão de entrada com três degraus, tinha um 
elmo, um elmo era um soldado espanhol, da conquista da Espanha 
aqui no México, que tinha aquele capacete de guerreiro espanhol com 
uma lança na mão assim, na ponta da lança tinha uma luminária 
assim de vidro que acendia de noite. Eu achava aquilo arretado!. 

 

Outra possibilidade de entretenimento estava no salão de jogos de bingo e 

sinuca: Ramball era sinuca, que o camarada faz número 3 e o caba marca os 

quadradinhos, bate e diz: - Bingo! Sendo que era a dinheiro [...] É víspora né o 

nome!?” Perguntamos: - Não é bingo não!? 

 

É bingo, mas antigamente se chamava víspora, o profissional daquilo 

mesmo se chamava ramball, que era o nome inglês que era do seu 
Salú, que morava junto lá de casa, o ramball era defronte. Era seu 
Salú, Milton que tomava conta do ramball, o filho dele moreno, alto e 
o outro filho dele que era cantor... que eu agora não me lembro o 
nome ... e a filha dele. 

 

Continuando a nossa caminhada na Rua Duque de Caxias temos vizinho ao 

Ramball  Sobrado de Henrique: 

- Sobrado de Henrique (primeiro andar) / Jornal O Estado da Paraíba, de Alírio 

Vanderlei (térreo):  

 

Ninguém dormia de noite, porque naquela época não havia rotativo 

era rotoplana pra imprimir o jornal de página em página e uns rolos 
que fazia “Ru Ru” ... Depois de duas horas da madrugada ninguém 
conseguia dormir.” [risos] agora defronte tinha o rambol e junto lá de 

casa quem morava em cima que era seu Salú. 

 

Relembrando o que vimos até aqui: “Então aí estão as famílias e o pessoal 

todinho até o Ramball [...] em cima do Ramball eram os consultórios” [...]. 

 

- Consultório de Luíz Gonzaga Burity 

 

Pai de Burity que foi governador, Tarcísio Burity. Luiz Gonzaga Burity, 
era dentista e na janela tinha uma empanada assim, pra o pessoal não 
ficar vendo o povo de boca aberta a arrancando o dente, e defronte era 
a janela do quarto em que eu nasci na casa defronte [...] Junto dessa 
casa tinha duas casinhas baixinhas... uma era de Alfredo Monteiro 
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(colocando a mão na cabeça, fazendo sinal de chifres) [risos] que era 
casado com Dona Alice Monteiro, que era educadora que foi diretora 
do Jardim Da Infância que eu estudei . 

 

O narrador fala de dentro, do lugar de alguém que teve uma história de vida 

pessoense intensa, com muito lazer e muita sociabilidade. Essas memórias fluviais 

falam de uma João Pessoa pulsante, lúdica e cheia de atrativos e divertimentos. 

Possuindo uma subjetividade citadina ligada às experiências burguesas no cotidiano 

pessoense por isso, ele fala de uma João pessoa dos incluídos e bem sucedidos. 

As falas destacadas por Mário refletem o lugar em que o mesmo está inserido na 

cidade, são lugares de memória, categoria de análise trabalhada por Pierre Norra: 

 

A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer como 
Halbwachs o fez, que há tantas memórias, quantos grupos existem; 

que ela é por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural, ao 
contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação 

para o universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço no 
gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades 
temporais às evoluções e às relações das coisas (NORA, 1993, p. 9).   

 

Da Rua Duque de Caxias até chegar a Visconde de Pelotas, encontrava-se o 

cinema Morse. Nas noites que eram exibidos os filmes, Dona Sinhá, se preparava 

atrás da tela, e começava a tocar o seu piano “se era música de terror, se era música 

num sei de quê, a música era quem complementava em termos de áudio visual o 

espetáculo”.Na realidade, o depoente já fazia parte de um contexto, que tinha essa 

prática social, assim como nos afirma Antônio Clarindo Barbosa de Souza: 

 

O Cinema, para além do aspecto de fábrica de produtos formados de 

imagem e, posteriormente, de som, era também uma prática cultural 
que conseguia, num único e dinâmico processo, unir dança, música, 
teatro, ginástica, ópera, arquitetura, pintura e escultura num todo 

harmônico que criava a ilusão de que aquele mundo existia de verdade 
e que podia ser copiado em qualquer parte do planeta. Assim, nos 
primeiros tempos daquele aparato maravilhoso, “ir ao cinema, pelo 
menos uma vez por semana, vestido com a melhor roupa, tornou-se 
uma obrigação para garantir a condição de moderno e manter o 
reconhecimento social” (SOUZA, 2002, p.253). 
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Percebemos o quanto o cinema já fazia parte do seu cotidiano, como uma 

prática cultural. Certo dia, ao receber o seu boletim com a nota três em matemática, o 

seu coração ficou apertado e disse ao seu amigo Antonito – “ Tô lascado, o último 

capítulo do “Besouro Verde”17eu perder”. A exclamação de Mário, devia-se ao fato de 

que, o entretenimento do domingo na Matinal do Plazza, só era permitido pelo pai, 

após assinada a caderneta e ter-se conferido que todas as notas estavam acima de 

sete. “Por que aí o pai da gente assinava a caderneta, toda semana, as notas que 

tirávamos na semana o pai lia, assinava a caderneta, aí liberava pra gente ir a matinal 

do Plazza, que era um filme de Cowboy e a série... “O Besouro Verde”... etc”. 

Diante do ocorrido, o seu amigo lhe deu uma solução, transformar o três em 

um oito. Mário passou muito tempo treinando, até ficar perfeito, quando ele estava 

super feliz, Antonito lhe alertou que o próximo passo seria encontrar uma tinta da 

mesma cor da que estava na caderneta. “Arranjamos a tinta!  Tô salvo!”. Diante do 

êxito, tudo indicava que ele iria assistir o tão esperado último episódio da série 

“Besouro Verde”. Na tarde daquele sábado, o senhor Hermenegildo Di Lascio, já 

estava sentado em sua cadeira aeroplana, fumando charuto, quando viu Mário se 

aproximando pediu a caderneta:  

 

Aí ele pegava a caneta pelicano, ficava primeiro olhando e olhando e 

o charuto andando pra lá e pra cá e ele olhando e eu atrás em pé no 
encosto da cadeira olhando por cima pra ver a desgraceira, ele 
olhou, olhou e deu um suspiro assim [faz o barulho do suspiro] aí 

virou, porque a assinatura era de lado [fez o barulho da assinatura 
também] fechou e disse: 

- Pronto!... 
Quando eu dei uns quatros passo assim para frente ele fez: 
- AMANHA NÃO TEM CINEMA! 
Tu acha que eu ia perguntar por quê? 

                                                        
17

O Besouro Verde (The Green Hornet, literalmente Vespa ou Vespão Verde) é um famoso herói fictício 

do rádio, cinema, histórias em quadrinhos e televisão. Trata-se de Britt Reid, milionário dono do jornal 

"O Sentinela Diária" que transforma-se num vingador encapotado no estilo do Sombra. Ele é ajudado 

por Kato, seu mordomo de origem oriental mestre em artes marciais. Kato, dirige o Beleza Negra, um 

carro tecnologicamente avançado.  

Em 1940, foi produzido o seriado “The Green Hornet” no cinema, sob direção de Ford Beebe e Ray 

Taylor, estrelando Gordon Jones no papel de Britt Reid e Keye Luke no papel de seu ajudante Kato. 

Como coadjuvante, o então estreante Alan Ladd, no papel do jovem piloto Gilpin. (Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Besouro_Verde. Acesso em: 02/12/2014) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vespa
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_%28comunica%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_em_quadrinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sombra_%28Lamont_Cranston%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seriado
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Green_Hornet_%28seriado%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Besouro_Verde
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[gargalhamos]. 
 

Ao analisarmos esta narrativa, observamos a astúcia de um menino que deseja 

assistir ao último de capítulo de sua série predileta, porém ao tirar uma nota baixa na 

escola, a expressão “tô lascado” demonstra que esta possibilidade bastante 

corriqueira nos seus finais de semana de lazer, parecia descartada devido ao mau 

desempenho em aritmética, logo o seu amigo Antonito lhe mostra uma solução: 

“transformar o três em um oito”, o problema parece resolvido, mas ao ouvir: 

“AMANHÃ NÃO TEM CINEMA!”, seus sonhos caem por água abaixo. As expressões a 

seguir demonstram que o nosso depoente Mário, era fruto de um modelo familiar  

patriarcal: [...] “e eu atrás em pé no encosto da cadeira olhando por cima pra ver a 

desgraceira [...]”  e “Tu acha que eu ia perguntar por quê?”. Este exemplo, não 

podemos considerar somente uma experiência isolada e única, porém percebe-se que 

fazia parte da realidade das famílias tradicionais paraibanas na época, quando 

anteriormente ele nos diz: “ou então se a gente tirasse nota boa, tirasse nota acima de 

sete, aí era uma coisa boa, por que aí o pai da gente assinava a caderneta, toda 

semana, as notas que tirava na semana o pai lia, assinava a caderneta, aí liberava pra 

gente ir a matinal do Plazza [...]”. 

Na esquina da Rua Duque de Caxias, pode-se avistar o Clube Cabo Branco, que 

como de costume organizava a matinê para as crianças. Mário ao completar 6 anos 

estava pronto para iniciar o seu ritual social, num Clube em que freqüentavam apenas 

as famílias abastadas da cidade. Junto com seu pai, seguia de mãos dadas com sua 

fantasia de guerreiro romano “uma escama assim de negócio de guerreiro romano, 

com um elmo, com aquele negócio na cabeça, um escudo de madeira, pintado de cor 

de prata, e uma espada de madeira chamada língua de boi, a espada dos gladiadores, 

de alpercata. Lá vou eu com meu pai, todo compenetrado que era guerreiro romano, 

aí fui pro baile [...]”. 

O relato de Mário, tão rico em detalhes mesmo em se tratando da infância, nos 

remete ao conceito de experiência proferido por Walter Benjamin, o qual alerta para a 

pobreza da narrativa, bem como do narrador, por conta da falta de experiência, não 
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mais encontrada no contexto pós-guerra. O autor faz uma análise a respeito de uma 

análise de uma parábola que ele encontra em seus livros de leitura, a partir desse 

relato ele discorre sobre o conceito de experiência, que para ele: 

 

[...] ela sempre fora comunicada aos jovens. De forma concisa, com a 
autoridade da velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua 
loquacidade, em histórias; muitas vezes como narrativas de países 
longínquos, diante da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de 
tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias 
como elas devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje palavras 

tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração 
em geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? 
Quem tentará sequer lidar com a juventude invocando sua 
experiência? (BENJAMIN, 1996, p.114). 

 

Ao chegar ao baile, preferiu não se juntar às outras crianças, e ficou encostado 

na parede, foi quando se surpreendeu com um menino que jogou lança perfume no 

seu olho “[...] aí o caba passou, lança perfume no meu olho, ardeu como o diabo, aí eu 

esfreguei o olho: - Mas que caba de peia eu vou pegar ele!” Quando o garoto pela 

segunda vez Mário já estava preparado, e bem antes que ele lançasse novamente a 

substância em seus olhos, prontamente bateu com a sua espada na cabeça dele. “Ai lá 

vinha ele eu já via na cabecinha dele, quando ele foi chegando perto eu me preparei, 

quando ele passou eu ‘pan’ danei a espada na cabeça dele” . 

O rapazinho que havia arremessado o lança perfume, diante do golpe de espada 

na cabeça, que fez jorrar um pouco de sangue, começou a chorar. Vendo o alvoroço o 

Sr. Hermenegildo logo foi conferir o que havia acontecido, e diante do ocorrido, deu 

uma bronca em seu filho e saiu puxando ele pela orelha até chegar em casa. Por isso, 

o nosso depoente afirma que: “Foi o primeiro, único e último carnaval da sua vida”. 

O Clube Cabo Branco e Clube Ástrea também existentes naquela rua, 

organizavam as maiores e melhores festas, os quais serviam de espaço exclusivo para 

o lazer e sociabilidade da elite local: 

 
O Clube Ástrea da Rua Duque de Caxias n. 250. Quando ele ali 
começou a avoenga artéria se chamava Rua Direita [...] O Clube 
Astréa das requintadas festas de antanho. As mulheres com seus 
vestidos longos, de tafetá. Os homens trajando casimira preta, 
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importada pela Inglaterra. Quando o calor era grande, cavalheiros e 
damas vinham para a sacada do sobradão, refrescar-se com o ar da 
noite tranqüila e provinciana. Todos se reconheciam, e conversava-
se sobre a grandeza do conterrâneo Epitácio Pessoa, brilhando na 
Corte Internacional de Justiça (AGUIAR, 2002 p.225-226). 

 

No contexto do estado da Paraíba, a cidade de Campina Grande, também seguia 

essa tendência dos Clubes Sociais, para atender aos anseios da elite local, com nos 

aponta Antônio Clarindo Barbosa de Souza em sua tese “Lazeres permitidos, prazeres 

proibidos - Sociedade, cultura e lazer em Campina Grande (1945-1965)”: 

 

O Campinense Clube, também conhecido como “o mais aristocrático” 
ou ainda “o mais elegante”, era o mais “selecionado” e seletivo dos 

clubes. Tradicional clube das elites, vinha conduzindo e empolgando a 
vida social das mesmas desde os anos 20. Nos anos 50 e 60 era 

freqüentado tanto pela sociedade tradicional, como pelo society 
(SOUZA, 2002, p.220). 
 

Dentre os divertimentos da época, que além de lazer era um meio de 

sociabilidade, sobretudo da elite paraibana, estavam os Clubes: Astréa e Cabo Branco. 

Com base no vídeo elaborado pela equipe que compõe o Laboratório de Pesquisa 

Projeto e Memória (LPPM), da Universidade Federal da Paraíba em junho de 2014, 

bem como de algumas informações publicadas no site de pesquisa Memória de João 

Pessoa, relataremos alguns fatos que marcaram esses momentos que fazem parte da 

história local. Vejamos: 

 

Muito mais que um complexo arquitetônico e esportivo, inicialmente 
os clubes na vida de João Pessoa, faziam parte dos rituais sociais. A 
princípio destacavam-se dois grandes. O Clube Ástrea e o Clube Cabo 

Branco que travavam entre si uma batalha pela preferência da 
população. 
O Ástrea funcionava à Rua Duque de Caxias, n. 74, em um antigo 
sobrado, em frente a Praça Rio Branco, no centro da cidade. Só em 
1936 o clube foi transferido para um palacete na Rua Monsenhor 
Walfredo Leal, que pertenceu ao senhor Murilo Lemos, no bairro de 
Tambiá. (Disponível em: memoriajoaopessoa.com.br. Acesso: 05 jun. 
2014) 
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Ao se caracterizar os detalhes do novo espaço do Clube Ástrea, também se 

destacam as vestimentas dos seus sócios: 

 

Tratava-se de uma casa suntuosa, localizada em um terreno amplo, 

que tinha seus fundos à Rua Pedro I. Suas diversas dependências 
foram adequadas para uso do clube: no pavimento superior, firmou-
se o grande salão de festas; já no térreo, formou-se uma ampla sala 
de estar, onde os sócios, sempre muito bem trajados, podiam 
usufruir de proteladas conversas nos grandes estofados daquele 
ambiente, ouvir o som da eletrola com os mais variados discos 

disponíveis, ou ainda utilizar as mesas de jogos de dama e gamão. 
No térreo, também localizou-se a parte administrativa, os sanitários, 

o restaurante, o bar e um amplo terraço avarandado (Disponível em: 
memoriajoaopessoa.com.br. Acesso: 05 jun. 2014). 

 

À medida que o tempo foi passando, o Clube Cabo Branco, também foi criando 

visibilidade, de forma que as festas desses dois clubes eram disputadas pelos seus 

próprios freqüentadores, pra saber qual das duas era melhor: 

 

Como já citado, o Clube Cabo Branco, também caiu no gosto do 
público pessoense. Esse iniciou suas atividades de clube desde 1917, 
no bairro de Jaguaribe, ocupando uma quadra inteira, compreendida 
entre as ruas 1º de maio, 24 de maio, Floriano Peixoto e Vasco da 
Gama. Nesse perímetro o futebol dividia espaço com o hipismo, já 
que o local tratava-se de um hipódromo. 
As cores do clube, Vermelho e Branco, foram tornando-se conhecidas 
na capital paraibana não só pelo sucesso esportivo, mas pela 

representação das grandes atividades sociais da cidade de João 
Pessoa, destacando-se as tradicionais festas de Carnaval, São João e 

Réveillon promovidas pelo Cabo Branco (Disponível em: 
memoriajoaopessoa.com.br. Acesso: 05 jun. 2014). 

 

Em fins do século XIX e nas primeiras décadas do século XX o lazer e as 

sociabilidades através dos bailes foram também vivenciadas em outros locais do 

Brasil, sobretudo nas capitais brasileiras. Marcia Maria Fonseca em sua dissertação 

“Natal também civiliza-se: sociabilidades, lazer e esporte na Belle Époque Natalense 

(1900-1930)”, mostra o papel desempenhado pelos clubes no que diz respeito à 

construção de uma cidade planejada a partir dos anseios da elite local. Vejamos: 
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Os clubes tinham papel importante na construção dessa nova cidade 
almejada pelas elites locais pois, através dessas instituições 
difundiam-se novas práticas sociais que seriam refletidas nos 
espaços urbanos. As associações, geralmente fechadas a um número 
restrito de sócios, acabavam gerando uma segregação espacial pois 
em lugares como os clubes que as elites se distinguia do povo, onde 
as práticas das elites eram legitimadas, em contraponto às praticas 

populares. Eram nos clubes e nas atividades praticadas por eles que 
os ideais das elites circulavam. Lá as elites se formava e se 
transformava. Em Natal, as práticas definiam os espaços. À medida 
que as elites tentavam distinguir suas práticas dos outros grupos, ela 
ia definindo uma configuração social, que se refletia na organização 
dos espaços da cidade (MARINHO, 2008, p.89). 

 

Sendo assim, a cidade vai se moldando a esses novos gostos e formas traçados 

pelos grupos dominantes. Esses espaços além de representarem um local de lazer, 

serviam como encontro para sociabilidades, as quais tinham o seu cunho político, 

como nos afirma TANKO (2011) ao tratar dos clubes recreativos do sul e sudeste: 

 

Dessa forma, muitos lugares destinados ao entretenimento e reunião 
recebiam o nome de clube, sendo múltiplas as atividades que 
desenvolviam. Mas como nos lembra Needell, os clubes da elite 

carioca mencionados, além de ser um espaço de lazer para 
privilegiados, tinham um sentindo político e social de grande 

importância e peso na conservação do status quo (NEEDELL, 1993). 
Tal compreensão dos clubes de elites cariocas também pode ser 
entendida às suas congêneres em outras cidades, como São Paulo e 

naquelas como Assis no interior deste Estado(TANKO, 2011, p. 329). 

 

Constituía-se, portanto: “A importância dos clubes recreativos como espaços de 

convivência de (re) definição de identidades para o exercício da amizade, da extensão 

da rede de relações de poder” (TANKO, 2011, p. 329). 

Foi possível então através dessas descrições de práticas do cotidiano, visualizar 

uma João Pessoa que tinha como vitrine do moderno o centro da cidade, tendo como 

elemento da cultura material a Rua Duque de Caxias, com algumas construções que 

ainda permanecem até os dias atuais. Alguns outros elementos foram recuperados 

através de um senhor que atualmente reside em um espaço litorâneo, mas as suas 

memórias permanecem vivas naqueles lugares vividos nas brincadeiras de crianças, 

no carnaval, nos clubes, no cinema. As memórias de Di Lascio, proporcionaram um 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1552 

 

novo olhar para o Rio Sanhauá e seu retorno, através de relatos singulares de uma 

João Pessoa que se  perpetuou e se cristalizou na memória dos seus moradores. 
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A CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR EM CAMPINA GRANDE: 
UM SONHO QUE MODIFICOU A CIDADE ATRAVÉS DA ESCOLA 

POLITÉCNICA DA PARAÍBA 
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RESUMO 
O presente artigo foi desenvolvido no Projeto Memória da Ciência e Tecnologia em 
Campina Grande-PB. O objetivo desse trabalho é tratar sobre a recepção que a 
referida cidade teve à sua primeira instituição de ensino superior, a Escola Politécnica 

da Paraíba, que no ano de 1952 foi fundada com o curso de Engenharia Civil e 
posteriormente recebeu o curso de Engenharia Elétrica (1963) e Engenharia Mecânica 
(1964), no intuito de modernizar ainda mais a cidade e o Estado. Mostrar também 
como aconteceu sua consolidação, entender como ocorreu para que a Escola 
Politécnica se mantivesse no interior do Estado da Paraíba, em pleno período 
ditatorial quando frequentemente as capitais eram os grandes centros de 
investimentos do Governo Federal. Campina Grande tinha uma cultura de inovação e 
modernização, sendo a Escola Politécnica considerada um grande avanço e 
contribuição não só para essa mentalidade, mas também para questões econômicas e 
até mesmo turísticas. Por esses motivos, a cidade abraçou a causa da Escola 
Politécnica, chegando até a contribuir financeiramente para a sua realização. 
Utilizaremos fontes visuais que encontramos no Arquivo Geral da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), bem como fontes orais baseadas em entrevistas 

realizadas com discentes e docentes da antiga Politécnica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola Politécnica, Campina Grande, Recepções. 

 
ABSTRACT 
The article was developed in the Project Science Memory of science and Technology in 
Campina Grande-PB. The objective of this project is talk about on the first institution 
of higher education, called Escola Politécnica of Paraiba, that in the year of 1952 was 
founded with the course of Civil Engineering and after receveid the Electrical 

Engineering course in (1963) and also mechanical Engineering in (1964) With 
intention to modernize more the city and the state. Also show as did its consolidation, 
understand how occurred to the Escola Politécnica in the state of Paraíba understand 
how occurred to the Escola Politécnica remained in the state of paraíba dictatorial 

period when often the capitals were the major centers of investments the federal 
government. Campina Grande had a culture of innovation and modernization, The 
Escola Politécnica was considered a major breakthrough and contribution, not only 
for these functions, but also to economic issues and event tourism. For these reasons, 
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the city embraced the cause of the Escola Politécnica, contributing financially to their 
realization. Using visual sources that we find in the General Archive of Federal 
University of Campina Grande (UFCG), as oral sources based on interviews with 
students and teachers of the old Politécnica 
 

KEYWORDS: Escola Politécnica, Campina Grande, Receptions. 

 

 

Introdução 

A Escola Politécnica da Paraíba, em Campina Grande, foi fundada a partir de 

debates ocorridos por intelectuais da época. Esses debates seguiram-se até 06 de 

setembro de 1952, em que, em reunião presidida por General Oliveira Leite, realizada 

na Associação Comercial de Campina Grande, foi decretada a sua criação. Contudo, 

seu funcionamento só foi ser liberado apenas em 14 de julho de 1953, através de um 

decreto Federal, autorizado pelo presidente Getúlio Vargas. O seu primeiro vestibular 

foi realizado no ano seguinte sendo o único curso de Engenharia Civil como opção, e o 

reconhecimento do mesmo em outubro de 1958, formando-se neste ano a primeira 

turma de engenheiros dessa escola. 

Seu local inicialmente foi no Colégio Estadual de Campina Grande, localizado 

no bairro da Prata. Todavia, com o crescimento do alunado, se achou melhor 

transferir para o Grupo Escolar Solón de Lucena, no centro da cidade. Dois anos 

depois, a prefeitura liberou um terreno para a construção da Escola Politécnica, onde 

é localizado atualmente a Universidade Federal de Campina Grande. José Marques de 

Almeida Júnior, em entrevista cedida ao Projeto Memória da Ciência e Tecnologia em 

Campina Grande no ano de 2004, conta:  

 

Defendi que deveríamos construir uma Escola na horizontal, e não na 
vertical, só que para isso precisaríamos de um local, um terreno onde 

pudéssemos construir a Escola. Minha idéia foi aprovada. Tinha uma 
fundação, a FUNDACT20, que possuía terrenos, onde hoje é a UFCG em 
Bodocongó, o presidente dessa fundação propôs trocar o grupo escolar 
por este terreno, onde era a Escola Politécnica, mas esse terreno era 

                                                        
20
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ocupado pelo grupamento de Engenharia, que tinha granja, pocilgas, 
aviários, era uma complementação para alimentação do quartel, do 
grupamento de Engenharia de Campina Grande. Eu fui ao general, 
muito meu amigo, e esse grupamento de engenharia cuidava do 
reparo das oficinas, do reparo da manutenção da frota, nos consertos 
dos veículos. Então o Coronel Queiroz me disse: vocês arrumem uma 
área equivalente a essa, que entrego o terreno a vocês. Ocorreu essa 

troca do grupo escolar Solón de Lucena com esse terreno da Fundact, 
o prefeito deu um terreno, ou cedeu não lembro muito bem, em Lagoa 
Seca, antiga Ipuarana, ao grupamento de Engenharia, uma área maior 
do que essa área que eles ocupavam em Bodocongó. (ALMEIDA 
JÚNIOR, 2004, p.14) 

 

Segundo José Stênio Lopes (2004) Esse projeto era conduzido por uma minoria 

campinense, a chamada elite de Campina Grande, professores, jornalistas, políticos, 

que influenciaram a vinda da escola politécnica para a cidade, para uma melhor 

aceitação por parte dos habitantes campinenses, houve a criação de um discurso que 

afirmava uma mentalidade inovadora e empreendedora e até hoje é possível ver 

traços dessa mentalidade em governo de prefeitos atuais, com slogans que remetem a 

essa memória. A inovação fez parte da cultura campinense no século XX e é presente 

até o século XXI. Stênio Lopes reitera que:  

 

Esse tema, progresso de Campina Grande, para onde ia Campina 

Grande, o que se podia fazer para o futuro de Campina Grande, isso 
era uma coisa muito importante e as figuras principais eram: Lynaldo 
Cavalcante, Luis Almeida, irmão de Átila, José Lopes de Andrade, que 

se chamava sociólogo, Edvaldo do Ó, de todos era o mais barulhento, 
José Paulino da Costa Filho, veio para como chefe da Agência de 

Estatística do IBGE21, tornou-se professor e depois foi diretor da 
FACE22, e alguns industriais muito dinâmicos, entre os quais um 
chamado Clovis Mato Sá, de Cajazeiras, eu não podia esquecer de 
Josemir Camilo, Zezé Marques. (LOPES, 2004, p. 8) 

 

Inicio da Escola Politécnica 

José Américo, governador do estado da Paraíba, incentivou a construção de 

diversas escolas na capital João Pessoa, e teria o desejo de construir uma de ensino 

superior na cidade de Campina Grande. A primeira idéia partiu de Zé Américo de uma 

                                                        
21

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
22

 Faculdade de Ciências Econômicas.  
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Escola Superior, e deu várias escolas a capital João Pessoa (ALMEIDA JÚNIOR, 2004). 

Foi então que ele falou com seu chefe de gabinete, José Lopes de Andrade, lembrando 

rapidamente de José Marques de Almeida, um químico industrial. A partir de então 

tiveram algumas conversas, e Lopes de Andrade deu a ideia de uma escola de 

Quimica, contudo, José Marques sugeriu que apenas essa matéria seria muito restrita 

e o melhor seria construir uma Escola Politécnica na cidade com seu curso inicial 

sendo Engenharia de Química. José Marques de Almeida afirma: “A primeira idéia era 

uma escola de química. Eu me rebelei dizendo que a escola de química era muito 

restrita, embora eu fosse engenheiro químico. Por que ele não dava uma Escola 

Politécnica, em que entraria o curso de Engenharia Química? ” (ALMEIDA JÚNIOR, 

2004). 

  Essa proposta foi prontamente aceita pelo até então governador e seu chefe 

de gabinete, sendo em 06/10/1952 criada a primeira Politécnica em Campina Grande. 

Entretanto, o primeiro curso a funcionar foi o de Engenharia Civil, no ano 1954. A sua 

escolha ocorreu depois de algumas reuniões e discussões entre professores da época, 

aos quais passaram a ideia para Antonio Moraes, que era o diretor da escola, assim 

sendo escolhido o primeiro curso da Escola Politécnica de Campina Grande. A maior 

inspiração para esse curso era a da Escola de Engenharia de Recife, pois contava com 

um grande número de professores dessa instituição, mas também contando com 

professores de outras escolas como do ITA e da Escola de Ouro Preto.  

 

(...) Os professores do curso de Civil foram mais de Recife. Então nós 
nos espelhamos na Escola de Engenharia de Recife; e, tiveram outros 
professores que vieram do ITA23, e posteriormente trouxeram 
novidades, outros professores vieram da Escola Ouro Preto (MG). 
(ALMEIDA JÚNIOR, 2004, p. 9) 
 

A escola foi construída pelos próprios professores da Politécnica e com ajuda 

do SENAI, que disponibilizava os materiais de carpintaria, por meio do seu diretor 

Stênio Lopes, que após um tempo, viria a ser professor da Politécnica. 

                                                        
23

 Instituto Tecnológico da Aeronáutica.  
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Me insurgi contra aquela decisão que iria ser tomada, mostrando que 
uma Escola de Engenharia não devia ser construída por firmas de 
construção, mas, sim pelos próprios professores da Escola Politécnica. 
Essa proposta foi vitoriosa.  E o diretor disse: assumo o compromisso 
de não abrir concorrência para construção, desde que o senhor José 
Marques de Almeida Júnior assuma o compromisso de dirigir essa 
construção. Eu aceitei o desafio [...] Fui ao SENAI24 e consegui dois 

alunos concluintes para trabalhar na carpintaria sem nenhuma 
remuneração, apenas para treinamentos de estagiários. (ALMEIDA 
JÚNIOR, 2004, p. 15) 

 

A formação dos alunos era alvo de elogios, como afirma José Marques de 

Almeida (2004): “A formação era fabulosa, ou seja, a dedicação era total tanto por 

parte dos professores como dos alunos. [...] Os alunos formados pela Escola 

Politécnica tinham uma boa formação”. 

Contudo, havia grupos que faziam oposição à criação da Escola Politécnica, 

como os comentários dos formados em cursos superiores, Stênio Lopes (1989) em seu 

livro, Campina Grande, Luzes e Sombras, conta:  

 

Existiam por outro lado, fatos que pertubavam o andamento 
harmônico das nossas atividades, como os comentários dos formados 
em cursos superiores: advogados, médicos, odontólogos e intelectuais, 
onde diziam-nos ser difícil fazer escolas superiores em Campina 
Grande, em face da inexistência dos professores capacitados.  
Respondemos dizendo-lhes que íamos trazes, graças ligação 
Campina/Recife na época, professores com capacidade de ministras 

aulas. (LOPES, 1989, p. 18)  

 

Projeto da elite e Campina Grande como a capital do trabalho  

As mudanças em Campina Grande ocorreram de cima para baixo, com a forte 

influência da elite campinense nos rumos que a cidade iria tomar para o futuro. A 

criação do ensino superior na região não seria diferente. Para uma melhor aceitação 

da parte mais pobre da cidade, teria que haver uma busca na criação de uma memória 

coletiva que abriria as portas do ensino superior na cidade, isso veio com a construção 

do discurso da cidade inovadora e empreendedora dos cidadãos campinenses. Ora, a 

cidade já tinha escola técnica, o que seria mais inovador e empreendedor do que um 
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ensino superior nos anos 50? Assim, em Campina Grande se desenvolveu uma cultura 

incentivadora de progresso e trabalho. Diversas vezes o slogan de Raimundo 

Asfora25de que a cidade era a capital do trabalho, era usado por políticos, empresários 

e pelas mídias da época. Essa ideia contribuiu para uma melhor aceitação por parte da 

população em relação a construção da Politécnica. A União Universitária Campinense, 

que reunia estudantes campinenses por outros estados e regiões, entendia que a 

criação da universidade na cidade era fundamental pela sua projeção social e 

econômica. Entretanto, vale ressaltar que essa União era composta por estudantes do 

ensino superior dos anos 50, portanto, com sua maioria sendo eles filhos de pessoas 

ricas e influentes da época. Além disso, a construção da mesma iria afirmar o 

pensamento progressista campinense, e poderia atrair estudantes de outras regiões 

para a cidade e evitar que os alunos locais se deslocassem para outros lugares em 

busca do ensino superior. Ou seja, se imaginava que a criação do ensino superior na 

cidade só poderia trazer bons frutos para a região, tanto financeiramente como 

socialmente. Além de precisar de Engenheiros, a cidade teria mais atenção pelo 

governo federal e estadual. A universidade seria um grande impulso para o 

desenvolvimento. Na visão de Fábio Ronaldo da Silva: 

 

De acordo com Lopes (1989) a implantação do ensino superior em 

Campina era uma aspiração idealizada por muitos na década de 50, ou 
mesmo em datas que antecederam essa década, e para se tornar 
realidade muitos obstáculos tiveram que ser vencidos. Um dos 

principais motivos para a implementação de uma escola de nível 
superior em Campina Grande foi para evitar que os estudantes que 

desejavam seguir carreira universitária na tivessem que se deslocar 
para outras regiões ou estados para fazer graduação. (DA SILVA, Fábio 
Ronaldo, 2006, p. 50). 

 

A construção da Escola politécnica em Campina Grande já havia sido pensada 

por diversos personagens importantes da cidade, antes mesmo da década de 1950. 

Quando esse sonho foi concretizado, essas pessoas embarcaram fundo na ideia. Eles 

contribuíram para a construção da Escola, sendo professores, diretores ou 
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colaboradores. Casos de Antônio Moraes, José Marques de Almeida, Lynaldo 

Cavalcanti, Edvaldo do Ó, Stênio Lopes, Lopes de Andrade, Giussepe Gióia. Os que 

iniciaram o processo de concretização da Escola foram Antônio de Moraes, que virou 

o primeiro diretor e também o que se dispôs a resolver todos os problemas 

burocráticos do início da construção. José Marques além de ter sido professor, foi o 

personagem principal na construção da Politécnica no bairro de Bodocongó, pois foi 

quem assumiu o compromisso de dirigir a sua construção, e também pela construção 

do Laboratório de Química. Teve participação ativa no Núcleo de Desenvolvimento de 

Tecnologia Mineral e o Parque Tecnológico. Junto com Giussepe Gióia, formaram a 

comissão que começou a trabalhar na fundação da Escola Politécnica. Lopes de 

Andrade chefe de gabinete do Governador da época, foi quem conseguiu reunir todo o 

pessoal para a formação da Politécnica, foi professor da Faculdade de Ciências 

Econômicas (FACE) e virou cronista do Diário da Borborema. Stênio Lopes além de 

professor, também era diretor do SENAI ao qual sempre apoiava a Politécnica 

facilitando sua entrada como professor da Escola Politécnica, ele teve ele teve contato 

com pessoas importante não só da Escola como da cidade, era próximo do prefeito e 

fazia parte da Federação das Indústrias, cronista do Diário da Borborema sempre 

fazendo artigos apoiando a instituição. Além disso, sua importância para o 

desenvolvimento da cidade e do SENAI foi tão grande que até hoje o SENAI leva o seu 

nome, Stênio Lopes. Edvaldo do Ó, era o organizador da Fundação dos Alunos 

Universitários que estudavam em Recife e também viria a ser professor da FACE.  

A população Campinense reagiu de maneira positiva sobre a criação do ensino 

superior na cidade, havia mais discursos positivos que negativos. Com a Escola 

Politécnica, os alunos locais ganhavam mais uma opção para o seu futuro, haja vista a 

visão de progresso e trabalho, essa opção do futuro se tornaria benéfica também para 

o progresso da cidade e a mais desejada pelos os jovens, as opções na época 

resumiam-se a ingressar diretamente no mercado de trabalho, iniciar um curso 

técnico pelo SENAI ou ir em busca de outras cidades a procura de formação no ensino 

superior. A imprensa também reagiu de forma positiva, até mesmo porque alguns 

professores da Politécnica eram cronistas do jornal imprenso com maior veiculação e 
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impacto até o momento, o Diário da Borborema, como no caso de Stênio Lopes e 

Lopes de Andrade. Ambos faziam crônicas enaltecendo a formação que a Escola 

Politécnica oferecia aos seus alunos, elogiando a forma como as aulas são ministradas, 

contudo também havia críticas, principalmente em relação ao aprendizado de novas 

línguas. Stênio Lopes (1958):  

 

A ESCOLA POLITÉCNICA dessa cidade, por seus docentes e sua 

diretoria, nos merece o maior respeito em nosso meio. Há, sobretudo, 
o espírito novo, que anima e orienta os seus professores e os seus 
dirigentes, o qual se tem revelado em iniciativas as mais felizes.  
(...) Neste suelto, desejamos, com a devida vênia, fazer uma sugestão 
aos homens da Escola Politécnica. Trata-se da criação de cursos 
especiais de línguas(inglês, francês e alemão) para os estudantes de 
engenharia, de modo a que êstes possam, quando diplomados, 

abeberar-se nos livros técnicos publicados naquelas três línguas, a fim 
de ficarem, pela vida profissional em fora perfeitamente a ar dos 
avanços da técnica, a qual, afinal de contas, nos vem em maior parte 

dos Estados Unidos e da Inglaterra, da França e países de língua 
francesa, da Alemanha, e outros países de língua alemã. 

 

Os industriais e comerciantes locais também foram a favor da iniciação do 

ensino superior em Campina Grande. Alguns deles contribuíram financeiramente para 

a construção da Escola Politécnica.  Em relação a essa contribuição, José Marques de 

Almeida Júnior (2004) cita:  

 

Era muito bem recebida, tanto é que essa fundação dos alunos 
universitários que estudavam em Recife e Edvaldo do Ó, era o 
“cabeça”, conseguiu no cinema daqui o aumento de uma pequena 

parcela no ingresso para ajudar a Escola Politécnica. Todos 
comerciantes e industriais de Campina Grande eram favoráveis e 

sempre ajudaram com doações de máquinas de escrever, dinheiro, etc. 
(ALMEIDA JÚNIOR, 2004, p. 11) 

 

 Esses empresários também viam a Politécnica como um salto de qualidade de 

vida para os jovens de Campina Grande, pois assim se teriam mais engenheiros 

graduandos na cidade. Os industriais também participavam das discussões sobre o 
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futuro da cidade juntamente com as pessoas importantes da construção da 

Politécnica. Como Stênio Lopes (2004) conta: 

 

A gente se reunia e escrevia aquelas idéias todas através do Diário da 

Borborema, a coleção do Diário da Borborema desta época é muito 
interessante, essas discussões acabavam se refletindo em artigos ou 
de Lopes de Andrade que era diarista, quer dizer cronista permanente, 
através de mim, sobretudo nós dois, e Nilo Tavares. (LOPES, 2004, p. 
8) 

 

 A prefeitura Campinense foi outra parte significativa do processo de instalação 

do ensino superior na região, por meio de Plínio Lemos, conseguiu um terreno no 

bairro de Bodocongó, para a construção de uma nova Escola Politécnica, onde seu 

primeiro prédio a ser construído atualmente é o Hall das Placas, antigo Centro de 

Humanidade. Tendo uma parcela significativa da sociedade apoiando a sua 

construção, foi criada a Escola Politécnica, primeira instituição de Ensino Superior a 

se desenvolver em Campina Grande. 

 

Considerações finais 

O artigo propôs a apresentar a recepção dos habitantes de Campina Grande 

sobre a vinda da Escola Politécnica, primeira grande instituição de Ensino Superior na 

cidade. Propondo-se também a descrever seus personagens principais para que essa 

recepção fosse bem sucedida. A maior fonte para a construção do artigo foi a análise 

de entrevistas cedidas de alguns desses personagens ao Projeto Memória da Ciência e 

Tecnologia em Campina Grande, da Universidade Federal de Campina Grande.  

Após esforços por grande parte de vários segmentos da sociedade 

campinense, enfatizada por uma construção de discurso de modernização e inovação 

das elites da região, a criação do ensino superior na cidade pode-se dizer que foi um 

sucesso, haja vista que mesmo depois de várias décadas, ela ainda existe  através da 

UFCG.  

A criação da cultura de modernização na cidade talvez tenha sido o fator 

principal para a sua recepção tenha sido de maneira positiva. Essa cultura, criada por 

elites campinenses, agradou todos os segmentos da sociedade, dos jovens recém-
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saídos da escola ao prefeito da cidade. Contudo, a ideia de que a Escola Politécnica 

seria benéfica para todos, não foi concretizada no seu início. Ela foi destinada apenas 

as pessoas que pertenciam a mesma elite da construção do discurso. Só após algumas 

décadas depois é que a entrada para o ensino superior começou ser democratizada.  
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O BOÊMIO E A BOEMIA: CAMINHANTE DA CIDADE 

 

Uelba Alexandre do Nascimento26 

 

O termo boemia e boêmio frequentemente aparecem nos mais diversos 

dicionários quase com a mesma denominação: vida desregrada, vadiagem, vadio, 

modo de vida desregrado, cigano.  

No dicionário Larousse de língua francesa27, os termos bohème e bohémien ou 

bohémienne apresentam-se como: “boêmio e boemia” para o primeiro termo e 

“cigano ou cigana” para o segundo termo, não diferindo muito dos dicionários de 

língua portuguesa no Brasil e em Portugal. 

Partindo para uma busca mais detalhada nos dicionários de língua francesa e 

inglesa pela internet, descobrimos que em vários deles, as denominações se seguem 

quase que da mesma forma para a palavra boemia e boêmio, sempre identificando o 

boêmio com o estilo de vida cigano. 

 Poderíamos colocar aqui inúmeras descrições da palavra nos vários idiomas e 

mesmo assim, ela seria descrita da mesma forma. Mas por que a palavra boêmio e 

boemia estão sempre identificadas com “vadiagem, vida airada ou errante, que vive 

sem procurar família nem conforto" e por fim "cigano" ou "vida cigana"? De onde vem 

essa identificação?  

 Em primeiro lugar devemos esclarecer dois pontos: 1. A migração dos povos 

ciganos; e 2. A associação entre ciganos e boêmios. 

 Segundo o ciganólogo Angus Fraser (1998)28, o povo cigano, originários do 

Punjab na Índia, iniciaram suas migrações pelo continente europeu ainda na 

Antiguidade, mas foi no século XV que sua presença foi notada em Portugal e 

Espanha, que passaram a denominá-los de “egipcios” ou “egitanos”, acreditando ser 
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este povo originário do Egito, na África29. Na França, a literatura do século XVI 

nomeia o povo cigano de “romanichel, manouches ou bohémiens”.  

Os ciganos tiveram diversas correntes migratórias e uma delas direcionou-se 

para a atual República Tcheca por volta do século XV, fixando-se na região conhecida 

como Boêmia. Foram descendentes destes ciganos que migraram para França e lá 

ficaram conhecidos como “bohémiens”. 

Roupas e comportamentos tidos como estranhos, extravagantes ou excêntricos, 

os ciganos foram imediatamente associados com o não trabalho, com um estilo de 

vida marginal e sem compromissos, com a vadiagem, com roubos e crimes de toda 

espécie, inclusive contra crianças (antropofagia)30. Essas supostas características dos 

povos ciganos na França levaram a identificação do comportamento boêmio com os 

ciganos (bohémiens). 

Segundo o historiador francês Jerrold Seigel (1992, p. 20) os termos “Boêmia”, 

“La Bohème” e “boêmio” aparecem pela primeira vez entre as décadas de 1830 e 

1840, na França, caracterizando indivíduos que utilizavam:  

 

(...) roupas extravagantes, cabelos longos, viver o momento, não ter 

residência fixa, liberdade sexual, entusiasmos políticos radicais, 
bebidas, drogas, trabalho irregular, hábitos de vida noturno. Uns eram 
boêmios assumidos, outros não, e alguns eram mais ou menos 

boêmios dependendo do momento e situação. (grifos nossos) 

 

  Percebe-se nas características que os boêmios apresentavam na França do 

século XIX tinha essa associação com o estilo de vida cigano e que reforçavam ainda 

mais os estereótipos contra esses povos. Mas o mais interessante é perceber esta 

associação como uma tentativa de desqualificar o estilo de vida boêmio, já que os 

povos ciganos já eram de há muito vítimas de tais preconceitos. Identificar boêmio 

                                                        
29
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com cigano era associá-lo a vagabundagem, vadiagem, vida desregrada, que age sem 

respeito a regras tradicionais, como foi colocado por alguns dicionários da atualidade, 

o que nos mostra que o estilo de vida boêmio descrito no século XIX em muito ainda 

vigora nos vocabulários do século XXI. 

 Ao analisarmos o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP)31 

vemos que as palavras boémio, boémia e boemía aparecem como ortografia da língua 

portuguesa (Portugal) e boemia, boêmio e boêmia aparecem como grafia da língua 

portuguesa (Brasil). Todos derivados da palavra francesa “bohémien”, fazendo 

referencia ao estilo de vida “desregrado” dos artistas.  

 No entanto, quem melhor nos esclarece sobre a questão é o gramático 

Napoleão Mendes de Almeida32, que diz o seguinte sobre a palavra Boêmia: 

 

Boêmia – nome de uma das partes da Checoslováquia [atual República 
Tcheca], passou por analogia à vida errante dos ciganos (gente de vida 
livre, descompromissada da sociedade oficial, que vinha do centro 
europeu, da Boêmia, tomada como ponto de partida das migrações 
zíngaras), a denominar a vida despreocupada dos literatos e artistas 
parisienses (bohémiens).  

 

 No dicionário Larousse de língua francesa, a palavra “Bohemia” aparece como 

“habitante da Boêmia e idioma tcheco falado na Boêmia”. Esta é uma questão 

interessante pra nós porque nos esclarece, assim como no VOLP citado acima, que ao 

escrevermos “Boêmia” com letras maiúsculas, estamos nos referindo à região da qual 

os europeus acreditavam ser originária o povo cigano. Usado com letras minúsculas 

(bohémian = boêmio), faz referencia a artistas que viviam uma vida despreocupada e 

sem regras, enquanto a palavra “la bohème” (boemia) faz referencia as características 

da vida de um bohémian (boêmio). 

                                                        
31

Acesso em 14/03/2012: VOLP on line: 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/simplesearch.php?sel=exact&action=simplesearch&base=fo

rm&sel=exact&query=boemia&ok=OK 
32

 ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Dicionário de Questões Vernáculas. São Paulo: Caminho Suave, 

1981, p. 41. 
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 Em nosso trabalho, grafaremos as palavras da seguinte forma, obedecendo ao 

que nos esclarece o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa e ao Dicionário de 

Questões Vernáculas: boemia como o mundo que caracteriza o estilo de vida de 

alguns indivíduos; e boêmio/boêmia como aquele ou aquela que vive uma vida de 

boemia.  

 Esclarecida a melhor forma de escrita e entendimento das palavras, passamos 

a nos questionar: o que é o ser boêmio? Como ele se apresenta na escassa literatura 

sobre o tema? Quais os significados que se lhe atribuem? 

 Como nossa bibliografia que trata sobre o tema não é muito farta, observamos 

como alguns autores passam a descrever em suas obras o ser boêmio. 

 Iniciaremos com o autor de Cenas da Vida Boemia, o escritor Henry Murger. No 

seu livro, Murger (1945, p. 8) descreve o ser boêmio como “todo homem que entra nas 

artes sem outro meio de existência além da própria arte”. Mas por que ele diz isso? 

Ora, na época em que ele escreve suas histórias sobre este estilo de vida, na primeira 

metade do século XIX, acreditava-se que todo artista que não tinham meios de 

sobreviver além de sua arte era um “vagabundo”, pois não possuía um trabalho tido 

como “formal”. E como o “ser vadio” era visto com desprezo em meio a uma 

sociedade que visava o trabalho e o lucro, ser boêmio era ser vadio e, 

consequentemente, a classe artística era identificada com a boemia. 

 Seigel (1992, p. 339) também nos assevera isto quando fala que vários tipos de 

artistas, especialmente pintores e literatos, pobres ou nem tanto, passaram a 

identificar-se com o bairro de Montmartre no final do século XIX, e já no início do 

século XX, o bairro parisiense é identificado como bairro boêmio por congregar 

inúmeros bares, cafés e cabarés e por todo tipo de irreverência desses artistas. E 

frequentemente, eles eram identificados como vadios. 

 No entanto, Murger tentava diferenciar o que ele acreditava ser  boêmio, pois 

no seu livro ele faz questão de dizer que seus boêmios “(...) não tinham relação com os 

boêmios que alguns dramaturgos da alta sociedade tornaram sinônimos de trapaceiros 

e assassinos”.  Esta negação de Murger faz lembrar que o termo utilizado para 

designar boêmio (bohémien) fazia parte do vocabulário que descrevia o submundo de 
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Paris há muito tempo33 e que consequentemente estavam associados aos grupos 

ciganos.  

 A tentativa de Murger era de afirmar que seus boêmios eram jovens artistas ou 

não que buscava dramatizar sua personalidade, sua vida cotidiana, na arte que 

representava. Era aquele que desprezava a vida burguesa, mas ao mesmo tempo 

queria ser reconhecido por ela. Eram artistas que viviam a margem da sociedade e 

que buscavam na boemia uma transição para uma vida estabelecida e sólida. 

 No século XIX acreditava-se, por exemplo, que ser um ator “não registrado” 

queria mascarar suas “verdadeiras atividades”, que ia desde a mendicância até o 

crime. Artistas circenses ou de rua, eram vistos com receio e enquadrados como 

boêmios (no sentido de criminosos) pela lei francesa (SEIGEL, 1992, p. 132). 

 Por isso Murger queria diferenciar seus boêmios daqueles que em termo 

corrente na linguagem francesa eram vistos como criminosos. Neste sentido, Murger 

cria uma classificação para os boêmios. Como no seu entender a boemia era apenas 

um estágio para a vida estabelecida, Murger dizia que havia dois tipos de boemia: 1. 

La bohème ignorée (boemia desconhecida), que era aquela em que o boêmio insistia 

em viver nesse mundo, sem perspectiva e na eminência de ser um vagabundo ou 

criminoso; 2. A boemia verdadeira e oficial, que era aquela em que servia de 

passagem para a vida estabelecida. Essa era uma classificação que tentava diferenciar 

os boêmios descritos em seus escritos e outra realidade que era moeda corrente na 

França do século XIX, preconceituosa e estereotipada que envolvia os ciganos e seu 

estilo de vida. 

 Como comenta Seigel (1992) no seu estudo sobre Henry Murger, a boemia 

inaugurada por este deu o pontapé inicial para a compreensão do que era a boemia e 

o ser boêmio, visto que ao findar o século XIX a concepção de boemia já havia se 

modificado bastante.  

 O boêmio já não era mais o artista marginal como explorava Murger nas 

primeiras décadas do século XIX, mas um ser que é a “(...) mistura da arte com a vida, 

                                                        
33

 Como os ciganos  migraram para a França por volta do século XV, é provável que tenham se fixado 

nas áreas mais pobres e afastados das regiões centrais das cidades. Eram o “submundo” de Paris. 
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fundindo a quebra de padrões sociais com a ambição de ser da sociedade (...)”, e não 

apenas isso, o boêmio vive entre a necessidade de conciliar a sua individualidade com 

a qualidade de membro da sociedade, é aquele/aquela que busca em determinados 

ambientes as sensibilidades e sociabilidades que no convívio social tradicional ele/ela 

não consegue exprimir. 

 Mesmo tentando classificar ou conceituar, Seigel afirma que é impossível 

delimitar a boemia e seus adeptos porque ela foi se reinventando e se adequando as 

necessidades de cada espaço no qual ela surgiu. E no caso do Brasil isso não foi 

diferente, especialmente em se tratando de música popular brasileira entre as décadas 

de 1940 e 1950. A cada espaço, uma idealização, uma caracterização do que poderia 

ser a boemia e o ser boêmio.  

 Fídias Teles (1989) no seu estudo pioneiro sobre a boemia no Brasil apresenta 

a figura do boêmio como um ser que vive na corda bamba, entre a mudança e a 

resistência cultural. Embora utilizando-se do arcabouço da Antropologia Cultural, o 

discurso do autor está permeado pelo discurso marxista bem característico de fins dos 

anos 1980, porque mostra que o boêmio ao mesmo tempo em que rompe com os 

padrões burgueses a noite, durante o dia ele volta ao sistema tradicional que o 

mantém. Tentando diferenciar o boêmio do alcoolista, Teles (1989, p. 25) diz que: 

 

O boêmio é alguém que consome álcool, como um dos elementos 
valorizados, e não como o único e como o método para usufruir de 
outros valores: o prazer de cantar, tocar instrumento musical, dançar, 
poetizar, discursar, praticar sexo, sociabilizar-se, integrar-se ou 
reintegrar-se a grupos, usufruir mais da vida, soltar-se mais, 

desarmar a censura neurotizante, daí sua atração pela noite.  

 

 Esta é uma concepção muito interessante do que é o ser boêmio, numa 

tentativa de classificá-lo como individuo que agrega outros valores para além de ser 

uma pessoa identificada e taxada de “vagabundo”. É evidente a tentativa de Teles em 

mostrar que o boêmio tem suas ocupações, seu trabalho, seu cotidiano familiar, mas 

que também, em paralelo, tem sua individualidade e sensibilidade vivenciada no gosto 

pela noite, pelos bares, pelas sociabilidades noturnas como um todo. Enfim, é na vida 
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noturna que o boêmio, na sua visão, busca o outro lado de seu ser, um lado não 

racionalístico, sensível, poético, amoroso e hedonístico. (TELES, 1989, p. 98) 

 Enquanto Teles tenta diferenciar e marcar o cotidiano noturno do cotidiano 

diurno, os estudos de Maria Izilda S. de Matos34 mostra que o estudo da vida boemia e 

do ser boêmio deve ser feito mostrando que a vida noturna e a vida diurna não são 

antagônicas, mas o complemento uma da outra. Vários boêmios famosos da musica 

popular brasileira viviam este paralelo e conseguiam sair-se muito bem. É só 

observarmos um pouco a vida de um Noel Rosa, Francisco Alves, Herivelto Martins, 

Antonio Maria ou Lupicínio Rodrigues, apenas para citar alguns nomes masculinos, e 

Nora Ney, Dalva de Oliveira, as irmãs Linda e Dircinha Batista, Dolores Duran ou 

Maysa, em termos femininos.  

 O homem boêmio e a mulher boemia nos escritos de Maria Izilda aparecem 

como seres extremamente sensíveis e com uma capacidade de captar muito bem as 

emoções que permeavam uma época. Vivendo entre as décadas de 1940 e 1950, esses 

indivíduos passavam por um momento histórico de transição e transformações não só 

dos espaços urbanos como também dos modelos de conjugalidade, das relações 

amorosas, dos laços de amizade e de sociabilidades. Era um momento em que os 

processos de modernização também invadiam os espaços privados “porta adentro”, de 

forma lenta, irregular e avassaladora. 

 E é na década de 1940 e especialmente na década de 1950 que se aprofundam 

as marcas de uma sensibilidade boêmia sem igual, ficando claro que para cada época e 

momento histórico, há uma caracterização e um jeito de ser e ver a boemia.  

 Uma das melhores definições do que é o ser boêmio vem justamente de um 

boêmio extremamente sensível e que fez e ainda faz muita gente chorar com suas 

canções: estamos falando de Lupicínio Rodrigues.  

 Lupi escreveu várias crônicas para o jornal porto alegrense Última Hora entre 

os anos de 1963 e 1964 e a maioria de suas crônicas referia-se a boemia e as histórias 

                                                        
34

 Especialmente os que falam de Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran e Adohniran Barbosa. MATOS, 

Maria Izilda S. de. Âncora de Emoções: Corpos, Subjetividades e Sensibilidades. Bauru: Edusc, 

2005. 
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de suas canções. Numa delas que se intitula O Que é um Boêmio35, Lupicínio esclarece 

o público sobre o que era ser um boêmio e explica a necessidade de se fazer tal coisa: 

... E por falar em boemia, que é a alma de tudo quanto se refere à noite, acho que há 

necessidade de desfazer um mal entendido com respeito a esse vocabulário, pois ele tem 

sido muito mal interpretado. 

 “Má interpretação”, é o que coloca Lupicínio sobre o termo boemia. Na verdade 

esse termo, como vimos, vem de longe, e os equívocos e preconceitos que estão 

atrelados a ele vem de longa data. Embora Lupi tente “desfazer um mal entendido” 

acerca do vocabulário, inúmeras ainda são as pessoas que ainda associam boemia e 

vagabundagem. Basta observarmos nos dicionários, como fizemos, para entender que 

o “mal entendido” ainda continua. 

 Depois desse preâmbulo, o cronista Lupicínio dá sua melhor definição para o 

ser boêmio:  

 

Quase todo mundo caracteriza o boêmio como um indivíduo sem 
caráter, que não trabalha, que vive a cometer desajustes, ou mais 
comumente: um vagabundo. Ser boêmio não é nada disso. O boêmio, 
em princípio, é um notívago, depois um poeta, um amoroso, um 

admirador das serestas e é verdadeiramente um companheiro da Lua. 
Poderia citar aqui uma grande relação de nomes de médicos, 
engenheiros, advogados e outros, que são grandes boêmios e que, 
como eu, gostam da madrugada. (grifos nossos) 

 

 Como se vê, Lupicínio Rodrigues e tantos outros que vivenciaram a boemia dos 

anos 1940 e 1950 sabiam muito bem qual era a caracterização que as pessoas faziam 

do boêmio, sempre o identificando com pessoas “sem caráter”, “que não trabalha”, 

que “comete desajustes” ou são notórios “vagabundos”. A fala de Lupi é muito 

elucidativa porque desfaz a ideia de que o ser boêmio é aquele/aquela que vive a 

cometer desatinos e que são “inimigos do trabalho”.  

                                                        
35

 As crônicas de Lupicínio Rodrigues foram compiladas num livro organizado pelo seu filho mais velho, 

Lupicínio Rodrigues Filho, escritas para o jornal Última Hora entre 09/02/1963 a 20/02/1964. 

RODRIGUES FILHO, Lupicínio. Foi Assim: O Cronista Lupicínio Rodrigues Conta as Histórias das 

suas Músicas. Porto Alegre: L&PM, 1995. A crônica que nos referimos em especial foi a primeira que 

Lupi escreveu para o jornal, datada de 09/02/1963.  
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 O ser boêmio para Lupi é, antes de tudo, um notívago, aquele que ama a noite. 

A noite cheia de mistérios, de nostalgias, inspiradora de músicas e poemas. Daí ele ser 

também um poeta. O ser boêmio é também um ser amoroso porque ele tem sua 

sensibilidade aguçada e vive cada momento como se fosse o último, intensa e 

desesperadamente. A noite também favorece o ser amoroso, porque, como diz Lupi, 

“(...) é a noite que o amor é mais amor”, porque o Sol, com seus raios de luz, “não 

inspira a grandes idílios, o que a Lua consegue muito mais graciosamente com sua 

penumbra.”  

 O ser boêmio é gostar das serestas que são feitas ao luar, luar este que favorece 

maior sensibilidade. É o cantar nas praças ou debaixo da janela da amada, ao som dos 

violões e se permitir expor o que sente: é o homem mostrando todo seu sentimento, 

mostrando-se também sensível e frágil. E quando não se é correspondido, resta-lhe 

seu único companheiro: “só você violão, compreende porque perdi toda alegria”, como 

dizia o mestre Cartola36.   

 Nesta mesma linha de apontar as sensibilidades boemias, a socióloga Sevy 

Madureira (1996) entende que a convivência com a noite, o bar, os amigos, as 

amantes, a música, a bebida liberadora e tantos outros componentes da vida boemia, 

faz com que se abram as portas de um mundo não convencional ao boêmio o que 

facilita que as  relações possam ser mais livre, democrática, permissiva e mais 

prazerosa. 

 A força de uma experiência assim, com todo seu poder de sedução, tem efeitos 

reguladores e transformadores em sua vida pessoal. Neste sentido, percebemos que a 

canção é um fator de extrema sensibilidade no mundo boêmio porque ela tem um 

potencial muito grande para a revelação de subjetividades de sentimentos. Como 

assinala Maria Izilda (2005), além de ser uma manifestação artística ela também 

apresenta aspectos da vivência cotidiana de seus produtores e ouvintes. 

 Por isso, muitos boêmios que eram envolvidos com o mundo da música, como 

Mário Lago, por exemplo, defendiam a liberdade de criar e imaginar suas vidas no dia 

a dia, porque era na convivência boemia de cada noite, de bar em bar, que eles e elas 
                                                        
36

 LP Cartola II, 1976, lado B, Cordas de Aço. 
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esqueciam um pouco sua própria identidade para viver fantasiosa e perigosamente, 

desafiando valores tradicionais da sociedade burguesa que os enxergavam com muita 

desconfiança. 

 Para o pesquisador Pedro Paulo Filho, o boêmio é o que escolhe um estilo de 

vida que lhe dá prazer e entretenimento, constituindo uma forma de celebração da 

vida e fuga da tristeza e da solidão. Por isso o boêmio quase sempre não está sozinho 

porque ele necessita de seus companheiros para sociabilizar.  

 Os grupos boêmios quase sempre tem seu estilo, tendência ou característica 

que lhe é peculiar. Há boêmios de todos os tipos que se possa imaginar. Numa 

caracterização bem humorada de Paulo Filho (2005), os boêmios aparecem em seus 

diversos “tipos”37. 

 Existem os “vaidosos” que frequentam a noite não para ver, mas para serem 

vistos, como no caso do elegante Mário Reis. Os “chatos” que obrigam os outros, a 

contragosto, a trocarem de bar, e os “extrovertidos”, que contagiam a mesa com sua 

presença e alegria, como era o caso das famosas gargalhadas de Dolores Duran.

 Também há os “boêmios filósofos”, que buscam na mesa de bar discutir os 

grandes temas existenciais da vida. Os “recitadores”, que bebem entremeando, de 

hora em hora, a recitação de poemas seus e de outros autores famosos. Incluiríamos 

aqui também os “cantores”, que são sempre conclamados a cantarem músicas de um 

passado distante e nostálgico. 

 Há os “boêmios inveterados”, que são os responsáveis pela iniciação dos mais 

jovens porque já tem vários anos de sabedoria boemia nos bares da vida; esse é o caso 

de Herivelto Martins e Humberto Teixeira. Além dos “dóceis”, como Lupicínio 

Rodrigues que conquistava a atenção pela sua calma e doçura ao falar, também os 

“boêmios aflitos”, que saem em busca de conselhos e consolo para suas dores 

existenciais, sem falar nos “memorialistas” que registram tudo em crônicas para o 

                                                        
37

 Devemos esclarecer que apesar de utilizarmos alguns tipos colocados por Paulo Filho nós também 

colocamos nossas impressões em cada uma delas acrescentando alguns artistas que se enquadravam 

nas tipificações e acrescentando outras que nos convieram. 
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perpétuo conhecimento das gerações futuras. Os maiores exemplos deste tipo foram 

os jornalistas Antonio Maria e Fernando Lobo. 

 Encontramos na noite os “boêmios comportados”, que eram aqueles que sabiam 

entrar e sair dos ambientes, conciliando perfeitamente boemia e trabalho; esse era o 

caso de dois grandes cantores das décadas de 1930 a 1950, Carlos Galhardo e Silvio 

Caldas, além de Braguinha e compositores como Orestes Barbosa e Nássara. Mas 

também tinham os “boêmios incautos” que se deixaram levar pelo álcool e/ou pelas 

drogas; esse é o caso de artistas muito famosos e queridos do público que 

prejudicaram suas carreiras por causa dos seus vícios, como por exemplo Orlando 

Silva, o cantor das multidões, que viciado em cocaína não conseguiu livrar-se dela, 

prejudicando sua carreira promissora, o mesmo quase aconteceu com Nelson 

Gonçalves (cocaína e álcool) e Maysa (álcool) que arrastaram suas carreiras pro fundo 

do poço, no entanto, conseguindo reerguerem-se. 

 Há também os “monopolizadores”, que são incapazes de ouvir os outros porque 

primam para que os outros o ouçam atentamente. Os “polêmicos”, que são aqueles 

ávidos por uma discussão infindável ou simplesmente polemizavam com seu 

comportamento excêntrico; era o caso de Araci de Almeida, a velha Araca, que vivia 

num meio boêmio masculino, vestia-se com costume branco ou cinza, gravata de 

bolinhas e cabelos a la garçonne, e ainda por cima adorava destilar palavrões.  

Também tinha os “boêmios repetitivos”, que massacram seus companheiros com 

episódios ou piadas sem graça que só ele ri delas e que já contou, pelo menos, umas 

vinte vezes as mesmas pessoas. 

 Em compensação há os “sonhadores”, que vivem a noite flanando e flutuando 

em sonhos adoráveis, numa nostalgia sem tamanho; o maior exemplo deste tipo foi 

Ciro Monteiro que ainda por cima, quando se embriagava, chorava. Grande parte dos 

boêmios são “mulherengos”, porque adoram conversar sobre mulher, suas conquistas 

amorosas e sexuais, das quais a maioria não é verdade ou ninguém acredita. Este é o 

caso de Francisco Alves, o Chico Viola, que contava abertamente nas suas rodas de 

sociabilidades suas conquistas sexuais. 
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 E por fim há os “boêmios abstêmios” que frequentam os bares e as casas 

noturnas mais tem horror à bebida; frequentam estes lugares por mero interesse, dos 

mais variados matizes, para obter vantagens pessoais decorrentes dos 

relacionamentos e sociabilidades noturnas. Esse era o caso de Wilson Batista que não 

bebia e reclamava dos que bebiam em demasia e ainda rondava as noites com seu 

jeito malandro atrás de vantagens financeiras para suas composições.   

 Assim, há diversos estilos de vida boêmios de toda sorte que se pode imaginar, 

se analisarmos o quadro de forma ampla em seus mais variados aspectos. Ser boêmio 

era também ser um caminhante, um flaneur no estilo Baudelaire, que conhece cada 

espaço da cidade, que vivencia suas sociabilidades, que escreve poemas, letras de 

músicas, degusta os melhores petiscos, bebe de tudo ou não bebe nada, mas que 

definitivamente é um personagem que está presente em todos os recantos da cidade. 

Onde quer que tenha boa música, bebidas, mulheres e uma boa conversa, lá está o 

boêmio, contanto e cantando suas histórias nem tão verdadeiras e nem tão falsas. 
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MODERNIDADE PARA QUEM? HIGIENISMO E REMODELAMENTO 
URBANO EM RECIFE NO SÉCULO XX 

 

Marcos Alesandro Neves dos Santos38 

 
RESUMO 
Recife no início do século XX, assim como outras capitais do Brasil enfrentou diversas 
mudanças em seu aspecto paisagístico, demolição de casarões antigos, remoção de 
populações carentes de áreas habitadas ha vários anos para dar lugar a 
empreendimentos imobiliários com a proposta de modernização e embelezemento da 
cidade. Tais empreendimentos modificam de forma intensa a vida da população 
recifense, em especial das classes populares. O discurso modernizante foi utlizado 

com o intuito de promover obras de viés higienistas, que visam uma exclusão da 
população que ocupam esses espaços, atendendo  aos anseios de uma elite local que 
clama por uma cidade tida como moderna para os seus conceitos. Diante dessas 
questões, é possível sentir as marcas de tais medidas deixaram na cidade do Recife, 
sendo meu objetivo estudar a importância das teorias higienistas nas ações patronais 
e verificar até que ponto tais teorias médicas eram associadas a interesses de controle 
social. O centro do Recife foi o “abrigo” da população que habitava casebres e cortiços, 
dividindo espaços minúsculos com várias famílias, o que para as elites representava o 
risco eminente de doenças contagiosas e maus hábitos. Era do interesse das elites 
econômicas que essas pessoas estivessem em lugares afastados do centro, pois, 
hábitos tidos pelas elites como animalescos e odores desagradáveis expelidos em nada 
corroboravam com a imagem moderna que se almejava. Com respaldo das teorias 

higienistas, foi possível implantar uma perseguição àqueles que eram tidos como 
transmissores de mazelas sociais. Mendigos, prostitutas, e todos aqueles que não 
possuíam trabalho formal e habitavam o centro, que moravam em cortiços ou 

mocambos, formavam o grupo das classes perigosas, que foram forçados a ocuparem 
lugares, longe do centro considerado civilizado e agora moderno da cidade. As teorias 
higienistas amparadas pela medicina social tão em voga na Europa embasaram a 
construção de uma imagem moderna do Recife sendo assim, os médicos passariam a 
procurar nos hábitos e costumes dos cidadãos mais pobres a razão para as  epidemias 
que assolavam os centros urbanos propondo em seguida o tratamento, que ia da 
vacinação em massa, à desodorização do espaço urbano. 
 
PALAVRAS CHAVE: Higienismo social, Remodelamento urbano, Recife. 

 

ABSTRACT: Recife in the early twentieth century, as well as other cities of Brazil, faced 

many changes in its landscape aspect: demolition of old houses, removal of underserved 

populations inhabited areas several years ago to make way for real estate projects with 
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the proposed modernization and beauty city. Such developments have changed intensely 

the life of Recife population, especially the popular classes. Faced with these questions, 

it´s possible to feel the brands that such measures have left the city of Recife, and my 

objective to study the importance of the theories hygienists in employers' actions and see 

how this such medical theories were associated with an interest social control. The center 

of Recife was the "shelter" of the population lived in slums and tenements, sharing tiny 

spaces with several families, which for the elites represented the imminent risk of 

diseases and bad habits. It was in the interests of economic elites that these people were 

in remote places in the center, because, habits taken by the elites as animalistic and 

unpleasant odors expelled in nothing corroborated with the modern image that is craved. 

With support of hygienists theories, was possible to deploy a chase those who were 

considered social ills transmitters. Beggars, prostitutes, and all those who had no formal 

job and lived in the center, living in slums or shacks, formed the group of dangerous 

classes, who were forced to occupy places, away from the center considered civilized and 

now modern city. The hygienists theories supported by social medicine so fashionable in 

Europe gave the support building a modern image of Recife. Therefore, doctors would 

then search the habits and customs of the poorest citizens the reason for the epidemics 

that ravaged urban centers proposing then treatment, reaching from mass vaccination, 

until the deodorization of urban space. 

 
KEYWORD: Hygienism social,urban remodeling, Recife. 
 

 

Um dos temas mais abordados pela historiografia urbana brasileira são as 

ações de remodelamento urbano com viés higienista que ocorreram de forma intensa 

no final do século XIX e no início do século XX. Tais obras estavam atreladas a uma 

suposta modernidade que tomava conta das grandes capitais brasileiras sendo 

responsável assim por grandes reformas urbanas como a construção de novos 

edifícios públicos, a derrubada de antigos casarões de cariz colonial para dar lugar a 

largas avenidas tomadas por bondes e automóveis. 

A capital pernambucana assim como outras capitais do Brasil, passou por um 

processo de modernização no início do século XX que acarretou com uma grande 

remodelação do centro da cidade, principalmente no Bairro do Recife, centro 

comercial da época, e porta de entrada dos que chegavam ao estado. O final do século 

XIX e o alvorecer do XX representou um momento transitório, entre a primeira 

república e a queda do regime imperial brasileiro, dessa forma, com o intuito de 
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eliminar laços que remetessem ao império, foi implantado um suposto pensamento 

moderno no país, o que refletiu em mudanças no aspecto paisagístico e 

comportamental da capital Pernambucana. 

É possível afirmar que tal panorama foi experenciado por outras capitais 

brasileiras, onde o tripé; higienista medico e sanitário estiveram presentes como 

solução para o desordenamento social e paisagístico que pairava sob as grandes 

metrópoles do país. No entanto, cada cidade, cada estado apresenta singularidades no 

que diz respeito as questões sociais, políticas no que tange ao surto de modernidade e 

as práticas de higienismo social, sendo um grande risco abordar cada uma dessas 

experiências com o risco de tornar a leitura enfadonha. 

 As obras promoveram uma série de mudanças urbanísticas na cidade indo da 

derrubada de casarões para dar lugar a largas avenidas e construções modernas para 

abrigar não apenas a elite recifense, mas centros comerciais como bancos e lojas de 

câmbio. O viés higienista esteve presente em todas essas obras, o que representaria 

no entender das elites, uma maior sensação de segurança por parte das elites no que 

diz respeito ao pânico urbano.    

As ações modernizantes citadas acima chamam atenção pelo impacto causado 

na vida das classes populares, incidindo sob seus hábitos, formas de moradia, uso 

dos espaços (público e privado). O combate aos cortiços e as habitações proletárias 

de forma geral foi um das faces do plano moderno que se ansiava para a cidade, 

sendo assim, era intuito do governo e das elites, enquadrar as camadas pobres da 

população recifense nos padrões de higiene e ordenamento.  As reformas urbanas, 

bem como o pensamento higienista, teve inspiração nas obras e reformas que 

ocorreram nas cidades europeias após a Revolução Industrial, que acarretou um 

maior adensamento populacional, e o consequente desgaste das já precárias 

condições de salubridade urbana. Dessa forma, médicos, engenheiros passaram a 

combater (com anuência do estado e financiados por ele) os focos tidos como 

irradiadores de moléstias e maus hábitos. Para modificar inteiramente o aspecto 

primitivo da capital, dando-lhe uma feição de empolgante modernidade (Revista de 

Pernambuco, nº. 6, dezembro/1924.p 17) 
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Tal citação retrata muito bem o pensamento de parte da elite Recifense e seus 

encantos com a modernidade, sendo interessante abordar os discursos das elites em 

favor das mudanças urbanísticas, do alargamento das ruas, da derrubada dos casarões 

antigos, o encantamento desse grupo social com a modernidade. O discurso desse 

grupo estava presente nos jornais (A Província, Diário de Pernambuco, Jornal do 

Commercio,) e em revistas (Revistas Nova, Revista da Cidade, Pilhéria, Cri Cri). Tal 

discurso se fazia sentir nas práticas policiais (repressão ao que soava contrário ao 

modelo que tentava ser implantado) e nas práticas governamentais, como autorização 

de obras em velocidade relâmpago, isenção de impostos a industriais que desejavam 

investir na cidade, entre outras práticas.  

 

A presença dos bailes, das soirées, de uma vida social que se 
intensifica, demonstra que pelo menos a característica fundamental 

da modernidade, o trânsito, estava bem instalado. A vida de 
aparência, o consumo, a ostentação, o luxo, faziam parte do dia-a-dia 
dos ricos e dos pobres; os dizeres da moda se espalhavam mais rápido 

do que as epidemias. A própria cidade tornou-se um objeto de 
exposição de suas elites. Os equipamentos urbanos instalados, luz, 
água, transporte urbano. (DANTAS,1992 p.92) 

 

Como são comuns, os ventos de modernidade não agradam a todos os 

habitantes da cidade, as alterações que ocorriam em larga escala pela cidade, a 

velocidade dos bondes e automóveis, a agitada vida social causava estranhamento, 

afinal, as mudanças se faziam sentir nas questões de remodelamento e 

aformoseamento da cidade e nos hábitos naqueles que a habitam. O poeta 

Pernambucano, Manoel Bandeira estava entre os que tentavam se adaptar aos novos 

tempos, mas não deixava de sentir os impactos das mudanças. 

 
A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que 

não sabia onde ficavam Recife... Rua da União... A casa do meu avô... 
Nunca pensei que ela acabasse! Tudo lá parecia impregnado de 
eternidade Recife... Meu avô morto... Recife morto, Recife bom, Recife 
brasileiro como a casa do meu avô. (BANDEIRA. P.79) 
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 No lugar das tradicionais festas e manifestações populares que ocupavam as 

ruas da cidade, vão surgindo novos padrões de comportamento e lugares a serem 

frequentados. Os bailes perfumados, o novo hábito de ir a cafés tomar o chá das cinco, 

o passeio pelas praças recém-inauguradas contrastavam com dos recatados modos do 

tão “presente” século XIX. 

Não seria possível mudar de uma hora pra outra todas as características da 

cidade e envolve-la em um véu de modernidade, no entanto, alguns aspectos pontuais 

tornavam essa fantasia mais real, se não era possível derrubar todas as casas e 

exportar hábitos e costumes Franceses, e do dia para noite incuti-los em nossa 

sociedade, era possível se agarrar a momentos de modernidade. Dentro desta lógica, a 

reforma do porto do Recife estava entre as principais demandas da cidade, uma 

metrópole que se propunha como moderna, não poderia ter em sua cidade algo tido 

como retrógrado por aqueles que chegavam a capital.  

 

Desde 1887 já se vinha discutindo as reformas do porto da cidade, que 
não acompanhou as mudanças que vinham ocorrendo no setor de 
navegações, com o aparecimento de navios mais modernos e pesados 
e que, portanto, não podiam atracar no porto do Recife sem o risco de 

encalhar. Esses navios atracavam em pleno oceano, numa localidade 
chamada Lamarão. Os tripulantes e as cargas eram desembarcados 
por uma cesta suspensa por um guindaste, o que causava uma 
situação constrangedora que provocava risadas nos transeuntes ( 
ARRAES, 2004. P.12) 

 

É importante destacar que o clamor das elites por mudanças, e a adesão ao 

projeto tido como moderno estava atrelado não a um fetiche puro e simples, mas a 

uma concepção de cidade moderna, que passava pela exclusão dos grupos tidos como 

indesejáveis, e que no entender das elites, não combinavam com uma cidade em 

processo de embelezamento. Essa população será perseguida durante o período, 

sendo constante a tentativa de modificação de seus hábitos, e quando possível, o 

afastamento desses grupos do centro do Recife. Dessa forma, condutas que não 

estavam dentro do padrão moderno de civilidade europeia eram alvos constantes da 

polícia local. Não fomos felizes, por que a sessão havia terminado. Um grupo de 
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duzentas pessoas estava de pé, entoando as últimas preces a Mestre Carlos, o chefe e 

protetor dos maus espíritos (Diário de Pernambuco. p. 23 de 15/03/23.) 

  Neste contexto, os trabalhadores representavam a classe a ser salva, não por 

um ideário humanista oriundo de uma medida governamental, mas se reconhecia a 

importância de uma classe operária sadia e obediente para que a produção não 

sofresse impactos negativos por conta de doenças e maus hábitos que viessem a 

desviar o trabalhador de sua “sagrada missão”. Dentro desta lógica de preservação da 

classe trabalhadora com finalidade não humanística, mas sim de lucro (uma vez que o 

trabalhador representa parte fundamental do complexo produtivo), surgem as Vilas 

Operárias.  

 As vilas operárias tiveram seu surgimento na Inglaterra no século XIX com o 

advento da Revolução Industrial, que ocasionou uma grande explosão demográfica 

nas cidades, bem como uma acentuada falta de moradia. Tal situação propiciou o 

surgimento de tentativas de habitação operária, tendo em 1822 o francês Charles 

Fourier idealizando não apenas uma habitação limpa e afastada dos centros, mas 

também fundando as bases do que seria no entender da burguesia da época, uma 

sociedade ideal. Com as mudanças impostas pela Revolução industrial, à antiga forma 

de produção dos artesãos era tida como incompatível pela grande indústria, sendo 

assim, trouxe consigo uma proposta de reorganização do trabalho, e principalmente 

do controle dos trabalhadores, estando essa última tentativa atrelada à glorificação do 

trabalho. 

 

A dimensão crucial dessa glorificação do trabalho encontrou suporte 
definitivo no surgimento da fábrica mecanizada, que se tornou a 
expressão suprema dessa utopia realizada, alimentando, inclusive, as 
novas ilusões de que a partir dela não há limites para a produtividade 

humana. (DECCA. 1984. Pag 8.) 

 

Sendo assim, idealizava-se não só uma habitação digna, mas também uma 

sociedade ideal, que fosse referência dentro de uma realidade de caos nas moradias. 

Através da melhoraria das condições de vida dos trabalhadores, buscava 

consequentemente combater o socialismo que vinha “seduzindo” operários em 
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diversas partes do mundo. O cerceamento da liberdade dos operários, e as tentativas 

constantes de dificultar seu contato com sindicatos e ideologias trazidas por 

imigrantes europeus, fazia parte do cotidiano das vilas, visto que o poder não se 

estabelece apenas através da coerção, se o poder não estiver atrelado a algo positivo, 

ele não conseguiria ser exercido, sendo necessário que ele seja aceito por aqueles que 

sofrem suas sanções, traçando assim seu intuito de transformar os homens em seres 

mais dóceis, minando suas resistências. 

 

Pois se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por 

meio da censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à 
maneira de um grande super−ego, se apenas se exercesse de um modo 

negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos 
positivos a nível do desejo − como se começa a conhecer − e também a 

nível do saber. O poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi 
possível constituir um saber sobre o corpo, foi através de um conjunto 
de disciplinas militares e escolares. E a partir de um poder sobre o 

corpo que foi possível um saber fisiológico, orgânico. ( FOUCAULT 
1982 p.84) 

 

Para esta análise, utilizo o pressuposto foucaultiano do disciplinamento dos 

corpos observando o papel que os mesmos desempenhavam no ordenamento 

almejado para com os trabalhadores que habitavam as vilas operárias. O operário que 

exercesse suas funções sob a égide da disciplina, seria a representação do ideal 

burguês, um trabalhador dócil, ordeiro e que por conta dessas características, 

passaria a produzir mais e melhor. 

 

A ausência absoluta do sentimento do respeito de si e da sua 

dignidade de homem; a aniquilação da ideia de família, que o escravo 
não podia formar; o consequente desapego dos filhos que, como entre 
os animais, só lhes pertenciam enquanto não podiam dispensar os 
cuidados maternos, se estes mesmos não lhe eram roubados para 
fazer de suas mães amas de leite; a maior animalidade estabelecida 
em suas relações sexuais; a mulher considerando sua virgindade em 
pequeno valor, a negociar com o primeiro pretendente, se os olhos do 
senhor não a tinha marcado com a estigma de sua preferência; a 
ignorância arvorada em condição de existência; a ausência de 
sentimento religioso que não fosse uma grosseria e supersticiosa 
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devoção; nenhuma ideia de conforto, nenhuma aspiração moral. 
(COLLIER, 1996. p. 76) 

 

As consequências das mudanças urbanísticas e da modernidade que se 

propagavam acarretaram em mudanças na vida dos mais pobres, menores 

abandonados, prostitutas, trabalhadores informais e capoeiras. A classe operária seria 

o alvo “preservado”, uma vez que representavam uma engrenagem fundamental na 

nascente indústria pernambucana. 

Disciplinar os trabalhadores e controlar as demais classes populares como um 

todo, representava controlar a criminalidade no entender das elites, desta forma, 

atividades que estivessem atreladas ao “não trabalho” eram alvo da policia recifense, 

caracterizando assim, um combate a figura do vadio. Era acusado de vadiagem, todo 

aquele cidadão (em geral preto e pobre) que não possuísse bens materiais e que 

tirasse o seu sustento de atividades não regulares, como gazozeiros, engraxates entre 

outros que não possuíam emprego fixo. 

 

Tornar-se-ão úteis a si próprios e á sociedade, que não deve ter em 
seu seio indivíduos ociosos e prejudiciais, e sim segregá-los em 

local onde deixem de constituir ameaça á coletividade. (Colonia 
Correcional, Jornal do Comércio, Recife, 16/08/1923, Ecos e 
Comentários, p. 03.) 

 

Ao contrário da apropriação atual do termo, a imagem do vadio não estava 

remetida apenas a ociosidade, visto que a imoralidade também fazia parte desse 

imaginário, pois no entender das elites, a vadiagem (ócio) representa a porta para que 

os vícios que degeneram o ser humano possam adentrar. Sendo assim, os ditos vadios 

seriam facilmente reconhecidos, seja pela sua cor (negra) ou por seus costumes e sua 

linguagem tida como ofensiva. 

 

Hontem, as 7 e meia horas da noite, pouco mais ou menos, o 
subdelegado capitão Agnello, da Boa Vista, encontrando um creoulo 
muito bêbado na rua da Imperatriz, ordenou a duas praças que o 
levassem para a detenção e retirou-se. Na ausência desta autoridade 
os dois soldados praticara revoltante barbaridade com o creoulo, que 
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não podia caminhar devido ao seu estado de embriaguez e teve de ser 
arrastado, em vez de ser conduzido em padiola convenientemente 
amparado. Os policiaes seguraram-lhe os dois pés e puxaram-n’o 
sobre o calçamento, quebrando a cabeça do infeliz e ferindo-lhe as 
costas nas pedras. Ao chegar na ponte o pobre homem, bastante 
ensangüentado, não suportou mais os horrores do transporte, e gritou 
que já estava quase á morte. O facto attrahiu a attenção de muitas 

pessoas, que se aglomeraram manifestando a sua reprovação áquella 
selvageria, mas os soldados, aos quais já se haviam reunido outros, 
affirmaram que a policia não seria desautorada e que o ébrio havia de 
seguir assim mesmo. E assim mesmo foi conduzido até a detenção, 
onde deve ter chegado em condições lastimaveis. Alem d’isso um 
individuo, que se julga auxiliar da policia n’aquella freguesia, dirigiu-

se a um grupo que protestava contra o acto de crueldade posto em 
pratica, e, em termos provocantes, ameaçou com uma faca de ponta a 

quem desejasse enfrental-o. Apresentaram-se diversos e o valentão 
teve de guardar a arma e sahir cabisbaixo, acompanhado pelo 
molecorio, que lhe deu uma solemne vaia. O capitão Agnello deve 
recomendar um pouco de humanidade e prudência aos seus 
subordinados. (A Província, 25/05/1902. P. 31) 

 

O estado tem como objetivo ter um maior conhecimento sobre a sua população, 

torna-se necessário para um maior controle o esquadrinhamento da população, a fim 

de conhecer melhor suas especificidades, podendo assim, ter uma maior segurança 

quanto as suas ações. O sentido em esquadrinhar, buscar informações mais precisas 

sobre a população que habita seu território é essencialmente para segurança da 

localidade, e consequentemente um maior controle da mesma. Tendo como foco os 

bairros mais pobres, sobretudo os bairros operários, o destrinchamento das vivências 

dessas localidades resultou na constatação das precárias condições de vida da classe 

operária, da falta de estrutura de suas residências, e as doenças que estava exposta 

neste cenário, isso sem mencionar aos maus hábitos que poderiam ser inseridos a 

vida do trabalhador. 

 

Tanto na perspectiva da higiene pública quanto na dos industriais, a 
classe operária juntamente com toda a população pobre é, portanto, 
representada como animalidade pura, dotada de instintos 
incontroláveis (RAGO, 1987, p 175) 

Um problema que se apresentava para as elites locais, e consequentemente 

para a polícia, era a prostituição, que ao contrário da vadiagem, combate-la não 
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significava excluí-la de vez da capital pernambucana. Sendo assim, criou-se uma 

forma de convívio com a prostituição onde ela seria “tolerada” nos grandes centros 

que atendiam a elite local, mas seria combatida duramente no que se pode chamar de 

“baixo meretrício”. Tal distinção entre classes ao tratar sobre uma mesma dificuldade 

de ordenação social, advém da “preservação” do trabalhador sadio e ordeiro, já que 

este pertencia à classe mais desfavorecida, e justamente nela a prostituição seria 

domesticada.  

 

[...]que o mal está no fato de mulheres de vida fácil, de 18 ás 22 horas, 

permanecerem de pé na frente das escadas dos prédios em que 
residem á rua das Trincheiras, Estreita do Rosário, pateo do Carmo, 

etc. Reúnem ali marinheiros, passam as patrulhas e, certamente vem 
daí a Reclamação.(APEJE Fundo SSP, 1ª Delegacia da Capital, Ofício do 

subdelegado de Santo Antonio para o Ilmº Sr. Dr. Delegado do 1º 
Distrito, Enéas de Lucena, de 17 de abril de 1915. 

 

  No entanto, mesmo com tentativas constantes de cerceamento da liberdade 

desses grupos, a polícia não conseguiu atenuar o medo e o incômodo que as elites 

sentiam perante os grupos que atentavam diariamente com a nova perspectiva de 

cidade moderna, higiênica e ordeira. Além da prostituição, problemas como a 

mendicância e o com o consumo de álcool atormentavam as elites e eram motivos de 

preocupação para esses grupos que temiam os problemas que vinham na esteira 

trazida pela embriaguez das classes populares. Seguindo essa perspectiva, homens ou 

mulheres alcoolizados estariam mais propensos a ofender a moral, a praticar atos 

teoricamente não praticados em estado tido como normal. 

Com frequência, os jornais que circulavam pela capital recifense anunciavam 

detenções de indivíduos classificados como perigosos, sugerindo em diversas ocasiões 

medidas que livrassem a população que frequentava o centro da cidade dos mendigos, 

capoeiras, gazozeiros, ébrias e das habitações insalubres que tanto incomodavam a 

elite política recifense. Os jornais apontavam as razões pela qual a polícia deveria 

limpar as ruas centrais da capital pernambucana, clamando pela retirada dos 

elementos tidos como indesejáveis, os ditos vadios que não possuíam emprego fixo 
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nem moradia estabelecida. Atreladas ao discurso das elites, os jornais implantaram 

durante boa parte do início do século XX uma verdadeira cruzada contra as moradias 

populares, indo dos mocambos e palafitas que ocupavam a área ribeirinha da capital, 

aos antigos sobrados que aglutinavam diversas famílias.  

Os cortiços, mocambos e demais moradias das classes populares, bem como 

seus moradores representavam entraves ao progresso e a modernidade tão alardeada, 

pois estavam localizados nos espaços que as elites desejavam embelezar e higienizar, 

ou seja, tornar moderna a área central da cidade, que seria a “sala de estar” daqueles 

que viessem visitar a capital recifense. 

 

Há na cidade homens e crianças sem profissão certa e sem residência, 
e toda a gente sabe que a miséria e o vício geram-se um ao outro [...] 
É no meio destes que o alcoolismo se espalha vitoriosamente 
contaminando o lar miserável, sem conforto e sem higiene, atingindo 
como um polvo hediondo a mulher e os filhos. (Diário de Pernambuco. 
De uns e de outros, coluna assinada pelo jornalista Aníbal Fernandes. 
Recife. 11/01/1921 – p. 03.) 

 

Alguns nomes marcaram de forma expressiva esse momento de constantes 

modificações urbanas na cidade do Recife, entre eles podemos citar o médico Amaury 

de Medeiros e o engenheiro Saturnino de Brito, ambos promoveram em Recife, 

contanto com o respaldo dos governantes e da elite, modificações urbanas, e 

modificações que ansiavam uma mudança de hábitos dos cidadãos. Amaury de 

Medeiros trabalhou como médico na gestão do governador Sérgio Loreto (1922-1926), 

Amaury via a função que iria assumir não apenas na esfera médica, receitando 

medicamentos aos pacientes enfermos, seu raio de ação iria extrapolar as fronteiras 

do consultório e iria incidir sobre uma tentativa de controle sobre as classes 

populares, identificando quais medidas de cunho sanitário e profiláticas, seriam úteis 

para sanar o que considerava o foco de todas as doenças, os hábitos dos mais pobres. 

 

Com efeito, a todas as questões mais importantes nos parece ter dado 
uma atenção correspondente... as de higiene, dando ao edifício grande 
número de aberturas, não só para garantir a salubridade do pessoal, 
como se poder exigir dele o máximo de trabalho, em um clima que 
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enlanguece e abate quando se trabalha dentro de paredes fechadas; a 
de elevação do pé direito, a quase o dobro do que se usa na Europa 
para o mesmo fim; as de ordem e higiene moral, dispondo as diversas 
seções de forma a poder o pessoal mover-se de umas sem atravessar 
as outras e não deixar em perigosa promiscuidade os dois sexos, o que 
constitui em toda a parte tão copiosa fonte de imoralidades e 
desordens.( Companhia Industrial Pernambucana, 1º Relatório. 1902, 

p. 11.) 

 

Já o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, esteve em Recife de 1910 a 1917 

e foi responsável pela grande obra sanitária da capital pernambucana até então, 

instalando uma extensa rede de esgoto e água encanada. 

 

 “Pode-se encontrar em Saturnino de Brito uma visão globalizante do 

espaço urbano que repudiava operações de redesenho estético urbano 
em escala pontual que intervinham apenas em partes da cidade. 

Procurava, sim, planejar o conjunto da cidade adotando o 
planejamento como meio de garantir o desenvolvimento harmônico 
desta. Em seus projetos de saneamento sempre ressaltava a 

necessidade de previsão do crescimento das cidades [...]. Brito 
colocava como inadiável a obrigação de prever a expansão da rede 
sanitária e dos arruamentos, tanto no caso das cidades planas como 

no caso das cidades acidentadas”( MOREIRA 1992.)  

 

Diante dos fatos expostos, pode-se que as modificações urbanas que ocorreram 

em Recife, estavam atreladas não apenas a um ideal de beleza arquitetônica ligada a 

Belle Epoque e as mudanças que ocorreram na Europa. As elites locais além do desejo 

de rompimento com um passado que atrelava ao império, ao escravismo, via a 

necessidade de por a sua região na rota da modernidade, do belo. Tais Discursos 

trouxeram em seu bojo questões ligadas a higiene e consequentemente a uma 

perseguição àqueles que eram tidos como ameaças ao novo modelo de cidade que se 

almejava. A cidade recebia os melhoramentos para ser a grande “sala de estar” da 

elite recifense, e daqueles que viessem a visita-la, não sendo de bom tom na lógica das 

elites, dividir esses espaços com o restante da população inculta e dotada de maus 

hábitos.  
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O CENTRO HISTÓRICO DE ACARI-RN:  
TRADICIONAL TESTEMUNHO DO SÉCULO XIX 

 

Cicero José de Araújo Silva1 
RESUMO 
O trabalho problematiza o Centro Histórico de Acari-RN e suas nuances enquanto um 
patrimônio cultural. Lugar que guarda uma Arquitetura vernácula do século XIX e as 
tensões geradas em torno de sua sobrevivência ou aniquilação pelo moderno. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Acari, Centro Histórico, Patrimônio Cultural 
 
 
Uma profusão de conceitos e definições 

Segundo Rubenilson Brazão (2012), as aglomerações urbanas em seu estado 

mais incipiente, ou seja, enquanto povoação, são chamadas de núcleo urbano inicial, 

contendo uma capela ou cemitério para regular e estruturar o espaço. A gênese 

urbana de muitas povoações foi, em linhas gerais, sempre marcada pelo viés religioso, 

visto que o aglomerado se desenvolvia ao redor de capelas e igrejas.  

Podemos, de maneira prática, associar esse conceito à fase em que a povoação 

do Acari possuía apenas um elemento estruturante do espaço urbano: a capela que 

também agregava em si o cemitério. 

Entendemos “Centro Histórico” como a área mais antiga de uma cidade, que 

conserva em seu seio os testemunhos dos vários estágios de ocupação. Do 

povoamento inicial, o Centro Histórico de Acari guarda apenas a Capela do Rosário, já 

que as demais construções desapareceram como consequência das reconfigurações 

urbanas que o espaço sofreu durante o século XIX e XX. 

                                                        
1
 Bacharel em História pela Univesidade Federal do RioGrande do Norte/Ceres. Email: 

cicerojs38@gmail.com.  

mailto:cicerojs38@gmail.com
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Figura 1. Vista aérea do Centro de Acari na década de 1950. FONTE: Prefeitura Municipal de 

Acari. 

 

Para Funari e Pelegrini (2009, p. 32), os centros históricos podem guardar em si 

elementos heterogêneos e cronologias diferentes. No caso de Acari, podemos falar, em 

linhas gerais, de um centro histórico com um casario representante da fase da 

pecuária e depois da cotonicultura, ambos testemunhos do século XIX. Ao estudar o 

conjunto arquitetônico, contudo, não se pôde datar cronologias baseando-se no estilo 

ou técnica das obras. Por exemplo, casas com características de arquitetura colonial, 

construídas já em fins do século XIX. Em linhas gerais, as construções são ecléticas, 

contendo elementos do barroco e neoclássico. Essa situação justifica-se pelo fato de 

que os estilos arquitetônicos vigentes chegaram com atraso, além da reprodução com 

base em tradições. 
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Figura 2. Mapa mostrando o Centro Histórico de Acari. Em vermelho, a 

Casa de Câmara e Cadeia e em azul a Capela do Rosário. Fonte: 

Teixeira, 2012, p.23. 

 

A escolha que melhor se encaixa em nosso estudo e ao que entendemos por 

centro histórico de Acari, teve que levar em consideração questões de cunho prático e 

técnico. Efetivamente, nosso espaço de observação é composto pela área mais central 

da cidade onde estão localizados os elementos estruturantes2 como a Capela do 

Rosário e a Casa de Câmara e Cadeia, além de um conjunto arquitetônico em seu 

entorno composto por construções coloniais de meados do século XIX e construções 

de arquitetura eclética, já de início dos anos 19203. Nossa escolha se justifica, à 

medida que a área assim delimitada guarda inúmeros exemplares arquitetônicos 

dessas duas tipologias importantes para a história e arquitetura local. A delimitação 

do Centro Histórico de Acari ainda não foi feita ‘oficialmente’ pelos órgãos de fomento 

e/ou ligados às políticas públicas patrimoniais. 

É no Centro Histórico de Acari que se concentra grande parte do legado 

patrimonial edificado, o qual encerra em si uma dignidade monumental, pela 

                                                        
2
  Segundo Rubenilson Brazão, a maioria das povoações que surgiam na Capitania do Rio Grande do 

Norte, se consolidavam ao redor de praças, Igrejas e Casas de Câmara e Cadeia, em maior numero 

estão aquelas que surgiram no entorno de templos religiosos como é o caso de Acari, sendo portanto 

essas construções reguladoras e estruturantes da nova formação urbana. 
3
  Nesse ponto, gostaríamos de esclarecer que entendemos “construção colonial” partindo do 

pressuposto que colonial é um estilo do ponto de vista da História da Arte, que independe da cronologia 

ligada ao período colonial. 
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importância do ponto de vista histórico e arquitetônico. O patrimônio é, sem dúvida, 

um componente fundamental do Centro Histórico acariense, que ao estar situado no 

coração da cidade, tem um valor singular, tornando o espaço realmente perceptível 

pela atração exercida pelas construções coloniais e ecléticas. 

 

O patrimônio arquitetônico vernáculo do Centro Histórico de Acari 

O conceito de patrimônio arquitetônico dentro de uma perspectiva 

preservacionista, pode ser entendido como uma construção progressiva, que foi sendo 

moldado paulatinamente ao longo dos tempos. A preocupação com a defesa dos bens 

culturais surge, inicialmente, na Europa, nos primeiros anos do século XIX. Nesse 

contexto, apenas os “monumentos históricos” figuravam como dignos de conservação 

e estavam divididos em três categorias: os herdados da antiguidade greco-romana, as 

construções religiosas medievais e, por último, castelos e palácios (CHOAY, 2001, 

p.12). 

Segundo Alois Riegl (2000), é necessário fazer uma diferenciação entre 

monumento e monumento histórico já que o primeiro serve para rememorar 

acontecimentos, crenças. É criação deliberada, intencional e pensada a priori e o 

segundo é constituído a posteriori, “(...) pelos olhares convergentes do historiador e 

do amante da arte, que os selecionam na massa dos edifícios existentes (...)” (apud, 

CHOAY, 2001, p.18-25). Já para Le Goff (1990, p. 462), monumento é tudo aquilo que 

faz recordar um sinal do passado, que vai desde escritos a construções arquitetônicas, 

posição parecida com a segunda orientação de Riegl, e que remete a uma noção de 

continuidade voluntária ou não das sociedades com o objetivo de perpetuação. 

As discussões sobre políticas de proteção a centros históricos são recentes e 

eclodiram dentro das reflexões sobre o urbanismo moderno. O aumento da população 

e a necessidade de uma nova infraestrutura começaram a figurar como possíveis 

elementos degradantes do patrimônio cultural, que só recebeu essa devida atenção 

quando houve uma reorientação conceitual de sua abrangência, passando de 

patrimônio histórico para patrimônio cultural. Surge, assim, uma visão mais 

abrangente e que se baseia em referenciais identitários de um povo. 
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Essas preocupações se acentuaram com a destruição causada pelos bombardeios 

durante a Segunda Guerra Mundial, quando os estudiosos da questão patrimonial 

voltaram suas atenções para a reconstrução de cidades e monumentos engolidos pela 

guerra. Os valores identitários passaram a receber, dentro desse contexto, um 

cuidado maior. 

No Brasil, o cuidado detalhado com o patrimônio surge com a criação do SPHAN 

em 1936 e com o Decreto lei n. 25/1937. Inicialmente, pautado por uma preocupação 

com um patrimônio de caráter excepcional, importante para a construção e a 

memória de uma história nacional, um passado português representado por edifícios 

do período colonial. Em 1967, as jazidas e os sítios arqueológicos passaram a figurar 

na lista dos bens a serem preservados. 

No contexto internacional, a Carta de Veneza (1964) e a Declaração de Amsterdã 

(1975) foram os principais instrumentos responsáveis por divulgarem um novo olhar 

no que tange à análise patrimonial. A ideia de monumento se expande nesse contexto, 

incluindo agora construções simples com significado cultural e conjuntos antigos. 

O casario do Centro Histórico por nós estudado pode se enquadrar, em linhas 

gerais, em um conceito da arquitetura vernácula conforme Lemos (1989, p.15): 

 

Arquitetura vernácula é aquela feita pelo povo, por uma sociedade 

qualquer, com seu limitado repertório de conhecimentos, num meio 
ambiente definido, que fornece determinados materiais ou recursos 
em condições climáticas bem características. Com seu próprio e 

exclusivo “saber fazer” essa sociedade providencia suas construções, 
suas casas, satisfazendo a peculiares necessidades expressas em 

programas por próprios e únicos usos e costumes. A casa vernácula, é, 
portanto, uma expressão cultural. Só pode ser daquele povo e daquele 
sítio. É uma arquitetura que percorre gerações. É funcional. Está fora 
dessas questões ligadas a estilos arquitetônicos (LEMOS 1989, p.15). 
 

 

Acari se desenvolveu distante dos centros irradiadores dos novos modelos ou 

padrões construtivos em voga. Não se tem registro, pelo menos de maneira evidente, 

da presença de nenhum arquiteto erudito ou estudioso que tenha vindo aplicar seus 

conhecimentos em Acari , á época na qual os edifícios do que é hoje o Centro Histórico 
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foram erguidos. Nem mesmo na construção da Casa de Câmara e Cadeia tem-se 

notícia da presença de uma figura como um engenheiro4, por exemplo, o que leva a 

crer que a Cadeia foi construída por pessoas da própria localidade. Com 

características do segundo reinado, o edifício é uma prova visual da capacidade dos 

moradores do Termo da Vila do Acari. Diante dessas virtudes construtivas da 

arquitetura vernácula de Acari, somos levados a perguntarmo-nos sobre como essas 

pessoas aprendiam essas técnicas construtivas em plena Ribeira do Acauã. 

Sobre o prédio da Casa de Câmara e Cadeia, Pedro Lima (2002, p.40) faz ao 

seguinte comentário: “o prédio da cadeia seria uma obra que transita do século XIX 

para o XX, em um processo no qual sua arquitetura, originária do período colonial, 

adquiriu feições neoclássicas”. Sua descrição não chega a mencionar o contexto em 

que a mesma foi construída, e sua importância na concepção do espaço urbano. 

 

 

                                                        
4
 O engenheiro (“engenheiro das obras públicas”), ou pelo menos técnicos que deveriam substituí-lo, 

era responsável pela construção dos caminhos ferroviários e rodoviários, edificação e manutenção dos 

edifícios mais importantes como a Casa de Câmara e as igrejas, o mercado público; pelas obras de 

infraestrutura urbana, desenho cartográfico das cidades e das regiões. Natal, o principal centro urbano 

da província, é um bom exemplo do envolvimento dos engenheiros.  
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FIGURA 3 CASA DE CÂMARA E CADEIA DE ACARI EM 1986. FONTE: ACERVO ICONOGRÁFICO DO 

RIO GRANDE DO NORTE. DISPONÍVEL EM: 

<HTTP://ACERVOICONOGRAFICODORN.BLOGSPOT.COM>. ACESSO EM: 25 JUL. 2013. 

 

A comunicação com outras localidades era dificultada pelas condições precárias 

das estradas e dos meios de transportes existentes na província. Não podemos 

descartar a possibilidade de que um morador do Acari tenha ido estudar em outros 

centros como Olinda5, por exemplo, e que lá teve algum contato com arquitetura e 

depois reproduzido nas construções erguidas na cidade. Em 1835, João Valentino 

Dantas Pinajé estudou na Faculdade de Direito do Recife e foi o primeiro “morador 

do termo da Vila do Acari a receber um diploma em 1835” (SANTA ROSA, 1970 p. 

74).  

Pinajé era filho de Manuel Antonio Dantas Corrêa, autor de uma crônica que 

descreve as secas no sertão, nos séculos XVII e até meados do XIX. Muyrakitan 

Macedo (0000), no segundo capítulo de seu livro A Penúltima Versão do Seridó, faz 

                                                        
5
  Tomaz Pereira de Araújo foi vigário da Freguesia do Acari por várias décadas. Seu avô, Tomaz de 

Araújo Pereira (o terceiro), foi quem custeou seus estudos em Olinda. Foi vigário da Freguesia entre 

1835/1870 e 1873/1893 ano de sua morte (MEDEIROS, 1985, p19). Como a igreja tinha ligações com o 

saber, pode-se pensar que o mesmo tenha tido algum contato com arquitetura por lá 

http://acervoiconograficodorn.blogspot.com/
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diversas observações sobre quais possibilidades teriam acarretado a construção 

desse manuscrito. Pretendemos analisar esse fato como um espaço de provação e 

promissão que intitula a escrita de Macedo, já que nosso foco é discutir a 

disseminação do saber, na ribeira do acauã. Nos apropriamos deste “espaço” de 

provação e promissão, pois foi justamente ele que permitiu que Manoel Antonio 

Dantas Corrêa escrevesse sua crônica, e pensamos dessa mesma maneira no que diz 

respeito à construção dessa arquitetura vernácula. 

 Para tecer sua crônica, é provável que o autor tenha bebido da fonte bíblica, 

pois a educação formal era desconhecida dos primeiros povoadores da Ribeira do 

Seridó, segundo Medeiros Filho (1981, p. 21). Tomaz de Araújo Pereira (1700-1781), 

o primeiro com esse nome, assinou um inventário de Domingues Alves dos Santos 

com “huma cruz por não saber ler nem escrever”, revelando que a instrução não era 

comum entre os colonizadores. Condição diferente de seu neto Tomaz de Araujo 

Pereira (1765-1847), posto que Jayme Santa Rosa menciona dois grandes cadernos 

com capas de couro e cheios de anotações e contas, deixados por ele em sua Fazenda 

Serrote. A educação formal era muito rudimentar e quando se tratava de filhos de 

famílias mais abastadas, as primeiras letras eram ministradas em casa. Em 1830, na 

Vila de Acari, achavam-se matriculados 42 meninos no ensino das primeiras letras 

(MACEDO, 2007, p. 101). 

Manuel Antonio Dantas Corrêa talvez tenha lido a Bíblia ou ouvido nas missas a 

sua explanação, mas a relação e conexão que fazemos entre a questão do saber, são 

para enfatizarmos a superação que os moradores da Vila do Acari tiveram que 

atingir para desenvolverem uma arquitetura que foi produzida por pessoas do povo, 

sem estudos técnicos e que se aproximou da erudição. O que torna esse patrimônio 

arquitetônico digno de proteção, não apenas por sua beleza, mas pelo contexto em 

que foi produzido. 

 Outro fato para evidenciar a representatividade da arquitetura vernácula do 

Seridó e principalmente a do Acari, é que além da limitação do conhecimento 

técnico, podemos, também, falar da reduzida disponibilidade dos materiais usados 

para construção do casario urbano. Por exemplo, na construção da nova matriz de 
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Nossa Senhora da Guia em 1863, a pedra o cal e as tesouras tiveram que vir de 

outras localidades, e o tijolo usado não era cozido, mas apenas secado ao sol. 

A atual Igreja do Rosário é mais um exemplar dessa arquitetura vernácula. 

Câmara Cascudo ao se referir à construção diz que foi o primeiro marco religioso 

nos ermos sertões da Ribeira do Acauã. Para Oswaldo Câmara (1981, p. 196), a 

Capela do Rosário destaca-se por sua fisionomia singela, influenciada pelo Barroco, 

evocando discretamente as linhas nobres da arquitetura religiosa do passado. A 

capela erguida em 1738 foi testemunha de um passado de conquista do sertão, 

quando a capitania começava a ser ocupada pelas fazendas de gado.  

 

 
FIGURA 4. IGREJA DO ROSÁRIO, EM 1986,MARCO DA POVOAÇÃO DA RIBEIRA 

DO ACAUÃ. FONTE: ACERVO ICONOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

DISPONÍVEL EM: <HTTP://ACERVOICONOGRAFICODORN.BLOGSPOT.COM>. 

ACESSO EM: 25 JUL. 2013. 

 

Oswaldo de Souza Câmara (1981) chega a dizer que o povo do Rio Grande do 

Norte foi pouco aquinhoado de realizações arquitetônicas. Suas palavras se referem 

às linhas austeras das fachadas das igrejas e que denotam a pobreza orientadora das 

construções, mas é preciso evidenciar alguns fatos.  

O Rio Grande do Norte tanto como capitania e mesmo na condição de província 

ocupou um papel periférico, sendo ligado ao Pernambuco e até à Paraíba. 

http://acervoiconograficodorn.blogspot.com/
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Certamente, a presença de arquitetos, mesmo na capital, tenha sido insignificante, 

pois nos relatórios de presidentes da província só aparecem engenheiros para 

construções de Casas de Câmara (TEIXEIRA, 2012, p. 100-115). Se no litoral a 

situação já não era das mais favoráveis, o que dizer do interior? É obvio que não 

podemos dizer que o Seridó estava isolado do mundo, no entanto a disseminação do 

conhecimento por aqui certamente foi mais difícil, as estradas precárias impediram, 

por exemplo, que a Vila do Acari recebesse ajuda do governo Provincial na seca de 

1845 (APMA, atas 1845 a 1864). 

Segundo Paulo Heider Forte Feijó (2002, p. 13-14), as características do casario 

urbano acariense são recorrentes e estão presentes na maioria dos exemplares por ele 

pesquisados. Esta situação pode ser verificada em outras regiões do Nordeste e pode 

ser encarada como solução formal que se aplicava de acordo com a topografia do 

lugar a ser construído e ocupado. Parece-nos correto afirmar que, por todo o século 

XIX, os materiais e técnicas construtivas, em Acari, permaneceram os mesmos, com 

poucas alterações e seguidos como uma tradição. O que não é de se estranhar, devido 

ao fato de a sociedade que se formou na Ribeira do Seridó ser muito tradicionalista 

em aspectos familiares e religiosos. Essa forma de construir foi passando de geração 

em geração como uma herança cultural. 

Com a falência da cotonicultura em fins dos anos 1980, a composição social da 

cidade se modificou, no entanto as pessoas que atualmente residem em Acari, em 

linhas gerais, são hoje descendentes das famílias que moraram no século XIX, e que 

tinham como base econômica a atividade pecuária e a algodoeira, realizadas em 

propriedades, que, em sua maioria, permanecem em mãos de seus herdeiros. Esse 

fato, aliado à inexistência de outras atividades econômicas que as substituíssem com 

mesma força, possibilitou que a cidade mantivesse seu acervo arquitetônico e 

urbanístico preservado por quase dois séculos. 

 Segundo Feijó (2002, p. 5), 
 

Tanto as casas-grandes de fazenda, quanto as casas urbanas, eram 
construídas para durar por várias gerações, às vezes mais de cinco, 

sem que precisassem sofrer grandes modificações. Excetuando-se a 
incorporação de alguns acréscimos ou “puxadas”, que eram 
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construídos para os fundos, ou laterais das mesmas, era preservado o 
corpo principal, na maioria dos casos, chegando até os dias atuais, 
como se pode observar nas casas centenárias aqui estudadas. Ao longo 
do século XX, algumas casas-grandes de fazenda e casas urbanas 
sofreram modificações para se adequarem aos novos padrões de 
moradia, incorporando utensílios e equipamentos domésticos.  

 
O patrimônio edificado no Centro Histórico de Acari necessita de uma atenção por 

parte das autoridades, pois além do seu caráter físico, ou seja, o estilo arquitetônico, 

representa, também um conjunto de saberes construtivos desenvolvidos por pessoas 

que não possuíam formação alguma, senão aquela herdada de seus familiares, o 

material e o imaterial. “Não há identidade sem memória, aqueles que perdem suas 

origens perdem sua identidade também” (BALLART, 1997, p.43). Por ser um 

patrimônio cultural, sua manutenção deve ser incentivada junto à comunidade 

acariense, além de haver a conscientização, através da educação patrimonial, a fim de 

que seja preservada a memória e a identidade exprimida por esse patrimônio da 

cultura local. 

 

Um patrimônio em processo ou herança ameaçada 

As discussões mais atuais sobre patrimonialização preferem fazer uso do termo 

patrimônio cultural. Sua introdução na temática da preservação é recente e aponta 

para o século XX. Existe uma discussão intensa sobre as categorias patrimoniais, 

material/tangível e/ou imaterial/intangível. Em nossa ótica, patrimônio material 

trata-se de bens imóveis e a parte intangível de bens imateriais como lendas, 

costumes, a exemplo de rituais. Contudo, em nosso discurso, preferimos falar de um 

patrimônio cultural onde o edificado vai muito além da pedra e cal. A nosso ver, uma 

determinada construção possui muito mais que sua beleza arquitetônica, agrega 

também, memórias e laços de pertencimentos àqueles que foram e são atores sociais 

de uma memória coletiva.  

Em linhas gerais, estamos dizendo que nos importa o valor artístico e 

arquitetônico das construções, as memórias que estão ali carregadas, bem como os 

saberes populares que foram empregados em sua constituição.  
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A noção de patrimônio foi, aos poucos, sendo delineada para um campo e forças 

de luta entre indivíduos, se tornando uma construção social e, portanto, sendo mais 

correto denominar patrimônio cultural. Há ainda uma discussão sobre um bem 

tangível ou material e um bem intangível ou imaterial. Nós compartilhamos da 

opinião que um bem pode agregar em si essas duas conceituações polêmicas e 

ambíguas. O casario do Centro Histórico de Acari que estudamos é um exemplo disso, 

é um patrimônio arquitetônico material e imaterial, pois o conjunto de saberes usados 

para construí-los foi o que se chama de arquitetura vernácula, conservada no seio das 

famílias tradicionais.  

 

 
FIGURA 5. CASAS DO CENTRO HISTÓRICO DE ACARI, NA RUA TOMAZ DE ARAÚJO. 

OBSERVAM-SE CARACTERÍSTICAS DE ARQUITETURA COLONIAL, COMO O TELHADO 

GERMINADO (JUNTO) E EM DUAS ÁGUAS, COM AS FACHADAS PRESERVADAS, PORÉM COM 

VISÍVEL DESCARACTERIZAÇÃO NAS PORTAS E JANELAS. FONTE: FOTO DO AUTOR, AGOSTO 

DE 2013. 

 

A partir da década de 1970, a região do Seridó começou a passar por uma 

transformação em sua dinâmica espacial e seu ápice se deu na década de 1980, com 

uma espécie de êxodo rural, onde a população procurava agora nos centros urbanos 

um novo atrativo (MORAIS, 2005, p. 265-270). Sobretudo por causa da crise 
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econômica que a região vivia. Se formos analisar essa situação e seus reflexos no 

patrimônio edificado de Acari, podemos concluir que essa situação teve reflexos. Com 

mais gente procurando o meio urbano como forma de vida, necessita-se de mais 

infraestrutura como casas comércios e outras obras que descaracterizam e 

desapropriam. Contudo, essa situação não foi muito intensa até por que a cidade 

nunca encontrou um substituto para o algodão. Entretanto, como em muitas cidades, 

o centro histórico de Acari é também o centro comercial6.  

Constatou-se que as pessoas utilizam o centro não como uma espacialidade 

física, mas como um lugar centralizador do comércio e de expressão de experiências 

coletivas e sociabilidades. Sérgio Enilton da Silva7, historiador da cidade e especialista 

em patrimônio cultural, nos revela que quando as pessoas que moram em bairros 

mais afastados vão ao núcleo da cidade, dizem: “vou à rua grande, vou à rua, vou ao 

centro”. Esse discurso nos faz pensar em um lugar aglutinador da efervescência 

urbana. É nesse contexto que o Centro Histórico de Acari está inserido, com duas 

construções tombadas pelo IPHAN, como diz Santa Rosa (1971, p. 118): 

 

Acari é uma cidade que tem história, que tem prédios de tombo, que 

tem tradição, para onde vieram no século XVIII povoadores com 

situação social responsável de cujo município se escolheram os 
Capitaes-mores do Seridó. Deve, assim, programar sua vida no rumo 

da instrução, da aprendizagem técnica e da cultura intelectual. 

 

 Em plena década de 1970, Jayme Santa Rosa já mostrava preocupação com o 

patrimônio edificado de Acari, segundo ele uma herança cultural de um aglomerado 

urbano com quase dois séculos de história. Sua atenção se estendia para além dos 

bens tombados pelo IPHAN. Baseado nas fontes documentais disponíveis, como ofícios 

e circulares trocados entre a Prefeitura Municipal e instituições como IPHAN e FJA, 

não podemos precisar quando começou uma preocupação por parte do município com 

                                                        
6
 Com o intuito de perceber essa situação, por várias vezes nosso estudo se deu de maneira in loco, por 

observações não participantes e sistemáticas (nos turnos matutino, vespertino e noturno) do cotidiano 

do Centro Histórico. 
7
  Entrevista concedida em 17/08/2013. 
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questões patrimoniais, no entanto, os fragmentos encontrados nos permitem fazer 

algumas inserções. 

  Em 1974, a Fundação José Augusto solicitou à Prefeitura Municipal que fizesse 

um levantamento fotográfico de monumentos históricos (casarões e, a exemplo, 

sobrados) “existentes para a elaboração de um projeto de restauração e reconstrução, 

restituindo-lhes o merecedor lugar na paisagem arquitetônica de sua cidade” (Oficio 

nº 02 02/08/1974). Em 1984, o prefeito José Braz Filho solicitou recursos 

orçamentários para a restauração e conservação de imóveis, mas o presidente da 

Fundação José Augusto, Valtério Alfredo respondeu que não podia nem tinha dinheiro 

suficiente, cabendo, portanto, à Diocese e à comunidade acariense o ônus de sua 

conservação.8 Analisando essa questão, podemos ver sim, um certo grau de 

preocupação por parte da administração municipal, mas essa aparentemente 

restringida pela falta de recursos já que essas restaurações necessitam de mão-de-

obra especializada. 

O que podemos perceber, no caso de Acari, é que têm faltado, por parte da 

Superintendência estadual do IPHAN, ações mais concretas no que se refere a 

políticas de preservação patrimonial. Entrevistando os moradores de algumas casas 

do Centro Histórico, pudemos constatar que, por algumas vezes, em sua maioria, 

próximo a campanhas políticas, algum representante do IPHAN apareceu com um 

projeto para realizar ações preservacionistas, porém posteriormente não aparecerem 

para executar os projetos9. 

De concreto, podemos falar em uma emenda aprovada em 2004, pelo deputado 

federal Vicentinho, intitulada “REURBANIZAÇAO DO CENTRO HISTÓRICO E 

TURÍSTICO DE ACARI10”. Logo percebemos uma nova atribuição e conceituação para 

                                                        
8
  Pasta nº 5: 1966-1989, ofícios trocados entre a Prefeitura Municipal de Acari e FJA. (ofício nº 

007/1985, ofício circular nº02/1974, ofício circular nº 03/1966, ofício nº 337/1984 e ofício nº 09/1986. 
9
 GALVÃO, Natércia. Entrevista [Acari-RN, 11 outubro 2013]. Entrevistador: Cícero José de Araújo. 

10
  O projeto pretendia reformar a Praça Coronel Silvino Bezerra e construir um calçadão na Rua 

Juvenal Lamartine que servisse de acesso ao Museu Histórico do Sertanejo e se justifica da seguinte 

maneira: Acari é uma cidade central, tem o açude gargalheiras, a Igreja do Rosário, o museu histórico e 

a suntuosa matriz de Nossa Senhora da Guia como principais atrativos turísticos. Estamos incluídos no 

roteiro turístico do Rio Grande do Norte, temos potencial turístico, mas falta infraestrutura que 

favoreça a ampliação de atividades turísticas no município. A reurbanização do Centro Histórico e 
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essa espacialidade: a de ponto turístico. Neste sentido, é necessário atentar para que o 

patrimônio não seja atingindo pelo que Choay (2001, p. 211) chama de efeitos 

perversos. 

 

Por sua vez, os monumentos e o patrimônio histórico adquirem dupla 
função; obras que propiciam saber e prazer, postas à disposição de 
todos, mas também produtos culturais fabricados, empacotados e 
distribuídos para serem consumidos. 

 

Este é o grande risco do processo de patrimonialização, segundo Choay. Quando 

um determinado patrimônio cultural atrai para si uma visibilidade, por meio de 

inserção em um contexto mercadológico, atrai consigo também alguns perigos, como, 

por exemplo, a “pausterização” ou o que Choay chama de carnavalização. 

É verdade que a valorização do patrimônio passa por sua inclusão em um 

mercado cultural. Em Acari, existe um conjunto arquitetônico muito representativo e 

não podemos dizer que em um lugar de circulação econômica muito reduzida, esse 

bem não seja aproveitado. Contudo, são necessárias ações que protejam esse 

patrimônio cultural e não apenas o considere um fetiche gerador de lucro. 

 A Câmara Municipal da cidade, por si só, não tem condições de fazer frente a 

esta situação, tanto que sua ação mais visível foi propor uma redução no IPTU, para 

que as pessoas moradoras do Centro Histórico pudessem assim conservar suas 

fachadas, mas essa lei se mostrou ineficaz, pois o valor desse imposto é irrisório e não 

impediu que algumas casas fossem descaracterizadas e transformadas em prédios 

comerciais (Livro de Atas, emenda aprovada em início dos anos 1990). 

No centro histórico de Acari, existem dois bens tombados pelo IPHAN, a Capela 

do Rosário e a Casa de Câmara e Cadeia. Estes estão imbricados em um contexto 

cultural que Fonseca (2012, p.199) chama de entorno, onde a ambiência é relevante, e 

nesse caso o entorno trata-se de construções que remetem à memória da cidade. O 

Centro Histórico de Acari se enquadra perfeitamente nestes requisitos, é criação 

                                                                                                                                                                             
Turístico de Acari irá nos proporcionar a revitalização do centro da cidade. (APMA, setor 

administrativo, emendas e projetos, pasta nº 4, 2004). 
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notável por ser de origem popular e representa a fase da pecuária e algodão com 

maior destaque. 

Os processos de patrimonialização podem surgir, em linhas gerais, ligados à 

memória, identidade ou simplesmente por questões turísticas comerciais. No caso de 

Acari, a aplicabilidade dessas situações é aceitável. Em 2010, Acari entrou para o 

Plano de Ação das Cidades Históricas (PAC) com o objetivo de identificar as 

potencialidades e problemas de seu Centro Histórico. Analisando esse documento nós 

identificamos potencialidades e problemas dessa espacialidade, que nos fazem admiti-

la tanto como um patrimônio em processo como uma herança ameaçada (FONSECA, 

2009, TRIGUEIRO, 2004). 

A infraestrutura e saneamento básico são razoáveis ao redor do Centro 

Histórico. Serviços públicos e privados estão localizados na área de relevância 

histórica da cidade; os bens tombados e o conjunto arquitetônico que são lugares de 

interesse histórico também concentram-se na área, além das duas igrejas, e da Casa 

de Câmara e Cadeia com possibilidade de visitação. 

Os principais problemas são: falta de uma política de salvaguarda que possibilite 

a preservação e o tombamento do centro histórico; necessidade de uma revisão no 

Código de Posturas de 1983, em função, sobretudo, da descaracterização dos imóveis 

privados com destinação ao uso comercial. Essa situação tem se observado nas 

últimas décadas e a demolição aparece aliada à especulação imobiliária que tem 

atingido essa área da cidade, preocupação demonstrada pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo, Desporto e Lazer, por ofício encaminhado à 

Superintendência Estadual do IPHAN: 

 
Considerando as ações de incentivo à preservação da memória 
histórica cultural do município de Acari – RN, levando-se em conta o 

reconhecimento do valor cultural do conjunto arquitetônico que 
compõe a ambiência urbana incluindo-se o casario (residências) de 
Acari, e que, já temos a evidência de dois monumentos tombados, 
solicitamos a Vossa Senhoria, providências em forma de parceria no 
sentido de iniciar um diagnóstico que sirva de instrumento legal para 
o tombamento do casario histórico e da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Guia, por ocasião da celebração dos 150 anos de sua 
construção. Enfatizamos que esses bens são valores culturais que 
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necessitam de sua preservação através de inventário e registro, 
garantindo sua visibilidade, proteção e fruição contribuindo com a 
preservação da memória cultural de nossa cidade. (Ofício nº 
015/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
Desporto e Lazer, Acari, 20/03/2013). 

 

O Centro Histórico de Acari, comparado com outros, e guardadas as devidas 

proporções, é relativamente o que guarda e conserva boa parte de seu patrimônio 

arquitetônico, no entanto é um lugar de tensões sociais (MENEZES, 1992) onde há 

interesses divergentes. Por exemplo, é visível a grande especulação imobiliária em 

torno dos imóveis históricos, encarados como meros receptáculos de casas comerciais, 

cujos proprietários ou inquilinos não apresentam preocupação com a conservação 

desses exemplares, e a inexistência de um instrumento legal que salvaguarde esses 

bens tem contribuído para essa degradação. 

O poder municipal encontra dificuldade em restringir essa situação de 

descaracterização, já que os responsáveis são pessoas de certo prestigio econômico e 

social na cidade. E por serem proprietários de comércio, dificultam ainda mais algum 

tipo de ação, visto que a cidade necessita de um estímulo para a circulação econômica. 

Não vemos outra saída senão a educação patrimonial; fazer saber ao acariense o valor 

histórico e identitário que existe nestas construções que são muitos mais que pedra e 

cal, mas que envolvem emoções (PAC, 2010, Relatório de Diagnostico Local). 

As construções que apresentam melhor estado de conservação são aqueles que 

estão em poder de uma mesma família há gerações, e neste sentido se faz necessário 

observar quais são as relações entre essas pessoas e seu patrimônio? Quais os 

motivos? Que laços existem entre esses moradores e essas casas que os fizeram, de 

alguma maneira, e por algum motivo conservá-las sem grandes alterações? 

Essa situação nos mostra o que Funari e Pelegrini (2009, p.57-60) discutem, que 

a preservação e salvaguarda de um patrimônio cultural, só podem ser norteadas pelos 

desejos dos indivíduos formadores da comunidade, pois ninguém melhor que eles 

para elegerem seu patrimônio, através da memória social coletiva, e acima de tudo de 

uma relação pautada no sentimento de pertença. 
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Nesse caso, se faz necessário questionar esse indivíduo morador das casas do 

Centro Histórico de Acari para identificar sua relação com esse patrimônio cultural de 

natureza arquitetônica. 

Nesse sentido, somos levados a pensar sobre os diversos usos e desusos que o 

acariense faz de seu patrimônio cultural. Enfim, quais são os discursos sustentados 

pelo sujeito. 
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PELAS TRILHAS DA MEMÓRIA:DESVENDANDO O PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO-CULTURAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN 

 

Edkalb de Medeiros Garcia e Mariz 

 

 A cultura e a história de um lugar podem ser expressadas e observadas não 

somente pelos seus casarios mais antigos e por elementos que manifestam a 

materialidade das mesmas, mas podem ser reveladas também através da memória de 

seus habitantes e pelas manifestações sociais que apresentam práticas do cotidiano, além 

das festividades e religiosidade de um povo.Temos então que a cultura, em sua descrição, 

é um bem que se manifesta no universo dos elementos tanto tangíveis quanto 

intangíveis. 

 Diante disso, optamos por estudar a história de São João do Sabugi – RN, 

trilhando e pontilhando pelos caminhos que conduzem ao seu patrimônio histórico-

cultural, ou seja, voltamo-nos para o conhecimento e a historicidade dessa cidade, 

seguindo uma abordagem nova, no que se refere aos trabalhos sobre São João do Sabugi 

até agora produzidos. Para que vestíssemos uma nova roupagem científica, deixamo-nos 

guiar pela memória e lembranças das narrativas de pessoas idosas da cidade, as quais 

acreditamos que tinham muito a nos contar sobre as brechas ou lacunas que acreditamos 

existir sobre a história desse lugar. 

 

A gênese do lugar         

       Quando nos voltamos para o processo de ocupação e colonização da região 

seridoense, iniciado na segunda metade do século XVII, focalizamos a existência de rios 

nessa região como um elemento primordial no desbravamento e conquista de uma área  

até então desconhecido pelo homem branco, onde graças aos seus leitos, estivessem esses 

secos ou não, foram sendo trilhados os caminhos naturais seguidos pelo gado, 

possibilitando a penetração da pecuária para o interior. Esses rios não serviram somente 

para conduzir o gado e garantir sua sobrevivência e permanência humana na região, mas, 

acima de tudo, como garante Macêdo (1998,p.6) as ribeiras dos rios eram mais que 

acidentes geográficos, eram cartografia do poder, servindo, por sua vez, para garantir a 

conquista do território até então inóspito e desabitado pelo homem branco, mas também 
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como ponto estratégico e referencial da vida de homens e criação do gado às margens de 

sua ribeira. 

       Seguindo um caminho parecido, surge a denominação do rio Sabugi, quando a coroa 

portuguesa, segundo Cascudo (1968,p.248), fez doação de terras em uma área próxima a 

essa ribeira: 

 

“Já em 1686 o Alferes Pascoal Rodrigues do Vale, Francisco Barbosa, 
José Barbosa Diniz e Antônio Martins do Vale, receberam sesmaria 
‘abaixo da Serra do Sabogi, uma légua pelo Rio Sabogi acima, sete 
léguas de terras em comprimento e outras tantas de largura, ficando o 
Rio Quichoré de dentro com os possos (poços) nomeados no Rio 
Sabogi, ‘posso’ chamado Coro, o ‘posso’ chamado Porô, outro mais 
chamado Quinqua, e no Rio Quinhoré o ‘posso’ chamado Peraçó’. 
Seriam os primeiros situadores de ocupação”. 

 

       Sabendo que esses foram os primeiros a receber terras no entorno da ribeira do 

Sabugi, mas não se tendo conhecimento se estes de fato chegaram a conhecer e 

tomarem posse de suas terras, o dado que nos é fornecido por Freitas(1959,p.13) é 

que: 

 

 “(...) o primeiro elemento civilizador de que se tem notícia, tenha 
penetrado em terra do atual município sabugiense, foi Alberto da 
Siqueira, que, após ligeiras escaramuças com os selvagens, conseguiu 

fixar-se no local por ele chamado ‘Jardim’, posteriormente 
denominado ‘Data Jardim’ ”.  

 

       Para que Alberto da Siqueira, homem branco que veio fixar-se em uma fazenda 

conhecida por Data Jardim, pudesse tomar conta de sua propriedade, primeiro entrou 

em conflito com o nativo da terra, e só depois de vencido o embate, conseguindo 

expulsá-lo da região, foi que garantiu sua moradia e estabeleceu-se de vez em sua 

fazenda. 

       Sobre os índios que viviam em torno da ribeira do Sabugi, comenta Freitas (Idem 

p.13), que “(...) até fins do século XVII, toda a zona que abrange atualmente o 

território do atual município, era habitada pelos índios ‘PEGAS’ ”.Ainda citando o 

mesmo autor, esse faz referência de como foi o encontro entre estes silvícolas (pegas) 
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e o elemento civilizador nesse lugar: “Conta-se que Alberto da Siqueira veio 

acompanhado de inúmeros colonos e escravos, e que, após dura conquista, foi 

repartida entre os colonos, para que nelas fossem incrementadas a agricultura e a 

pecuária. (...) [e] assim fundaram as primeiras fazendas de criar gados”. 

       Foi então, a partir desse primeiro passo dado por esse pioneiro, que desbravando 

o lugar inóspito, conhecido somente pelas tribos indígenas do lugar, que São João 

começa a ser desvendada para a conquista, povoação colonial e interesse do colono 

que para cá veio se estabelecer, sobrevivendo economicamente da criação de gado e 

da agricultura, podendo então traçar uma rede de relações sócio-culturais mesclada 

com elementos da cultura dos que aqui já se encontravam e dos vestígios também 

trazidos pelo homem branco, além é claro,da própria criação e recriação de um novo 

modo de vida influenciada pela terra (espaço físico), a natureza e os tipos humanos 

que nela foram sendo incorporados.  

       É nesse cenário de ocupação colonial que se reconstrói um lugar onde ocorre uma 

junção de experiências em que muitos homens e mulheres recriam e inventam um 

modo de viver às margens do Rio Sabugi e às sombras da Serra do Mulungu. 

       Foi, então, a partir da reunião de fazendas da circunvizinhança potiguar da 

Ribeira do Rio Sabugi que foi sendo construído o espaço coletivo através de sucessivas 

experiências cotidianas. A exemplo destas, se tinha a fazenda Data Jardim, de posse de 

Alberto da Siqueira, a qual posteriormente, com a morte deste,  fragmentou-se em 

sítios que foram vendidos a uma diversidade de pessoas, dentre estas estava José 

Carneiro de Castro, que se fez proprietário do local que corresponde ao sítio “São 

João” – localidade esta que deu origem à atual cidade de São João do Sabugi – RN  ;  

       José Carneiro de Castro era casado com Ana Joaquina de Souza; segundo o 

pesquisador Antônio Luís de Medeiros, eram naturais da Província de Paraíba do 

Norte, Freguesia de Nossa Senhora dos Milagres, em São João do Cariri de Fora, e, 

possivelmente, contraíram matrimônio antes de 1790. José Carneiro de Castro veio a 

falecer nas primeiras décadas do século XIX, deixando órfãos nove filhos. 
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Segundo Medeiros11(2002), discutir personagens como a co-fundadora do 

espaço sabugiense – Ana Joaquina de Souza, requer uma árdua e delicada discussão, 

haja vista que, possivelmente, o seu esposo José Carneiro de Castro, ao morrer 

(também existem dúvidas quanto ao seu falecimento, se foi em 1830 ou bem antes) 

não havia deixado herança, ou melhor, terras para a sua esposa, e se for feita uma 

discussão e pesquisa somente a esse respeito, então possivelmente as terras doadas 

para a construção da capela do Santíssimo Sacramento pela viúva ora já citada não 

foram por volta de 1832, mas  posteriormente. E aqui mais um espaço é aberto à 

indagação: de onde teria Ana Joaquina propriedade para fazer tão gentil ato de doação 

para uma capela? É então, que ainda o referido pesquisador problematiza a figura de 

José Carneiro de Castro Júnior, filho de Ana Joaquina, o qual era homem de posses, 

que trabalhava com o ramo do comércio, e por sinal muito amigo de uma ilustre 

figura serra-negrense Descartes Mariz. Sendo José Carneiro de Castro Júnior, casado, 

mas sem filhos (ao morrer em 1852) pela tradição e costumes da época, a sua esposa 

não poderia assumir como herdeira a posse sobre seus bens, e foi a partir desse 

momento que sua mãe Ana Joaquina de Souza, conforme consta em inventário 

arquivado no 1º Cartório Público12 de Caicó-RN, se torna sua herdeira legítima, e 

então, terá condições reais para assumir um termo de compromisso e doação de uma 

larga extensão de terra para a construção da Capela e posteriormente de um 

cemitério na povoação de São João do Sabugi. 

       Ainda de acordo com Medeiros13 (2002), em 1800 já era comum a realização de 

batizados e casamentos na casa da fazenda São João, de propriedade de Ana Joaquina 

de Souza, e isso nos leva a constatar que possivelmente esta fazenda deveria, tanto 

pela proximidade das demais propriedades vizinhas como pela sua própria estrutura, 

ser uma das mais bem organizadas e de poder aquisitivo pela redondeza da ribeira do 

Sabugi. 

                                                        
11

 Em “Velhas Figuras Sabugienses.1.Ana Joaquina de Souza”.edições Mulungu,2002. 
12

 Idem,Ibidem  
13

 Idem,Ibidem 
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       No entanto, não contrariando a “história oficial”, foi feita a doação do terreno 

para a Capela do Santíssimo Sacramento e no mesmo ano, 1832, foi erguida a pedra 

fundamental, que iria ser o marco inicial, como primeiro alicerce a ser construído na 

povoação que, pelos ladrilhos e traçados humanos e arquitetônicos, veio formar a 

urbe de São João do Sabugi. 

       A doação do terreno por Ana Joaquina de Souza em 1832 para a construção da 

capela e do cemitério, não ocorreu  espontaneamente. Necessário se fez que  Antônio 

Medeiros Rocha Júnior, reivindicasse com os colonos das terras vizinhas à sua fazenda 

um pedaço de terra a essa referida para a construção desses espaços arquitetônicos: a 

capela e o cemitério. O que motivou Tenente Antônio Medeiros da Rocha Júnior a 

lutar pela causa da doação de terrenos por Ana Joaquina de Souza, fazendo com que a 

mesma aceitasse fazer a doação, foi em virtude da grande dificuldade de translado de 

féretros para a Vila do Príncipe (atual Caicó), onde os corpos eram conduzidos por 

carregadores que seguiam a pé, só com a ajuda de alguns jumentos para descanso. E 

quanto a essa dificuldade de condução dos corpos falecidos, citamos como exemplo a 

morte em 1826 da esposa do patriarca Antônio Medeiros Rocha Júnior, proprietário 

da fazenda Jardim, e que sobre esse fato revela Medeiros Filho (1981,p.36) que:  

 

“(...) Maria da Purificação pesava oito arrobas (117,6 Kg), ao falecer, o 

transporte do seu cadáver foi feito em uma rede transportada sobre os 
ombros humanos, para Caicó, distante    cerca de seis léguas, gerou a 
idéia da construção de uma capela, origem da atual cidade de São João 

do Sabugi”. 

 

       E como símbolo da elevação da fé e da construção de um espaço católico que 

estava sendo estruturado, o marco fundamental foi a elevação do Cruzeiro, símbolo 

maior do catolicismo. Mas a povoação de São João do Príncipe só se tornou fato 

concreto com a celebração da primeira missa presidida pelo Pe. Manoel José 

Fernandes, no dia 24 de junho de 1832. São João Batista foi tomado como padroeiro 

da Capela. Assim, a festa de São João Batista pode ser considerada como uma 

manifestação sagrada, em que de acordo com Eliade (1992, p.27), o espaço tornou-se 

uma revelação da realidade absoluta. Os cristãos que foram abençoados por São João 
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Batista, no dia 24 de julho de 1832, quando passou de aglomerado coletivo a povoado, 

tiveram o seu mundo concretizado, onde o “ser” pôde existir realmente. A construção 

de um espaço, e a fé se confundem e se fundem no binômio lugar/religião em São João 

do Sabugi. 

       O desenvolvimento do velho arruado de São João do Príncipe evidencia-se pela 

sua organização e evolução na esfera político-administrativa. A povoação de São João 

do Sabugi elevou-se a Distrito de Paz, em 1868; pouco tempo depois, 1932, em Vila; 

cidade em 1948; Comarca em 1960. A essa altura, no entanto, o termo São João do 

Príncipe já deixara de existir para dar espaço ao topônimo São João do Sabugi, 

elaborado no ano de 1890, em homenagem ao Rio Sabugi, o “rio das raízes”. Quanto à 

instituição do termo São João do Sabugi, esclareceu Câmara Cascudo (1968, p.248): 

isso deu-se “quando o fervor republicano fez questão de apagar as marcas dos tempos 

monárquicos”. A população comemora o reconhecimento político de seu território, o 

qual estava subordinado ao município de Serra Negra do Norte, desde 1874. 

       No entanto, esse processo de emancipação política do antigo povoado de São João 

do Príncipe deu-se de forma lenta e, porque não dizer, bem pensada pelas figuras que 

mais se  empenharam na conquista desse ideal. Personagens essas que não apagam o 

desejo, a participação, a luta e o esforço que ora eram traçados no labor do seu 

cotidiano, ora eram descosturados, para que na organização da luta, pudessem mais 

uma vez ser alimentados e, porque não dizer, costurados. 

       E entre essas figuras, damos destaque a José Maria de Souza Lima, homem com 

raízes encravadas nesse lugar, e que era bisneto de José Carneiro de Castro e sua 

esposa e co-fundadora do povoado de São João do Príncipe, Ana Joaquina de Souza. 

       José Maria de Souza, tornando-se prefeito da cidade de Serra Negra, no ano de 

1932, aproveitou a ocasião para transferir a sede desse município para esse povoado 

de São João do Sabugi. Foi, então, a partir desse instante que os sanjoanenses 

passaram a ser habitantes não mais de um povoado, mas a desfrutarem de um espaço 

em que, estava sediado o poder executivo do município serra-negrense. É nesta 

ocasião tão sublime para o povo sabugiense, que esse lugar São João do Sabugi perde 

a denominação de povoado e se projeta com a sua mais nova nomeação: Vila de São 
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João do Sabugi. Esse usufruto irá se alastrar entre 27 de maio de 1932 e 13 de 

dezembro de 1935.  

       Esse translado da sede do poder municipal desta localidade para o até então 

povoado sanjoanense, segundo o Jornal “O COMBATE” , de 1933, isso se deu pelo fato 

do povoado ser Vila maior que a de Serra Negra. Mas seguindo os rumos das cartadas 

e estratégias do poder político, com o fim do governo municipal de José Maria, a então 

cidade de Serra Negra reconquista e transfere, sem perigo de outra transposição, a 

sede do executivo para o seu município, em fins de 1935. Sendo que, a essas alturas, 

os sabugienses já haviam desfrutado das honras de acolher um prefeito e 

conseqüentemente os aposentos do poder público municipal, funcionando em suas 

terras. Diante desse desfrute, e da impossibilidade da Vila de São João retornar à sua 

função anterior de povoado, os ânimos da população e, acima de tudo, da elite local, 

como o já mencionado José Maria de Souza Lima e Antônio Quintino de Araújo 

(Antônio Garcia), elaborarão discursos na tentativa de se alcançar a autonomia 

política definitiva dos serra-negrenses, haja vista que desde 1874,estava o povoado de 

São João do Sabugi seguindo as determinações políticas do poder municipal de Serra 

Negra do Norte. 

Foi diante desse privilégio de ter sediado o poder executivo de Serra Negra, e 

dos discursos que passaram a ser elaborados tanto por aqueles que se destacavam 

pelo status e poder adquirido, como aqueles que por não gozarem de riqueza e nem 

uma outra notoriedade social, ficaram no anonimato, esquecidos pela história, mas 

que mesmo assim se engajaram na luta cotidiana de atingirem sua liberdade.Sobre 

esse fato comenta Freitas (1959,p.16), “foi dado mais tarde honras de cidade pelo 

Decreto nº 457, de 29 de março de 1938; continuando porém a Vila de São João do 

Sabugi, no gozo dos direitos de distrito administrativo, sob as ordens de um Sub-

Prefeito, nomeado por ato do executivo municipal”. 

       Pelos ventos paulatinos da conquista político-administrativa, finalmente São João do 

Sabugi se torna um território político e oficialmente reconhecido, com as honras e 

alegorias que o poder executivo culmina por proporcionar a uma cidade e, 

conseqüentemente, aqueles que desfrutam das atividades econômicas e político-sociais 
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desse espaço físico, histórico e cultural que é a cidade. Podemos nos satisfazer com essa 

mais nova categoria que o termo ganho – cidade –, oferece, depois de tramas, posições 

partidárias e promessas políticas que os sanjoanenses se envolveram e acreditaram no 

transcorrer do pleito eleitoral de 1945, quando estava o Rio Grande do Norte na corrida 

pela substituição do governo, tendo duas chapas a pleitearem o cargo de governador do 

Estado: de um lado a UDN, representada pelo Dr. José Augusto Varela e do outro, o PSD, 

sendo ilustrado por Floriano Cavalcanti de Albuquerque. 

       Depois de tumultuada disputa e confirmada a vitória do Dr. José Augusto Varela, o 

projeto de lei nº 146, de 23 de dezembro de 1948, elaborado pelo Deputado Estadual Jofre 

Ariston de Araújo, foi aprovado pela Assembléia Legislativa do estado, concedendo a 

emancipação política a São João do Sabugi, desmembrando o novo município do território 

de Serra Negra do Norte. 

       E, finalmente, como nos esclarece Freitas (Idem,p.17): “a 1º de janeiro de 1949, foi 

solenemente instalado o novo Município de São João do Sabugi, tendo como seu primeiro 

Prefeito, nomeado por Decreto do Executivo Estadual,  o cidadão Gorgônio Artur da 

Nóbrega (...)”.  

 

Cartografia histórica de uma cidade :ruas, prédios e seus sentidos 

Largo Ana de Sousa 

 O largo Ana de Sousa surge enquanto a filha primogênita de São João do 

Sabugi , cujo topônimo é uma homenagem póstuma à senhora Ana Joaquina de Sousa , 

a qual doou parte de suas  terras, em 1832, para a construção da capela (1840) – hoje  

Matriz de São João Batista e do primeiro cemitério desse lugar. Vê-se então, que foi a 

partir da doação dessas terras, que um espaço, sem expressão, ganha sentido e, aos 

poucos, vai se erguendo em cidade. 

       Esse arruado emerge como embrião de um espaço urbano que se foi formando, 

onde, aos poucos, foram sendo erguidas as casas com estruturas singelas e humildes 

para acolher os primeiros citadinos que para cá vieram;  e essas primeiras residências 

são construídas entre a primeira metade do século XIX e a primeira década do século 

XX. 
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       Muitas dessas edificações resistiram às pressões e corrosões do tempo, apesar de 

se encontrarem com as suas fachadas e estruturas desgastadas, fragilizadas e até 

mesmo abandonadas. Mas a maior relevância desses espaços é que eles continuam 

vivos, amparando e sustentando  uma  memória que insiste em não ser esquecida, 

nem apagada dos convívios sociais que foram sendo criados, costurados e 

reproduzidos ao longo dessas gerações . 

       Mas, para que essas estruturas pudessem continuar vivas, tiveram que estar em 

consonância com a dinamicidade do processo que a história condiciona, podendo, 

dessa forma, adequarem-se para acolher novas gerações e personagens, que 

desfrutam de um novo tempo, tanto cronológico como cultural, tendo em vista que a 

rua e suas edificações vão sendo palcos e vítimas das transformações impostas no 

transcorrer desse processo histórico. Por sua vez, essas construções materializadas 

mantêm escondidas em certos recantos de sua memória, guardando e protegendo no 

mais secreto dos lugares, recordações de momentos vividos e do cotidiano de um 

tempo já distante, mas que permanecem vivas como verdadeiros tesouros 

patrimoniais, cujo vínculo com o passado é essa proteção com a memória social que 

só não desaparece pela ousadia e elegância daquelas edificações que se mantêm 

erigidas, sejam pelo seu valor histórico ou somente pela beleza que proporcionam a 

seus proprietários.  

       Dentre essas construções, das que ainda se mantêm erguidas, podemos destacar 

algumas delas pelas suas singularidades e histórias que a memória ainda permite 

revelar, seja referente a quem as construiu, ou que nelas moraram, ou ainda pelo 

estado de conservação e preservação em que se encontram. 

       As duas casas construídas pelo primeiro sacerdote – à época em que São João do 

Sabugi ainda era povoado – padre Joaquim Félix de Medeiros, a sua casa de moradia 

segundo Antônio Luís de Medeiros “era sóbria, mas em preto e sem reboco”. E ainda 

em pesquisas realizadas por esse pesquisador, era precisamente nessa sua casa, que a 

partir de 1855, passou a funcionar uma escola  somente para  os meninos  do povoado 

e fazendas vizinhas. E esse sacerdote, apesar de cego  do  olho esquerdo, foi o 

primeiro professor que ensinou a ler e a escrever aos homens desse lugar . 
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       Padre Joaquim Félix foi grande conhecedor dos usos e costumes do povo 

sabugiense, adaptando-se muito bem a esta gleba, onde passou a residir a partir da 

década de 40, do século XIX, onde, inclusive, veio a se tornar proprietário de grandes 

extensões de terras – Campo Grande e Volta do Rio. Por sua vez, já residindo nesse 

povoado de São João em 1845, ano de uma grande seca na região, resolveu viajar para 

o Cariri – Ceará, onde adquiriu por compra uma mulata de feições finas e cabelos 

lisos, por 700 mil réis.  

       O Padre permaneceu neste povoado desde a sua vinda em meados da década de 

40 do século XIX até o seu falecimento em maio de 1870. O mesmo teve um papel 

relevante nesta localidade não só como sacerdote de Deus, mas segundo já 

mencionado, como educador, pois quanto à criação de uma escola que funcionava em 

sua residência, Medeiros (1998, p.31) nos diz que foi oficializada 

 

a criação de uma cadeira de primeiras letras do sexo masculino, em 
julho de 1855, com ordenado de trezentos mil réis anuais para o 

professor. Seria a educação básica para os filhos dos fazendeiros, que 
almejavam continuar seus estudos em outra povoação mais 
desenvolvida. Supõem-se que esta primeira escola funcionou na casa 

do Padre Joaquim Félix, uma vez que o mesmo recebeu nomeação para 
professor, pouco tempo depois de ser autorizado o funcionamento da 

primeira escola. 

 

       Mas essa sua trajetória pela construção do saber, e até mesmo pela formação de 

um homem público, visto que ele “foi eleito Deputado Provincial para o biênio 

1868/69” (MEDEIROS,1998,p.13), esfacelou-se e sobrevive apenas na memória de sua 

descendência e dos sanjoanenses, pois este homem de tamanha devoção e fé religiosa, 

que tanto fez e contribuiu com a Capela de São João Batista “entregou seu corpo à 

terra e sua alma a Deus” (Idem,ibidem, p.13) sem vê-la com torre, laterais e nem 

patamar.   

       Retomando a construção das casas por esse sacerdote, além do seu espaço de 

sossego, levantou uma outra casa , vizinha a sua, a qual segundo depoimentos de 

alguns entrevistados, havia sido erguida para o seu filho, professor Antônio Carlos de 

Medeiros(o qual também veio a ser deputado provincial). Observem, então, que esse 
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servo do senhor, que veio dar assistência à religião católica nessa territorialidade que 

se constituía enquanto povoado, era um homem sem compromisso com as regras e 

juramentos sacerdotais, pois se envolveu com uma escrava comprada no Ceará, e com 

ela teve dois filhos – o já mencionado professor Antônio Carlos de Medeiros e Ana 

Lins de Vasconcelos, como bem se encontra revelado em seu testamento.  

       Essas duas arquiteturas domésticas construídas por padre Joaquim Félix ao longo 

de todo esse tempo já sofreram algumas alterações, mas não perderam a 

originalidade de seus frontões. E, inclusive, a residência que serviu de repouso para 

esse sacerdote, até por volta de três anos atrás, funcionou como Secretaria de 

Educação deste município, mas depois disto, encontra-se fechada até o presente 

momento. Já a outra casa, a do professor Antônio Carlos, está completamente 

entregue ao desgaste e destruição provocados pelo tempo, restando somente a sua 

fachada, pois o demais está cedendo às pressões da natureza e grande parte dessa 

edificação, portanto, já caiu, virou ruína.  

       Em outro momento desse texto, quando mencionamos que a própria estrutura do 

largo Ana de Sousa teve que acompanhar o ritmo do tempo, e, conseqüentemente, do 

processo de mudanças, foi em vista dos acessórios e adereços de características 

tipicamente urbanas que esse largo foi ganhando em decorrência da construção da 

ponte (1981-82) e, principalmente, da estrada asfaltada que liga essa cidade ao 

município vizinho de Caicó-RN. Esse asfalto deixou suas marcas, dividindo no sentido 

norte/sul o conjunto arquitetônico desse largo, mas trouxe também conseqüências 

positivas, não só para seus moradores, mas para o próprio embelezamento e 

valorização desse setor, pois na década de 1990, as casas ao sul do asfalto tiveram 

suas frentes pavimentadas, além de uma área livre que restou, a qual serviu para a 

construção, nessa mesma década, de uma praça que carrega o mesmo nome do largo 

onde se localiza: praça Ana de Souza. 

       Discorrer ou aventurar-se então, pela história ou histórias que ora se revelam, 

ora se escondem e se recusam a ser faladas sobre o largo Ana de Souza, é transitar 

por uma rua antes apenas barro, e que quando acontecia na tranqüilidade da rua de 

passar um carro, jogava uma leva de poeira nas caras de seus transeuntes ou dos que 
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se encontravam sentados em suas calçadas.Ou ainda, essa rua permite que a memória 

mergulhe no túnel do tempo e recorde-se das pisadas e escorregos nas poças de lama, 

que se formavam quando caiam as águas das chuvas.Ou, então, ficar nesse tempo 

presente saudando e enamorando-se com a ida e vinda de carros e viajantes que para 

entrarem ou saírem da cidade com sentido ao leste, obrigatoriamente tem que 

desfrutar das sombras e fantasmas do passado que circundam esse espaço, ou mesmo, 

inebriar-se e deslumbrar-se com a paisagem florida, arborizada e colorida, quando 

não, em épocas de cheias, sentir o ar mais suave e ventos serenos, que vêm em 

direção das águas que correm pelo rio Sabugi, ou do contrário, conformar-se com o 

vento seco e quente que predomina por quase o ano inteiro. 

       E, no geral, pudemos interpretar e apreender a força dos signos e significados que 

vão sendo construídos, modelados e absorvidos coletivamente por um grupo de 

pessoas, além do sentido que todo esse conjunto de paisagem, arquitetura e histórias, 

os quais estão presos não apenas na materialidade do espaço, mas no imaginário dos 

que dele desfrutaram, ou ainda continuam a desfrutar.A exemplo desse enraizamento 

cultural, no início da década de 1990, foi discutido na Câmara Municipal, um projeto 

para possível mudança do topônimo largo Ana de Sousa para largo Sebastião Brito, o 

qual era fazendeiro e homem de posses desse município. No entanto, houve toda uma 

interferência dos moradores dessa rua e de outras ruas da cidade, recusando-se a 

aceitar a mudança do nome. E é diante de atitudes desse tipo, que podemos 

problematizar e interpretar o quanto à materialização da rua é somente uma 

representação do nome que a batiza, acolhe e dá representação às relações sociais e 

coletivas que são traçadas e trocadas nesse tecido urbano.   

 

Avenida Honório Maciel 

       A cidade é como um corpo que se veste, enfeita-se, perfuma-se, disciplina-se e  se 

divide, desdobrando-se em vários outros membros e órgãos que dão vida e sentido a 

esse corpo. 

       É nesse desdobramento que a cidade evidencia a hierarquização de espaços como 

os de ruas e avenidas, criando o que já se tornou inerente a todas as territorialidades 
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urbanas: as avenidas principais, aquelas que se sobressaem em relação às demais, 

devido a maior circulação de pessoas, por conter os prédios que servem de ícones 

para a identidade do lugar ou ainda por se apresentarem como cartão postal para os 

visitantes, ou somente os que obrigatoriamente tem de passar por essa cidade. 

       A avenida Honório Maciel tem esse poder, exuberância e finalidade na malha 

urbana sabugiense, sem desmerecer a relevância social dos outros traçados urbanos 

dessa cidade. Mas a relevância da avenida Honório Maciel se dá por sua posição 

cartográfica dentro desse município, a passarela por onde desfilam seus moradores e 

pessoas que necessitam de se deslocar para o trabalho, ou para fazerem a feira e 

compras de suas casas. E  também pela falta de uma rodoviária na cidade, é a avenida 

que acolhe e cria pontos estratégicos para as paradas dos que vão viajar, ou dos que 

vêm chegando de outros destinos.  

       Esses espaços estratégicos se revezam entre as calçadas dos pontos comerciais 

próximo ao Mercado Público, ou então na praça Antônio Quintino. E são nesses 

espaços específicos à espera de transportes para se deslocarem de uma cidade a outra, 

que homens e mulheres vão traçando relações de convivência social, na troca de uma 

palavra aqui e outra acolá, tecendo fofocas sobre quem vem e quem passa. 

       Nessa ida e vinda de pessoas que diariamente circulam pela Honório Maciel, 

podemos priorizar quatro momentos distintos de representação sócio-cultural e que a 

fazem ficar mais enamorada e orgulhosa de si mesmo, contribuindo até para 

apresentar-se mais limpa e formosa à espera desses momentos triunfantes, ou em 

outros momentos esconder-se no luto e nas lágrimas ao despedir-se dos que partiram 

para o repouso eterno. 

       Na madrugada do domingo de carnaval, serve de palco para o rompimento do 

silêncio e da brisa dos que sossegam em suas residências, no descanso do corpo e da 

mente, para que possam assistir ao espetáculo e passagem do séquito do Zé Pereira e 

seu cortejo de mascarados papangús. 

       Sem falar da espera contagiante pelo mês de junho, onde a rua e as residências 

ficam mais limpas e viçosas. Algumas, quando se aproxima da hora da procissão, 

enfeitam suas janelas com toalhas brancas e jarros vermelhos para homenagear, 
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ofertar ou pedir graça pelo desfile da procissão de São João Batista, padroeiro dessa 

cidade. É um prazer incomparável estar servindo de passarela para esse préstito 

cristão, em um conjunto onde se articulam, coordenam e geram sentimentos que se 

fundem na fé, devoção e alegria; onde a avenida se transforma em um palco 

cerimonial para prestigiar o desfile processional, com suas duas filas à frente sendo 

puxadas respectivamente, pelas crianças que receberam a primeira comunhão 

eucarística, por pessoas vestidas de branco, pelos representantes das irmandades 

religiosas, e, um pouco mais ao meio desse cortejo, temos aquelas pessoas que 

carregam o andor de São João Batista, e logo mais atrás, a filarmônica Honório Maciel 

tocando um som alegre e sublime na elevação e consagração desse momento. 

       Mas não é só durante a festa do padroeiro, no mês de junho, que essa avenida 

aguarda atentamente a passagem de figurantes paramentados, elegantes e 

disciplinados em fileiras, pois temos no mês de setembro, as expectativas criadas em 

torno do dia sete, quando se comemora a independência do Brasil, e as escolas 

desfilam, apresentando seus alunos fardados para a comunidade local.   

       Essa mesma avenida que se torna confidente e cúmplice de tantos eventos 

simbólicos da tradição e cultura sabugiense, também tem que compartilhar a dor da 

perda e da saudade despedindo-se dos que morrem, posto que a Honório Maciel 

também é passarela obrigatória dos que são levados em cortejo fúnebre da igreja  

matriz para o cemitério, encerrando o ciclo da vida nesta terra. 

       No entanto, não são somente esses momentos e rituais que legitimam a Honório 

Maciel como a artéria vital dessa cidade. Há ainda outros símbolos da identidade 

dessa gente que são exibidos e desfrutados o ano inteiro, sem precisar de desfiles 

sociais de representação, renovação e legitimação da tradição e cultura dessa cidade. 

Estamos nos referindo às construções que foram edificadas em períodos diferentes e 

significativos da história desse município, como: a Escola Estadual Senador José 

Bernardo, o cruzeiro, o bangalô dos anos 30, a maternidade , a cooperativa, algumas 

casas comerciais também da mesma década, a prefeitura, a sede da banda de música, 

e por fim, todas essas edificações se curvando diante daquela que vigia e roga dia e 
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noite por todos os que ocupam e espalham-se pelo tecido urbano dessa cidade: a 

Igreja Matriz de São João Batista.  

        Essas edificações de valor arquitetônico e artístico que coexistem na Avenida 

Honório Maciel, representam um lugar onde se concentram e se reproduzem práticas 

culturais e coletivas, referentes aos grupos que, nesse espaço, efetuam trocas 

materiais e simbólicos. E descrever cada espaço arquitetônico desses é desfilar por 

um emaranhado de histórias e discursos que, ao longo do tempo, foram ditos, 

desfeitos ou mesmo renegados. Mas antes de problematizarmos ou descrevermos cada 

um desses fragmentos de micro-histórias, digamos que iremos denominar esse espaço 

físico – a avenida Honório Maciel  e as representações que são tecidas sobre ela – de 

artéria vital dos sanjoanenses ou coração da cidade. Pois, como já caracterizamos em 

outro momento, as práticas sociais e de valor coletivo que simbolizam os rituais, 

festas e tradições da cidade e sua gente são todos realizados nessa artéria da cidade. E 

isso se explica, talvez, pelo fato dessas edificações e a avenida silenciarem as tramas 

de dor, alegria e intrigas que se voltam para o maior bem, tanto de valor material 

quanto imaterial da cidade: a Igreja de São João Batista, que assume uma 

personalidade ou um caráter físico e cultural tridimensional: pela manhã é serena, 

assume um aspecto de leveza; durante o dia é triste e abandonada, esperando que 

algum “cristão” dela se aproxime e a ela confie suas confidências, dores e felicidades; 

mas, ao anoitecer, é rígida e sombria, sustentáculo de fé e religiosidade,  mãe que, em 

seu estado de viuvez,  protege,  abraça e  afaga no labor de orações. 

   

Prefeitura Municipal 

       O prédio onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal de São João do Sabugi-

RN foi construído por Francisco Quinino de Medeiros, cuja obra foi iniciada 

(construção do alicerce) no ano de 1920 e concluída no dia 10/06/1925, tendo sido 

inaugurado em 24/06/1925, com a presença do então governador do Estado José 

Augusto Bezerra de Medeiros8. 

                                                        
8
 Cf. entrevista concedida por Teresinha Íris de Araújo Medeiros, no dia 24 de junho de 2004. 
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   Esse prédio foi erguido, inicialmente, para a instalação e funcionamento de uma 

escola, a qual foi  oficializada pelo Estado e passou a ser chamada de “Escolas 

Reunidas”, construída com donativos da comunidade, dinheiro vindo da intendência 

(prefeitura) de Serra Negra Norte e do próprio Estado do Rio Grande do Norte. 

    Na época da construção dessa edificação, segundo o depoimento e fragmentos da 

memória de alguns entrevistados, mesmo com o funcionamento da escola, eram 

realizados bailes sociais, festas populares e soireés neste prédio. 

    Com a transferência da escola para um novo prédio  que havia sido construído em 

1949, houve uma reforma da antiga construção de 1925 para o funcionamento da 

Prefeitura Municipal.  

 

Rua Padre Joaquim Félix 

       Caminhar sobre as pedras do calçamento e as calçadas que disciplinam essa rua é 

se situar entre casarios, memórias e símbolos que culminam num leque de elementos 

que ajudam a construir a identidade desse espaço urbano. A rua serve de ponto, 

cordão unificador entre a malha urbana primeira de São João do Sabugi – o Largo Ana 

de Souza – e a artéria vital – Avenida Honório Maciel. Mesmo servindo como 

intersecção, como elo, ela também guarda, registra e documenta histórias do passado 

e do presente da cidade. 

       É nessa rua que contemplamos edificações como a Igreja Matriz de São João 

Batista, o casarão  de José Honório, a pracinha de Frei Damião, entre outras 

construções que, em suas singularidades e fragmentos de memória, falam-nos sobre a 

rua e nos desvendam a própria cidade. 

 

A Igreja 

       Como já abordamos em outro momento desse trabalho, a construção da Igreja de 

São João Batista se deu em virtude da doação do terreno por Ana Joaquina de Souza, 

em 1832, para a construção de uma capela e de um cemitério, mas somente oito anos 

depois a tal Capela foi erguida. 
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       À época da construção, em 1840, a capela era desprovida de corredores e de suas 

duas torres. Foi  em 1874 que seus corredores foram construídos.  Quanto às torres, a 

primeira foi erguida em 1882 e a segunda, em 1952. O patamar foi construído em  

188612. 

       Acompanhando as trilhas do crescimento do povoado sanjoanense e adaptando-se 

ao aumento do número de fiéis, a capela original foi sofrendo alterações. E sua última 

grande reforma ocorreu já na segunda metade do século XX, em 1952, quando foi 

erigida sua segunda torre. 

 

Casa Paroquial 

       Segundo o pesquisador Antônio Luís de Medeiros, em entrevista, a casa paroquial 

de São João Batista foi construída entre as décadas de 50 e 60, do século XIX, pois 

considerando que sua edificação foi uma iniciativa do Padre Joaquim Félix de 

Medeiros, conseqüentemente supõe-se que se aproxima das datas da construção das 

outras duas casas erigidas por esse sacerdote, e se localizam no  Largo Ana de Souza. 

       Nessa residência sacerdotal já funcionou, durante o período de 1943 a 1981, uma 

instituição escolar, à época conhecida pela denominação de “Escola dos Pobres”, atual 

“Escola Estadual Santa Terezinha”, a qual havia sido fundada por Dom José de 

Medeiros Delgado, primeiro bispo da Diocese de Caicó. 

       Quando se encerra, em 1981, o funcionamento desta Escola nas dependências da 

Casa Paroquial, esta instituição de ensino foi transferida para o prédio que 

atualmente é denominado de Escola Municipal Padre Joaquim Félix, lugar onde 

permanece somente por no máximo um ano, até por volta de 1982. No que se refere 

ao período em que a Escola Santa Terezinha funcionou nos recintos da Casa 

Paroquial, era comum serem promovidas em frente a esta edificação arquitetônica as 

                                                        
12

 Cf. entrevista concedida por Celeste Medeiros no dia 20 de fevereiro de 2005; e por Antonio Luis de 

Medeiros no dia 22 de julho de 2005. 
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famosas cavalhadas, que eram realizadas em jumentos, todos bem enfeitados, com 

disputa entre os alunos13. 

 

Avenida Tenente Antônio de Medeiros 

       Grande parte dos edifícios de arquitetura não contemporâneos que caracterizam 

essa passarela de transeuntes e transportes foi construída entre o final da década de 

20 e toda a década de 30. 

       Essas construções que começam a partir do período então indicado nos fazem 

compreender que foi a partir dessas décadas que essa rua passou a ser planejada e 

organizada, além de ter destacado-se pela grandeza e beleza de algumas de suas 

edificações, como são as de Luzia Fernandes , Esmerina Lucena, Ivonaldo Pedro e 

Dinalva Brito, que servem de verdadeiros cartões postais para esse tracejo de linhas, 

calçadas e calçamentos que dão forma e elegância à Avenida Tenente Antônio 

Medeiros. Construções essas que ofuscam e apagam da lembrança dos moradores da 

avenida e da cidade os infortúnios de ter servido antes como espaço que abrigava o 

cemitério antigo desse município. 

 

O Antigo Cemitério 

       Finalmente, demonstrando preocupação com o bem morrer e com um lugar para 

sepultar os féretros da povoação de São João do Príncipe, vinte e dois anos depois da 

construção da Capela de São João Batista (1840), foi erguido um cemitério, em 1862, 

em terras doadas pela viúva de José Carneiro de Castro e proprietária da fazenda São 

João. Esse cemitério localizava-se a uma certa distância da Capela, situado a  oeste da 

mesma14. 

       Em 1894, com a epidemia de febre tifóide, foi feita uma ampliação nesse 

cemitério, num nível mais alto ao poente, onde atualmente fica o Posto de Saúde. No 

ano de 1931, com a construção de uma nova necrópole (FIGURA 21), localizada numa 

                                                        
13

 ARAUJO, M.L. dos S. Escola Estadual “Santa Terezinha” : história de uma instituição escolar. 

Caicó, 2001, f. 59. Monografia ( Licenciatura e Bacharelado em Pedagogia). Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 
14

 idem, ibidem 
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região popularmente conhecida como o “Serrote das Cabras”,  o cemitério antigo foi 

demolido e, hoje, em seu lugar, funcionam a Escola Estadual Santa Terezinha, desde 

1982, e o posto de Saúde .        

       E no que diz respeito ao surgimento desses dois recintos, um de educação e o 

outro de saúde, citamos Araújo (2001,p.33), quando faz referência à construção 

desses dois estabelecimentos: “segundo o ex-prefeito Municipal, o Sr. Severino de 

Assis Dantas, o bispo doou oralmente o terreno que pertencia à diocese para a 

construção do Posto de Saúde e ao lado posteriormente foi construído o colégio”.  

 

O mercado:espaço  determinante no crescimento da cidade a partir da 

década de 1930 

       O espaço do mercado configura-se na produção e invenção de novos outros 

espaços que por sua vez são meros refúgios ou construções em que são mapeados 

novas formas de representação, sentidos e significados que esboçam as vivências das 

relações coletivas codificadas nesses lugares. 

       O novo mercado público municipal de São João do Sabugi foi construído em 

1934 durante o período em que essa cidade sediou a prefeitura municipal de Serra 

Negra do Norte (1932-1935), na gestão de José Maria de Souza Lima.  A partir dessa 

nova edificação, todas as atividades ligadas ao comércio passaram a funcionar nas 

proximidades desse novo mercado. Haja vista, que houve um deslocamento da feira 

livre que se realizava nas adjacências da igreja de São João  Batista, como também , de 

todos os pontos comerciais  onde se praticavam a venda e compra de produtos15. 

       Mas acontece que à época dessa transposição da feira livre para o novo mercado 

que havia sido erguido, houve uma rejeição muito grande por parte dos comerciantes, 

como nos declarou o senhor Sebastião José de Medeiros, um dos mais antigos 

comerciantes desse município. Apesar das reclamações pela transferência do comércio 

para um lugar que até então representava um emaranhado de terras incógnitas, logo 

esses homens do comércio começaram a comprar terrenos nesse setor, ou então, 

alugarem ou comprarem prédios que já tinham sido construídos e que estavam em 
                                                        
15

 Cf. entrevista concedida por Teresinha Íris de Araújo Medeiros, no dia 24 de junho de 2004. 
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volta do mercado. E essa área atualmente caracteriza-se por representar o centro 

comercial dessa cidade, e que de acordo com as  décadas que foram erigidos esses 

novos estabelecimentos de comércio e residências – décadas de 30,40 e 50 do século 

XX –, podemos verificar que a partir do distanciamento do mercado das adjacências 

da igreja, no sentido oeste, proporcionou um maior esticamento ou crescimento 

urbano da cidade. 

        No entanto, ainda  funcionando nesse  mesmo local desde 1934, o prédio do 

mercado já não é mais o original, posto que já passou por várias reformas, sendo a 

mais recente a do ano de 2001, quando foi alterada toda a sua estrutura interna e 

externa. Essa reconstrução do mercado, por sua vez, não apagou da memória social, 

fragmentos de momentos vividos durante a década de 40, 50 e 60, lembranças das 

festas, carnavais, namoros e paqueras que aconteceram na época do mercado velho, 

iluminadas pela luz do motor, com hora determinada para começar e terminar. Antes 

do motor ser desligado, a luz acendia e apagava alternadamente a cada cinco minutos, 

para alertar a população que a hora de se recolher para suas casas já tinha chegado. 

Mas parece que em dia de festa essa luz de motor se prolongava por mais algumas 

horas, proporcionando às moças e rapazes a diversão e alegria da cidade. 

       Compreendemos então, que, no espaço do mercado, coexistem outras 

edificações de valor arquitetônico , como as antigas mercearias, casas de café, 

lojinhas, entre outras onde se concentram e se reproduzem práticas culturais 

coletivas, referentes aos grupos que, nesses espaços, efetuam trocas materiais e 

simbólicas. 

 

Praça Antonio Quintino de Araújo 

       A cidade é um conjunto de artefatos, símbolos e sentidos coletivos e individuais 

que se renova, dinamiza-se e, dessa forma, as coisas e objetos vão surgindo e se 

modelando de acordo com as relações criadas pelos que fazem uso desses objetos. 

Alguns desses lugares e artefatos permanecem vivos, seguindo o rumo que o tempo e 

as gerações lançam sobre eles. Outros, porém, são esquecidos e destruídos pelas 

gerações do presente pela sua inutilidade. 
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       A praça Antônio Quintino de Araújo é um desses espaços que resiste ao 

desaparecimento pela invenção e recriação de práticas sociais que vão sendo traçadas 

nesse espaço, pois é desde a sua construção em 195316, durante a gestão do prefeito 

Antônio Quintino de Araújo (1951-1953), que esse lugar vem servindo de palco para as 

festas, namoros e reencontros de amigos e parentes distantes, além de ter 

testemunhado os gritos de feirantes, marchantes e comerciantes que transitavam por 

esse espaço, à época que a feira livre ocorria em um prédio em alvenaria sobre essas 

adjacências, até o início da década de 1930. 

São muitas as lembranças tidas por pessoas idosas - verdadeiros tesouros 

vivos, e que são lançadas sobre essa praça, a qual vem servindo de ponte entre o 

presente e o passado, costurando e remendando retalhos do cotidiano e práticas 

culturais que se fundem no tangível e intangível desses fragmentos da memória.  

   Entre os registros dessa gente, guardados e ressuscitados através da memória 

coletiva, podemos nos debruçar sobre as eventualidades transcorridas durante a 

inauguração da energia elétrica em São João do Sabugi, à época da administração de 

Agostinho Santiago de Medeiros Brito (1969-1973), cujo evento ocorreu às 20h do dia 

29 de janeiro de 1970, e que segundo os fragmentos de memória da senhora Luzia 

Adélia de Araújo “a festa de inauguração pela chegada da energia de Paulo Afonso foi 

muito animada, com a banda de música tocando, muitos comes-e-bebes, e muita 

dança. Na praça pública foram exibidos filmes mostrando o progresso com a 

eletricidade. O filme era sobre as obras construídas pelo governador do Estado, 

Monsenhor Walfredo Gurgel”17. 

Vê-se que a praça não é somente esse lugar de entretenimento e lazer, mas é 

um espaço que induz as gerações mais velhas a recordar e contar histórias que não 

apenas são ouvidas pelo valor individual de quem as narram, mas que condicionam a 

preservar a memória coletiva de momentos significativos no processo histórico do 

povo sabugiense.   

                                                        
16

 Idem, ibidem.  
17

 Cf. entrevista concedida por Luzia Adélia de Araújo, no dia 18 de agosto de 2004. 
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A praça, portanto, não é um bem cultural isolado que assistiu, serviu e continua 

servindo de palco para tantos acontecimentos simbólicos dessa cidade.Ela contou com 

as edificações que circulam em sua volta como, por exemplo, o sobrado  construído 

entre os anos de 1917 a 1922, de Epitácio Gorgônio e o Fórum Municipal18 o qual foi 

erguido entre as décadas de 10 e 20 e que, no devir do tempo, foram acompanhadas 

pelas mudanças nos espaços e relações sociais que são tecidas sobre as antigas e as 

mais novas construções. 

 

Considerações finais 

       Com essa pesquisa, acreditamos, diante de tantas outras que ainda estão para ser 

elaboradas, ter lançado mais uma página sobre a história da cidade de São João do 

Sabugi. Esse trabalho nos ajudou a entender o que vem a ser o patrimônio cultural de 

um lugar, posto que, necessariamente, essa compreensão nos levou a transitar pela 

noção de cultura e identidade, elementos esses que, nessa pesquisa, estão 

intrinsecamente associados à interpretação de um outro conceito: o de memória. Haja 

vista que são as lembranças e o passado que dão sentido e revigoram a identidade-

cultural do presente e as relações (re)elaboradas e vivenciadas em sociedade. 

       Para empreendermos tal pesquisa, recorremos à memória social da cidade 

(documentos escritos, iconográficos e orais) que elegemos como depositários dessa 

história urbana que permite relembrar e reinventar como a cidade foi ganhando 

forma e se constituindo no espaço sócio-cultural e de grande valor simbólico para 

seus habitantes. 

       A partir do momento que compreendemos o patrimônio tangível de uma dada 

sociedade como  registro histórico desse lugar, espaços que tramaram e tramam a 

identidade, as intrigas e vivências do cotidiano, podemos perceber, portanto, que a 

noção de patrimônio vai muito além dos bens que se consolidam na “pedra e na cal”, 

pois fluem também pelo universo do intangível e do simbólico, elementos esses que 

dão, de fato, significado ao casario, ruas e logradouros da cidade. 

 
                                                        
18

 Cf. entrevista concedida por Ivan Gorgônio, no dia 13 de maio de 2004. 
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O NEOCLASSICISMO NA ARQUITETURA INSTITUCIONAL 
NA CIDADE DA PARAHYBA 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta resultados preliminares de uma pesquisa de iniciação 
científica (PIBIC) que está sendo desenvolvida no Laboratório de Pesquisa Projeto e 
Memória (LPPM) da UFPB, cujo objetivo é estudar a presença da arquitetura 
neoclássica na cidade de João Pessoa através de edifícios institucionais que foram 
construídos a partir do final do século XIX segundo as prerrogativas do estilo. A 
pesquisa destaca os principais indicadores formais que qualificam os edifícios 

identificados como neoclássicos, trata dos respectivos históricos arquitetônicos, e 
analisa seu grau de fidedignidade à matrizes de metrópoles, além de enfatizar a 
retórica que envolvia a adoção do estilo no contexto nacional. Para tanto, o ensaio 
recorre à historiografia sobre o tema em geral, e sobre os exemplares arquitetônicos 
em específico, consubstanciando o argumento com a pesquisa in loco, onde o 
levantamento fotográfico constitui ferramenta basilar para a ilustração do trabalho. 
Considerando que alguns desses prédios foram totalmente desfigurados em nome de 
vertentes arquitetônicas emergentes no segundo quartel do século XX, a pesquisa 
iconográfica foi fundamental para a construção de um quadro de edificações 
neoclássicas da época, cujo objetivo era conferir à cidade uma tônica urbanística 
distinta daquela que caracterizara o período colonial. A partir dos recursos 
supracitados, o trabalho intenta resgatar a importância do estilo naquele momento 

histórico da antiga cidade da Parahyba, ao mesmo tempo que sinaliza para a 
necessidade da preservação desse valioso patrimônio, tendo em vista a 

irreversibilidade das perdas ocorridas no século passado devido ao desconhecimento 
por parte da população, e principalmente à inexistência de instrumentos legais que 
protegessem o aludido repertório arquitetônico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura; Neoclássico; Parahyba 
 
ABSTRACT 
This essay presents preliminary results of a Scientific Initiation Research Project 
(PIBIC) that is being developed at the Project and Memory Research Laboratory 
(LPPM) linked to the Graduation Programme in Architecture and Urbanism in the 
Federal University of Paraíba, Brasil. Its aim is to study the presence of neoclassical 

architecture in the city of João Pessoa by means of institutional buildings which have 
                                                        
14
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been erected from the end of the nineteenth century and have employed 
characteristics of the style. The research points out the main formal indicators that 
qualify the edifices as neoclassical, deals with the respective historic backgrounds, 
analyses their degree of ‘loyalty’ to metropolitan models, and emphasizes the rhetoric 
that justified the adoption of such architectural trend in Brazil. The essay deals with 
general historiography on the matter and presents ‘classic’ neoclassical buildings 
holding the argument by means of a local survey based on photographical material so 
as to best illustrate the evidence. Taking into account that some of those local 
buildings have been refurbished according to new stylistic trends from the second 
quarter of the twentieth century, the iconographic survey has been crucial for the 
construction of a picture of the importance of neoclassicism during a period when the 
order was to create an urban image totally different from that of the colonial period. 

From the resources mentioned above the work further aims to rescue the relevance of 
the style in the city by then and to call the attention for the need of preservation of 
such valuable heritage considering the irreversible losses that have occurred during 
the last century due to the existing lack of knowledge about its importance and, above 
all, the lack of legal instruments that might protect such architectural heritage.   
 
KEYWORDS: Architecture, Neoclassical, Parahyba 
 
 
Introdução 

Em meados do século XVIII, num contexto de Revolução Industrial, as principais 

capitais europeias tiveram seu patrimônio construído reanimado por uma linguagem 

arquitetônica caracterizada por elementos formais próprios da Antiguidade Greco-

romana – o neoclassicismo. A adoção de tal prática na arquitetura era resultado de 

reflexões e ações que imperavam na época, como o entusiasmo com o pensamento 

iluminista, o surgimento da Arqueologia, as informações registradas nas publicações 

de História da Arte, e os efeitos das Grand Tours empreendidas pelos intelectuais aos 

sítios arqueológicos então conhecidos, além do descontentamento da sociedade com 

os abusos formais expressos na produção artística do barroco tardio e do rococó.  

No Brasil, o estilo se consolidou cerca de um século depois, apesar de os primeiros 

ensaios neoclássicos terem sido promovidos por profissionais trazidos pela Missão 

Francesa, a convite de D. João VI em 1808. O Rio de Janeiro, enquanto capital do 

Império, tornou-se o grande cenário do Neoclássico, que se difundiu em outras 

capitais, como o Recife, que ainda ostenta precioso legado arquitetônico do gênero. A 

antiga cidade da Parahyba foi igualmente contemplada com edificações neoclássicas, 
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tendo algumas delas sido alteradas a posteriori para atender vertentes 

‘modernizantes’.  

Considerando a irreversibilidade dessa perda e o desconhecimento por parte da 

sociedade, e mesmo da academia, sobre a importância do patrimônio neoclássico para 

a história da cidade de João Pessoa, o objetivo do presente trabalho é estudar os 

edifícios construídos sob a tratadística do estilo na capital, destacando sua localização, 

função, e os elementos formais que os identificam como exemplares incontestes do 

neoclássico.  

O trabalho foi desenvolvido segundo cuidadosa revisão da literatura sobre o tema, 

incorporando pesquisa iconográfica relativa aos edifícios neoclássicos 

descaracterizados ou degradados. Foram consultados bibliotecas e arquivos – a 

exemplo do IPHAEP e do IHGP – e realizadas visitas in loco para fins de levantamento 

fotográfico do patrimônio.  Uma vez coletados, os dados foram processados para dar o 

tom da estrutura do trabalho.  

O corpus do trabalho está estruturado segundo três capítulos-chave: o primeiro 

trata da gênese do neoclassicismo, destacando os fatores que contribuíram para sua 

consolidação na Europa e sua difusão além daquele continente; o segundo contempla 

sua produção no Brasil, o contexto que o acolheu, seus elementos formais e os 

principais exemplares; e o terceiro trata da produção neoclássica na cidade da 

Parahyba, ressaltando as obras mais relevantes, baseados em levantamento histórico 

e fotográfico. 

 

Antecedentes Históricos  

O movimento neoclassicista surgiu na Europa por volta de 1760, constituindo 

como que um dos desdobramentos da Revolução Industrial no âmbito da cultura, da 

arte e da arquitetura. Afinal o pensamento iluminista efervescia nos principais 

centros europeus sinalizando para a necessidade urgente da retomada da razão num 

contexto onde prevalecia a subjetividade do sentimento e da emoção. A sociedade 

industrial ansiava pela objetividade das ações políticas e sociais e das ferramentas por 

elas utilizadas.  
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No âmbito da arquitetura esse pensamento se fez sentir através da proposta de 

regenerar a produção dos edifícios dos excessos adotados no barroco tardio e no 

rococó, caracterizados pela profusão ornamental e pela utilização de formas 

complexas e extravagantes, desprovidas do componente função. Para suplantar tal 

vício, a produção arquitetônica devia recobrar seu fôlego nos princípios greco-

romanos, que refletiam submissão ao domínio do pensamento e da razão através de 

traços decorativos passíveis de serem racionalmente justificados (CZAJKOWSKI, 

2000: p. 26).  

O discurso iluminista criticava as frivolidades e desvios morais da sociedade 

moderna e defendia uma nova ordenação racionalista do mundo, inspirada nos ideais 

da democracia grega, nas virtudes morais de Roma e na excelência natural do homem 

primitivo, defendida pelo filósofo Rousseau (CZAJKOWSKI, 2000: p. 26 – 27).  

Nesses termos surgiu, em pleno contexto de Revolução Industrial (1760-1830), 

a discussão sobre as relações entre modernidade e tradição arquitetônica. Esse debate 

estava ligado aos estudos arqueológicos desenvolvidos a partir das escavações de 

Herculano (1711), do Palatino (1729), da Vila Adriana em Tivoli (1734) e de Pompéia 

(1748); bem como às publicações sobre História da Arte, como a Storia dell’arte 

antica, de Winckelmann (1764) e Antiquities of Athens, dos estudiosos britânicos 

Stuart e Revett (BENEVOLO, 1998: p: 28). 

Segundo Benévolo (1998, p. 62), a relação entre o revivalismo clássico e a 

ciência arqueológica revelava o caráter peculiar do movimento, que pouco tinha a ver 

com a visão humanista da Renascença e sua busca pela harmonia cósmica e divina. A 

adoção do estilo clássico estava fundada em argumentos que iam além da beleza ideal 

e do misticismo ligado à Antiguidade clássica: 

 

O progresso dos estudos arqueológicos permite definir o primeiro 
relacionamento com toda a precisão possível: A Antiguidade clássica 
não é mais uma idade mítica do ouro, situada nos confins do tempo, 
mas sim um período histórico estudado com método científico; [...] 
(BENEVOLO, 1998: p. 62) 
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Desta forma, a produção neoclássica se consolidou através da releitura das 

obras greco-romanas, fazendo uso das ordens clássicas sem que estas estivessem 

necessariamente subordinadas às tipologias construtivas. Inúmeros teatros, óperas, 

museus, parlamentos e até mesmo residências foram concebidos com fachadas 

templiformes. Este é o caso da Ópera de Berlim (Figura 01), projetada por Friedrich 

Schinkel, com um frontispício jônico assentado sobre um pódio. Leo Von Klenze 

também secularizou o templo, inspirando-se no Partenon ateniense para projetar o 

Walhalla Memorial (1842), em Ratisbona, com um peristilo de 46 colunas dóricas 

sobre uma plataforma de 55 metros que funcionava como acrópole da obra. O 

Panthéon de Paris (Figura 02), projetado por Soufflot e considerado por Summerson 

(2014, p. 101) como o primeiro grande monumento neoclássico, assumiu diversos 

usos desde a sua construção, sendo o atual um templo cívico, cuja configuração fora 

baseada no Panthéon de Roma. Em todos, todavia, os recursos construtivos eram 

modernos, científicos, pautados no conhecimento técnico dos materiais e sua 

resistência e estabilidade. 

 

            FIGURA 06: ÓPERA DE BERLIM, 182                  FIGURA 07: PANTHÉON DE PARIS, 1755 

  
Fonte: GOITIA, 1996: p. 114                Fonte: SUMMERSON, 2014: p. 101 

 

Segundo Goitia (1996), os ‘neoclássicos’ adotaram outras tipologias da 

antiguidade clássica como o tholos, o propileu e os arcos triunfais para basearem suas 

obras. Os últimos foram reproduzidos tanto limitados à sua função comemorativa 

clássica, a exemplo do Arco do Triunfo (1836), encomendado por Napoleão a Chalgrin, 
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e o Arco do Carrossel, de Percier e Fontaine, ambos em Paris, como foram 

incorporados às fachadas de edifícios. 

O movimento evidenciou um duplo avanço científico: o técnico, de cunho 

industrial, com o uso de novas técnicas e materiais; e o teórico, com as publicações, o 

estudo dos tratados clássicos e a arqueologia. Sua influência transcendeu os limites da 

Europa, sendo adotado, por exemplo, nos Estados Unidos, que incorporaram os 

princípios clássicos de civilidade e democracia (condizentes com a recente 

Independência) através da atuação do estadista e arquiteto Thomas Jefferson. Após 

viver em Paris, em plena euforia neoclássica, o futuro presidente dos EUA, trouxe 

para a América a linguagem que se tornaria a arquitetura oficial dos Estados Unidos, 

sendo empregada em obras de sua autoria no Estado da Virginia, como a Biblioteca da 

Universidade (1826) e sua própria casa – a Villa Monticello (1809) – e em quase todos 

os edifícios da nova capital Washington, dentre os quais podem ser destacados o 

Capitólio, projetado por William Thornton (Figura 03), e a Casa Branca (Figura 04), 

por James Hoban (BENEVOLO, 1998, pp. 212-219). 

 

FIGURA 08: CAPITÓLIO DE WASHINGTON, 1827   FIGURA 09: PÓRTICO DA CASA BRANCA, 1792 

  
Fonte: <http://mydestinationanywhere.com/wp-content/uploads/2014/05/Capitolio.jpg> 

Fonte:<http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV5GEo1_MOvyv4JO2eNmBCuw0Xm27i6NDk_Rgjt

-QrcuZH7kRY> 

 

Assim como ocorreu nos Estados Unidos, o neoclássico teve desdobramentos em 

toda a América, em particular no Brasil, onde foi produzido expressivo patrimônio 

arquitetônico, cujas raízes remetem à influência pombalina portuguesa e ao 

neoclassicismo francês. O capítulo que segue trata dos fatores que impulsionaram 

essa produção em solo brasileiro, tomando como base as duas principais vertentes 
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neoclássicas – aquela de origem portuguesa e a de origem francesa – e como elas se 

estabeleceram no Brasil. 

 

O Neoclássico no Brasil 

A difusão do neoclassicismo no Brasil remete a meados do século XIX, anos após a 

vinda da Família Real para o Rio de Janeiro e as primeiras iniciativas no sentido de 

modernizar a capital, adequando-a ao contexto imperial (CZAJKOWSKI, 2000: p. 29). 

Segundo Moura Filha (2000, p. 48), a então capital do Brasil não se encontrava à 

altura das exigências da Corte, cuja referência era Lisboa. Após um terremoto 

ocorrido em 1755, a capital portuguesa fora reconstruída sob os ditames do Marquês 

de Pombal, já anunciando a tendência neoclássica (Figuras 05 e 06): “[...] o 

Neoclassicismo iluminista definira-se pragmaticamente nos projectos da nova capital, 

propostos logo em princípios de 1756 [...]” (FRANÇA, 2004: 11). 

 

 FIGURA 010: TEATRO DE SÃO CARLOS, LISBOA, 1793    

 FIGURA 011: ACADEMIA DE MARINHA, PORTO, 1806 

  
    Fonte: FRANÇA, 2004: p. 35              Fonte: FRANÇA, 2004: p. 43 

 

 Dentro desse contexto, os engenheiros militares trazidos de Portugal para o Brasil 

praticavam um “classicismo comedido e racionalista” (SOUSA, 2001: p. 84) e, segundo 

tal discurso chegaram a desenvolver uma vertente de ensino da arquitetura no Brasil 

oitocentista. Outra vertente que merece destaque por sua influência foi a tradição 

francesa dos arquitetos acadêmicos, que preconizava um classicismo teórico típico da 

École de Beaux-Arts, onde a monumentalidade era um pressuposto básico (SOUSA, 

2001: p. 29). 
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   Figura 07: Academia Militar do Rio de Janeiro, Pézerat. 

   Figura 08: Frontaria que pertenceu à Academia de Belas-Artes, Montigny. 

  
       Fonte: SOUSA, 2007: p. 22               Fonte: SILVA TELLES, 1980: p. 148 

 

Segundo Reis Filho (1978, p. 116) e Mendes et al. (2010: p. 57), a Missão Cultural 

Francesa foi convidada por D. João VI, chegando ao Brasil por volta de 1816, chefiada 

por Lebreton, com a incumbência de organizar a Escola de Belas-Artes no Rio de 

Janeiro. Inaugurada em fins de 1826 (já num contexto imperial), a Academia de Belas-

Artes contava com diversos artistas europeus renomados, entre eles Grandjean de 

Montigny, cujo ensino baseava-se principalmente na tratadística de Vignola, nos 

exemplos da antiguidade greco-romana e no repertório do classicismo renascentista 

(SOUSA, 2001: p. 57). 

Considerando a quantidade limitada de arquitetos formados na Academia de 

Belas-Artes, os padrões estéticos por ela preconizados foram seguidos também pelos 

engenheiros locais, civis e militares (SOUSA, 2001: p. 80-81). Segundo Reis Filho 

(1978, p. 117), esses padrões eram caracterizados pela clareza construtiva e a 

simplicidade de formas, com elementos como cornijas, platibandas, colunatas, 

frontões de pedra aparente, vergas em arco pleno, “formando conjuntos, cujas linhas 

severas evidenciavam um rigoroso atendimento às normas vitruvianas.” (REIS FILHO, 

1978: p. 117). 

Em 1840, a linguagem já era a eleita pela maioria dos projetistas e utilizada na 

concepção de prédios públicos importantes nas três maiores cidades do Império: Rio 

de Janeiro, Salvador e Recife (SOUSA, 2007: p. 26-27). 
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Distanciando-se aos poucos dos antigos modos coloniais, a arquitetura neoclássica 

indicava o surgimento de novos hábitos, com a sofisticação dos interiores, a criação 

de jardins e mudanças na configuração dos lotes, um processo de refinamento 

considerado não apenas como uma modificação dos ambientes, mas também como 

apuro e aperfeiçoamento do modo de construir (REIS FILHO, 1978: p. 119-122). 

Em 1860, a maioria das importantes edificações modernas do Brasil Imperial 

ostentava a linguagem e os brasileiros orgulhavam-se delas (SOUSA, 2007: p. 37). A 

produção não se resumia ao Rio de Janeiro e ao Recife, mas se espraiava em outras 

cidades do Brasil, a exemplo da Parahyba (atualmente João Pessoa), cujo legado 

neoclássico constitui objeto do próximo capítulo. Nele são abordados não apenas os 

edifícios que ainda hoje preservam características do estilo, mas aqueles que já não 

podem ser identificados como tais devido às radicais reformas porque passaram no 

século passado.  

 

O Neoclássico em João Pessoa 

Segundo Sousa (2007: p. 37), a capital paraibana teve forte influência do Recife ao 

acolher a linguagem neoclássica na composição de seus edifícios (SOUSA, 2007: p. 

37). O próprio emprego dessa arquitetura constituiu uma ferramenta importante no 

processo de transformação urbana e de construção de espaços marcantes na 

modernização da cidade do século XIX, conforme atesta Moura Filha (2000: p. 158). 

Nesse contexto, praças e largos representavam cenários de peso para tais 

transformações, a exemplo do Campo do Conselheiro Diogo (atual Praça Pedro 

Américo), que já se destacava por reunir edifícios que funcionavam como pontos 

focais da paisagem, três dos quais (de nítida morfologia neoclássica) com funções 

relevantes para a cidade, a saber o teatro (atual Teatro Santa Roza) e os prédios do 

Quartel de Linha e do Tesouro Provincial (atual Comando Geral da Polícia Militar). A 

respeito destes, Moura Filha (2000, p. 159) enfatiza: 

 

[...] chamavam a atenção perante a cidade que, em geral, possuía uma 
arquitetura ainda muito modesta. Esses três edifícios atuaram como 
elemento definidor da imagem do Campo do Conselheiro Diogo, pois 
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ao ocuparem as faces do logradouro, delimitaram visualmente seu 
espaço, servindo como pano de fundo para este cenário transformado 
em um dos mais representativos da capital paraibana do final do 
século XIX. 
(MOURA FILHA, 2000: p. 159) 

 

FIGURA 09: CAMPO DO CONSELHEIRO DIOGO (ATUAL PRAÇA PEDRO AMÉRICO), 1910 

 
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega 

 

Outras edificações marcantes, igualmente situadas em logradouros 

importantes da capital, tiveram suas fachadas reformadas segundo a linguagem 

‘imperial’ de forma a dar suporte ao processo de remodelação da paisagem urbana, a 

exemplo da antiga Faculdade de Direito (originalmente Colégio dos Jesuítas), do 

Palácio da Redenção (antigo convento da Ordem), ambos situados na atual Praça João 

Pessoa, e do Palácio Episcopal (antigo Convento dos Carmelitas), localizado na Praça 

Dom Adauto, todos na Cidade Alta. A Biblioteca Municipal, situada na Rua General 

Osório (antiga Rua Nova), por sua vez, já teria nascido neoclássica, assim como a sede 

da Alfândega, à Rua Visconde de Inhaúma, na Cidade Baixa. Vale salientar que 50% 

dessas edificações foram modificadas e já não apresentam feições neoclássicas. 

Entretanto, o repertório neoclássico pessoense não se limitou às oito 

edificações institucionais supracitadas; outros edifícios, inclusive de uso residencial, 

foram construídos de acordo com as prerrogativas do estilo, com o intuito de 

arrefecer a imagem colonial que predominava na cidade até então. É importante 

ressaltar que à exceção do Prédio da Alfândega, situado próximo ao porto da cidade, 

todos os demais edifícios institucionais citados no presente trabalho foram erigidos 

na porção mais alta da capital, o que confirma a hipótese dessa área constituir à época 
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o centro político e social da cidade, ainda em tênue expansão em direção ao leste 

(Figura 10). 

FIGURA 12: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EM ESTUDO 

 
Fonte: PMJP (Edição: Jessica Rabello) 

1 – Teatro Santa Roza 

2 – Biblioteca Pública 

3 – Palácio Episcopal 

4 – Edifício Sede da Alfândega 

5 – Sede do Quartel da Polícia Militar 

6 – Sede do Comando Geral da Polícia Militar 

7 – Palácio da Redenção 

8 – Antiga Faculdade de Direito 

 

Teatro Santa Roza 
Situado na Praça Pedro Américo, a casa de espetáculos foi inaugurada no dia 03 

de novembro de 1889, sendo o quinto teatro mais antigo do Brasil. O edifício foi 

tombado em 1998 pelo IPHAEP através do Decreto Nº 20.136 (CORREIO DA PARAÍBA, 

06 nov. 2009).  

Segundo dados da instituição, o Theatro Santa Cruz, como era chamado 

inicialmente, teve sua construção iniciada em 1873 por uma entidade particular – a 

Sociedade Dramática de Santa Cruz – e foi concluído pelo Governo da Província após a 

falta de recursos por parte da referida entidade. Moura Filha (2000, p. 158) afirma 

que a iniciativa de construir um teatro municipal teria sido influenciada pelo sucesso 

alcançado com a construção do Teatro Santa Isabel, em Recife.  
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FIGURA 11: TEATRO SANTA ROZA, 1910  FIGURA 12: TEATRO SANTA ROZA 

  
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega  Fonte: Acervo Jessica Rabello, 2015 

 

Além dos espetáculos artísticos, o edifício também foi palco de reuniões 

políticas que mudariam o rumo da história da Paraíba. Funcionou como cine-teatro, 

de 1911 a 1941, e abrigou ainda a Assembleia Legislativa do Estado, entre 1929 e 1930 

(CORREIO DA PARAÍBA, 06 nov. 2009), tornando-se um símbolo da cultura 

paraibana: 

Não só pelo que representou de belo e imponente em termos 
arquitetônicos, mas sobretudo pelo benefício cultural que veio trazer à 
comunidade paraibana, o Teatro Santa Rosa pode ser considerado um 
dos mais belos e úteis monumentos deste Estado, como também um 
dos que guardam maiores pedaços de História. 
(ARAÚJO, 1989: p. 23) 
 

Biblioteca Pública 
Localizado à Rua General Osório, nº 253, o edifício da Biblioteca Pública 

constitui expressivo exemplar de arquitetura neoclássica do século XIX. De acordo 

com registros do IPHAEP, sua pedra fundamental foi lançada em 1874 e sua 

construção concluída apenas em 1886. Em 1919 abrigou a Escola Normal e a partir de 

1939 passou a funcionar como Biblioteca Pública. Após dezesseis anos sem uso (1982 

– 1998), o imóvel foi restaurado e devolvido à comunidade pessoense ainda como 

Biblioteca. O imóvel foi tombado em 1980 pelo IPHAEP através do Decreto Nº 8.626. 
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FIGURA 13: ESCOLA NORMAL, 1910  FIGURA 14: BIBLIOTECA PÚBLICA 

  

Fonte: Acervo Humberto Nóbrega  Fonte: Acervo Jessica Rabello, 2015 

 

Palácio Episcopal 

Conhecido como Palácio do Bispo, o Palácio Episcopal está situado em frente à 

Praça Dom Adauto, onde funcionava ainda no século XVIII o Convento dos carmelitas, 

conforme assertiva do inglês Henry Foster em sua obra sobre as viagens que fez no 

Nordeste do Brasil (AGUIAR, 2002: p. 68).   

Tombado em 1980 pelo IPHAEP através do Decreto Nº 8.642, o edifício situado 

ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo, era disposto segundo a singela métrica 

colonial portuguesa até 1906, quando suas fachadas foram mascaradas pela estética 

do classicismo acadêmico a fim de abrigar o Palácio Episcopal. Tal intervenção, apesar 

de tardia, no alvorecer da Republica, ainda representava a conformidade com os 

modelos internacionais de elegância e modernidade (MORAIS, 2012: p. 08).  

 

  FIGURA 15: CONJUNTO CARMELITA APÓS A REFORMA (S/D)               FIGURA 16: PALÁCIO EPISCOPAL 

  
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega  Fonte: Acervo Jessica Rabello, 2015 
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Edifício sede da Alfândega 

Situado na Rua Visconde Inhaúma, nº 50, o edifício acha-se em péssimo estado 

de conservação. As referências históricas da Alfândega remetem ao século XVII, 

porém não há exatidão quanto à sua localização, pois pelo menos dois edifícios 

existentes na mesma área tiveram essa função. Algumas informações remetem ao ano 

de 1696, quando El Rey envia à Capitania da Parahyba uma Carta Régia ordenando a 

construção de uma Casa para a Alfândega (CORREIO DA PARAÍBA, 09 ago. 2003). 

 

FIGURA 17: ALFÂNDEGA AINDA EM FUNCIONAMENTO (S/D) FIGURA 18: PRÉDIO DA ALFÂNDEGA 

  
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega  Fonte: Acervo Jessica Rabello, 2015          

 

Apesar da falta de dados cronológicos referentes à sua construção/reforma, a 

leitura neoclássica do edifício deve ter sido incorporada ao mesmo no período 

Imperial, mais precisamente na segunda metade do século, quando a maior parte das 

edificações do gênero foi erigida na antiga Parahyba.  

 

Sede do Quartel da Polícia Militar 

O prédio situado na Praça Pedro Américo foi construído por volta de 1808 e 

tombado em 1980 pelo IPHAEP (Decreto Nº 8.633). Segundo os dados do instituto, o 

edifício foi erguido sobre o antigo terreno da Confraria do Bom Jesus dos Martírios, 

do qual ainda foram aproveitadas paredes destinadas à construção de um 

recolhimento. Inaugurado em 1811, o imóvel abrigou, além das instalações militares, a 

Assembleia Legislativa, a Inspetoria de Higiene e a Escola de Aprendizes de Artífices. 
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Em 1859, quando esteve na Província, o Imperador D. Pedro II, com sua comitiva, 

visitou as dependências do imóvel. 

 

FIGURA 13: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 1910 

 
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega 

FIGURA 20: SEDE DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR 

 
Fonte: Acervo Jessica Rabello, 2015 

 

Em 1931, o interventor Odon Bezerra desapropriou vários prédios nas ruas 

Padre Azevedo e Sá Andrade, visando a ampliação e reconstrução do Quartel, que foi 

inaugurado no ano seguinte assumindo uma morfologia modernizante em uso na 

época – o Art Déco. 

 

 Sede do Comando Geral da Polícia Militar  

Localizado entre a Praça Aristides Lobo e a Praça Pedro Américo, o edifício foi 

originalmente construído para sediar o Teatro Público da capital; sua pedra 

fundamental foi lançada em 1853, contando com o mestre de obras Antônio Plary, que 

visitou várias vezes Recife a fim de conhecer a arquitetura empregada por Vauthier ao 

projetar o Teatro Santa Isabel (Moura Filha, 2000: p. 159). Segundo dados do IPHAEP, 

a obra, porém, foi paralisada em 1857 e sete anos mais tarde foi retomada para 

atender a outra finalidade – abrigar o Tesouro Provincial, cuja inauguração ocorreu 

em 1868. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1648 

 

 Tombada em 1980 pelo IPHAEP através do Decreto Nº 8.648, a edificação 

inicialmente de dois pavimentos funcionou, conforme dados da instituição, como 

prédio do Tesouro Provincial, seguindo-se os usos de Câmara Municipal, Tribunal do 

Júri, Secretaria de Instrução Pública, Escola Normal, Arquivo Público, Correios, e, 

eventualmente de nosocômio. Mais tarde, foi ali instalada a Assembleia Legislativa, 

antes de assumir a função atual de Comando Geral da Polícia Militar. 

 

FIGURA 14: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 1910   FIGURA 22: SEDE DO COMANDO GERAL DA PM 

  
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega  Fonte: Acervo Jessica Rabello, 2015 

  

Em 1929, o edifício passou por uma grande intervenção que alterou 

completamente seu partido original e modificou sua volumetria: a edificação ganhou 

mais dois pavimentos e suas fachadas foram totalmente reformadas, assumindo 

características da linguagem neocolonial na versão luso-brasileira. 

 

Palácio da Redenção 

Localizado na Praça João Pessoa, o edifício sede do Governo do Estado a partir 

de 1711, serviu inicialmente como convento dos padres jesuítas no século XVI, quando 

compunha um conjunto arquitetônico juntamente com a igreja (já demolida) e o 

colégio, onde funcionou a antiga Faculdade de Direito, conforme afirmam dados do 

IPHAEP. Após ter sofrido diversas reformas que o modificaram ao longo do tempo, em 

1980 o edifício foi tombado pela instituição, sob o Decreto Nº 8.638. 

Uma dessas reformas, ocorrida no final do século XIX, levou o edifício de 

características coloniais a adquirir feição neoclássica, através de uma composição 

sóbria com dois pavimentos. 
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FIGURA 15: PALÁCIO DA REDENÇÃO (S/D)   FIGURA 16: PALÁCIO DA REDENÇÃO 

  
Fonte: Acervo Humberto Nóbrega  Fonte: Acervo Jessica Rabello, 2015 

 

No período republicano, mais precisamente em 1912, o então presidente do 

Estado, Dr. Castro Pinto fez novas reformas no edifício, substituindo sua aparência 

neoclássica pelo modelo extravagante (já em desuso em plagas europeias) – o 

ecletismo.  

 

 Antiga Faculdade de Direito 

 Situado na Praça João Pessoa, o prédio da antiga Faculdade Direito fazia parte 

do conjunto arquitetônico construído pelos jesuítas no século XVI, juntamente com o 

atual Palácio da Redenção e a antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição, demolida 

em 1929.  Segundo informações do IPHAEP, após a expulsão dos jesuítas, o imóvel 

recebeu diversos usos, mas não sofreu transformações radicais, acrescentando às 

linhas originais do período colonial a sobriedade do modelo neoclássico. O edifício 

acha-se sob a proteção do IPHAEP desde 1980, quando foi tombado pelo Decreto Nº 

8.630.  
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 Figura 17: Antigo Colégio de São Gonçalo (s/d) 

 Figura 26: Prédio da Antiga Faculdade de Direito 

  
 Fonte: Acervo Humberto Nóbrega       Fonte: Acervo Jessica Rabello, 2015 

 

 Após ser reformado a fim de adequar-se às exigências formais do neocolonial 

difundidas por ocasião do Centenário da Independência no segundo decênio do século 

passado, o prédio adotou traços morfológicos da arquitetura colonial luso-brasileira, 

além de incorporar ao seu volume a torre remanescente da antiga igreja de São 

Gonçalo. 

 

Considerações Finais 

A partir do presente relatório, percebe-se que a arquitetura neoclássica refletiu, 

ainda que em contextos diferentes, um momento de transição e progresso tanto na 

Europa quanto no Brasil: no Velho Mundo atendeu às prerrogativas da razão incitadas 

pela retórica iluminista, produzindo edificações monumentais sob a égide dos novos 

materiais e novas técnicas construtivas; já na América Portuguesa, numa concepção 

mais formal e menos conceitual, respondeu à necessidade da nação independente de 

encobrir a memória colonial por meio de uma arquitetura condizente com um 

Império.  

Considerando os influxos neoclássicos no país, não se pode ignorar a 

monumentalidade que caracterizou as edificações do Rio de Janeiro, emblemáticas e 

referenciais para outras cidades brasileiras, sequiosas pela adoção de um tom de 

nação independente e progressista. Nesses termos, é importante reforçar que a capital 

pernambucana fora agraciada com uma atenção especial, o que, de certa forma 

retardou a produção do gênero em cidades vizinhas, a exemplo da Parahyba. Afinal 
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Pernambuco continuava sendo um pólo econômico e político de relevância no 

contexto nacional. 

Entretanto, apesar do contraste com o desenvolvimento de Recife, as iniciativas 

de ‘modernização’ na capital paraibana implantadas de forma um tanto tardia 

igualmente atenderam à intenção de suplantar a imagem colonial ainda predominante 

na cidade no século XIX. O fato de os principais edifícios institucionais, situados nos 

logradouros mais importantes da urbe, adotarem a linguagem neoclássica constituiu 

forte indicativo de como o estilo foi acolhido como ferramenta de peso no processo de 

transformação urbana, e de como a Parahyba se inseriu nesse contexto nacional. 

 Um último dado a ser destacado no trabalho é que, dos oito exemplares 

neoclássicos computados, quatro foram completamente alterados no século XX para 

assumirem outras linguagens – eclética, neocolonial, ou Art Déco. Nesse sentido, a 

pesquisa iconográfica foi basilar, pois foram fotografias antigas dos edifícios que 

denunciaram sua feição neoclássica. Tal evidência sinaliza para a visibilidade de dois 

aspectos relevantes: primeiro, a importância do registro iconográfico, pois não fossem 

as fotografias antigas, não se saberia que os quatro edifícios modificados tinham sido 

neoclássicos; e segundo, a pertinência de uma legislação de proteção do patrimônio 

histórico e artístico, pois caso as edificações modificadas fossem tombadas na época, 

(como todos passaram a ser a partir de 1980), sua linguagem arquitetônica jamais 

teria sido alterada, salvaguardando assim a imagem da Parahyba no final do século 

XIX.   
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UMBUZEIRO-PB: ENTRE A TUTELA JURÍDICA E OS DESEJOS DE 
PATRIMONIALIZAÇÃO CITADINA 

 

Tatiane Vieira da Silva16 
RESUMO 
Este artigo propõe uma reflexão acerca dos desejos de patrimonialização e 
preservação arquitetônica da cidade de Umbuzeiro-PB, levando-se em consideração os 
debates referentes a tutela jurídica e salvaguarda desses bens. Compreender os 
dispositivos legais que versam sobre a proteção do patrimônio arquitetônico, avaliar a 
tutela jurisdicional, tendo em vista a atuação (ou não) dos órgãos responsáveis por 
essa proteção, demonstra a preocupação com o patrimônio a partir do entendimento 
de como se dá a preservação do patrimônio cultural em cidades (SIMÃO, 2006). Para 

tanto, este estudo dialoga com obras de especialistas em patrimônio cultural e 
jusculturalistas, que avaliam os Direitos Culturais no ordenamento jurídico brasileiro 
(CUNHA FILHO, 2000), a atuação do Estado na preservação dos bens culturais 
(RABELLO, 2009), a função e competência do Direito Administrativo (DI PIETRO, 
2013) e (MEIRELLES, 2009), e do Direito urbanístico brasileiro (SILVA, 2008). Bem 
como, analisa algumas formas de atuação do Estado na proteção e preservação 
patrimonial, em âmbito Municipal. Desse modo, propomos ainda uma reflexão acerca 
da relação entre os citadinos, o espaço urbano e o patrimônio arquitetônico, por meio 
da análise de relatos orais de memória. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Umbuzeiro, patrimônio arquitetônico, preservação, tutela 
jurídica. 

 
ABSTRACT 

This article proposes a reflection on the patrimony of desires and architectural 
preservation of the city of Umbuzeiro-PB, taking into account discussions regarding 
legal protection and safeguarding of such property. Understand the legal provisions 
that deal with the protection of architectural heritage, evaluate the judicial review, 
with a view to acting (or not) of the organs responsible for this protection, 
demonstrates the concern with equity from understanding how is the preservation of 
cultural heritage in cities (SIMON, 2006). Therefore, this study establishes a dialogue 
with works of experts in cultural heritage and jusculturalistas, assessing Cultural 
Rights in the Brazilian legal system (Cunha Filho, 2000), the state's role in the 
preservation of cultural property (RABELLO, 2009), the role and jurisdiction of the 
Administrative Law (DI PIETRO, 2013) and (Meirelles, 2009), and the Brazilian urban 

law (SILVA, 2008). And analyzes some forms of state action in the protection and 
heritage preservation in Municipal levels. Thus, we propose a reflection on the 
relationship between city dwellers, urban space and architectural heritage, through 
the analysis of oral memory reports. 
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É uma cidade igual a um sonho: tudo o que pode 

ser imaginado pode ser sonhado, mas mesmo o 

mais inesperado dos sonhos é um quebra-cabeça 

que esconde um desejo, ou então o seu oposto, um 

medo. As cidades, como os sonhos, são construídas 

por desejos e medos, ainda que o fio condutor de 

seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam 

absurdas, as suas perspectivas enganosas e que 

todas as coisas escondam uma outra coisa. [...] 

De uma cidade, não aproveitamos as sete ou 

setenta maravilhas, mas a resposta que dá às 

nossas perguntas. 

Italo Calvino 
 

Para Calvino (1990) as cidades são complexas e multifacetadas. Escondem e 

desvendam segredos, suscitando sonhos ou medos. Sobrevivem ao presente através de 

seus traçados e dos vestígios que resistem ao tempo. Muitos discursos a definem, 

desejos se escondem por entre os tijolos de suas paredes, nos monumentos de suas 

praças e nos nomes de suas ruas.  

Assim parece ser a centenária Umbuzeiro, nos idos de seus 125 anos de 

emancipação política. Por entre o casario do centro urbano, é possível perceber 

resquícios de seu passado constituído pelo conjunto arquitetônico de antigos prédios 

que foram importantes estabelecimentos comerciais, bem como, casas, escolas e 

igrejas. Remanescentes construções dos séculos XIX e XX, que ainda guardam marcas 

nas suas fachadas, com detalhes em platibanda e ornatos. Com formas e cores 

variadas, com estilos e características arquitetônicas ecléticas, remetendo ao 

neoclássico, ao neogótico e até mesmo em Arte Decó.  

Outra particularidade dessa pequena urbe do interior paraibano é ter servido 

de berço para relevantes personagens da História desse Estado e do Brasil, a exemplo 

de Epitácio Pessoa (Presidente do Brasil), João Pessoa (Presidente da Província da 

Paraíba) e Assis Chateaubriand (jornalista e empresário). Dentre outros nomes, esses 

homens tiveram um papel de destaque no cenário político do nosso país, o que é 

motivo de orgulho para os umbuzeirenses. 
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Destarte, Umbuzeiro possui uma relação memorialística vinculada à imagem 

desses filhos ilustres. Nesse sentido propomos a reflexão acerca dos desejos de 

patrimonialização e preservação arquitetônica desta urbe, levando-se em 

consideração os debates referentes a tutela jurídica e salvaguarda desses bens. 

Intencionamos averiguar o que o patrimônio constituído para Umbuzeiro propaga em 

termos de construção de uma memória e identidade para a cidade e quais são seus 

desdobramentos historiográficos.  

 

IMAGEM 1 - CENTRO ANTIGO DE UMBUZEIRO (Década de 1950) 

 
Fonte: Acervo de Eduardo Gomes. Quadro editado pela autora. 

 

Partimos do pressuposto de que o patrimônio urbano é um viés para o 

exercício da cidadania, mediante sua ligação com o direito ao passado e à memória. 

Portanto, ele também possui a função social de servir de elo entre a busca da 

cidadania e a identidade daqueles que traduzem um sentimento de pertença frente a 

estes bens. 
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Nesse sentindo, como afirma Sandra Pesavento (2007), é a partir desse 

patrimônio que pretendemos pensar a cidade de Umbuzeiro, considerando que: 

 

Essa cidade do passado é sempre pensada através do presente, que se 

renova continuamente no tempo do agora, seja através da 
memória/evocação, individual ou coletiva, seja através da narrativa 
histórica pela qual cada geração reconstrói aquele passado. É ainda 
nessa medida que uma cidade inventa seu passado, construindo um 
mito das origens, recolhendo as lendas, descobrindo seus pais 
ancestrais, elegendo seus heróis fundadores, identificando um 

patrimônio, catalogando monumentos, atribuindo significados aos 
lugares e aos personagens, definindo tradições, impondo ritos. Mais 

do que isso, tal processo imaginário de invenção da cidade e de escrita 
de sua história é capaz de construir utopias, regressivas ou 
progressivas, através das quais a urbe sonha a si mesma. 
(PESAVENTO, 2007, p. 16) 

 

O debate sobre a salvaguarda do patrimônio herdado pelos umbuzeirenses vem 

ganhando espaço nas discussões sobre a temática da preservação desde meados do 

ano 2000. Possivelmente, os escritos do memorialista Eduardo Gomes (1995) e a 

atuação da Prefeitura Municipal (em diferentes momentos) sensibilizaram alguns 

indivíduos na constituição e preservação do patrimônio arquitetônico17. 

Entretanto, para lançarmos uma reflexão acerca do atual contexto de 

preservação patrimonial nesta cidade avaliamos a tutela jurisdicional, tendo em vista 

a atuação (ou não) dos órgãos responsáveis por essa proteção. Como também, 

dialogar com alguns jusculturalistas, que avaliam os Direitos Culturais no 

ordenamento jurídico brasileiro, avaliando algumas formas de atuação do Estado na 

proteção e preservação patrimonial, em âmbito Municipal. 

Quanto à definição do que vem a ser patrimônio, Françoise Choay (2006, p. 11) 

destaca que “esta bela palavra estava, na origem, ligada às estruturas familiares, 

econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo”. 

Contudo, atualmente, esse conceito evoluiu e vem sendo utilizado para nomear o 

legado de uma geração a outra, não apenas no âmbito familiar, como também dos 

                                                        
17

 Conferir a trajetória sobre a tutela jurídica referente à salvaguarda do Patrimônio Histórico-Cultural 

e Arquitetônico em Umbuzeiro (LEITE; SILVA, 2014, p. 131-198). 
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grupos sociais, dos Estados, da Nação e da Humanidade. Ele se compõe por vários 

aspectos e engloba toda a produção social das pessoas, sua relação com o meio 

ambiente e a diversidade cultural. É bastante variado e pode sofrer alterações 

permanentemente. 

Assim, esta definição foi alargada e surgiu a denominação “patrimônio 

histórico”, descrita por Choay (2006, p. 11) como sendo a expressão que “designa um 

bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões 

planetárias, constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que 

se congregam por seu passado comum”18.  

No Brasil, os debates acerca do patrimônio resultaram na criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1936. Para além do contexto 

de suas alterações administrativas, estruturais e denominativas, Oliveira (2010, p. 69) 

considera que “o papel desenvolvido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional), ao longo dos anos, desde sua fundação, teve caráter unilateral, em 

que os técnicos do Instituto, suas delegacias/diretorias, agiam de forma solitária na 

tentativa de seleção/sacralização/preservação do patrimônio histórico brasileiro”. 

Diante disso, houve a necessidade de se criar representantes nos estados. 

Sendo assim, nos idos de 1971, foi criado na Paraíba o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). Fruto do Decreto-Lei nº 5.255, 

este instituto tinha como finalidade “preservar os bens culturais do Estado que não se 

encontram sob proteção e guarda do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

compreendidos os seguintes: histórico, artístico, folclórico, florístico e 

arqueológico”19. Nesse sentido, Targino (2003, p. 15) salienta que, dentre suas 

atribuições, está a “preservação, restauração e a revitalização dos bens móveis e 

imóveis de interesse histórico, artístico e cultural do Estado”.  

                                                        
18

 Em sua obra, A alegoria do patrimônio (2006), a historiadora Choay trata a noção de monumento e 

de patrimônio histórico na sua relação com a história, a memória e o tempo. Analisa as causas que 

levaram o patrimônio histórico-arquitetônico a conquistar um público mundial, bem como o desafio 

enfrentado por vários países no tocante à problemática de sua legitimidade, preservação, e investiga 

ainda as origens do culto ao patrimônio com seus usos e abusos. 
19

 Conferir, Decreto-Lei nº 5.255 de 31 de março de 1971, publicado no Diário Oficial do Estado em 01 de 

abril de 1971. 



Anais Eletrônicos do V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades – Caicó, UFRN, 2015 

1659 

 

Na seara jurídica, a tutela dos bens patrimoniais já existe e está materializada 

há um bom tempo, inclusive em sede constitucional, sendo que a Constituição Federal 

de 1988 foi a que abordou o assunto de forma mais ampla. De forma progressista e 

inovadora, adotou um conceito abrangente do que seja patrimônio cultural, abarcando 

a proteção aos bens materiais e imateriais, definindo novos mecanismos de defesa do 

patrimônio, até então não previstos. 

 

Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem”:  
I – as formas de expressão;  
II – os modos de criar, fazer e viver;  
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados ás manifestações artístico-culturais;  
V  –  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico, paisagístico,  
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  
§1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e  
protegerão patrimônio  cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventário,  

registros,  vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação.  
§2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem.  

§3º -  A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento 
de bens e valores culturais.  
§4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 

forma da lei.  
§5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos (BRASIL, 2011). 

 

Além de garantir a salvaguarda patrimonial, no campo jurídico surgiu a 

necessidade de defender os chamados direitos culturais. Uma vez que o fundamento 

basilar da Constituição Federal é respaldado pela noção de cidadania. De modo que, o 

acesso à cultura também está intrínseco ao direito e exercício da cidadania e, 

portanto, ambas estão interligadas.  
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Para Francisco Humberto Filho, tais direitos estariam ligados ao princípio da 

dignidade humana, uma vez que são parte e inerentes ao ser humano, remetendo 

ainda à sua dimensão existencial e história enquanto sujeito agente, afirmando que:  

 

Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao 
repasse de saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e 
uso do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de 
previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre à 
dignidade da pessoa humana. (CUNHA FILHO, 2000, p. 34)   

 

Em se tratando do patrimônio arquitetônico, vale salientar que embora o 

ordenamento jurídico brasileiro garanta o direito à propriedade, “ao aparecer no 

mundo jurídico, a propriedade nasce obrigatoriamente condicionada à sua função 

social. O exercício do direito de propriedade, sem função social é, pois, 

inconstitucional” (RABELLO, 2009, p. 25-26). Desse modo, a constitucionalidade do 

direito de propriedade está ligada a sua função social, e sem este elemento, não 

haveria o efetivo direito de propriedade. 

Mediante o interesse público pela proteção do patrimônio cultural brasileiro, 

foi editado o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Primeira norma jurídica 

que dispõe, objetivamente, acerca da limitação administrativa ao direito de 

propriedade, instituindo o tombamento dos bens materiais arquitetônicos.  

Para Hely Lopes Meirelles (2009, p. 582), o tombamento consiste em uma 

“declaração do Poder Público do Valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, 

cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, 

de acordo com a inscrição em livro próprio”. Por sua vez, Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro (2013), concebe o tombamento sobre o prisma da intervenção do Estado na 

propriedade privada, cuja finalidade é a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional. 

Destarte, no que tange ao direito de propriedade e a sua função social, 

encontram-se os chamados “bens de interesse público”, ou seja, os bens particulares 

ou públicos, dotados de interesse coletivo e por isso, passíveis de tutela, proteção, 

conservação e valorização. Logo, tais bens sofrem restrições quanto ao seu uso e 
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função, ficando submetidos a uma disciplina jurídica especial. Segundo José Afonso da 

Silva (2008, p. 81): 

 

Incluem-se entre os bens de interesse público os integrantes do meio 

ambiente cultural, que compreende os declarados como de notável 
beleza natural, de valor ou interesse histórico, artístico e 
arqueológico, assim como os constitutivos do meio ambiente natural 
(incluindo-se o patrimônio florestal) cuja qualidade deva ser tutelada 
em função da qualidade de vida. Nessa categoria igualmente se 
reputam as jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais 

de energia hidráulica. 

 

Contudo, os “bens de interesse público” não se confundem com os “bens 

públicos”. Estes, integram o patrimônio da Administração Pública direta e indireta e 

aqueles, correspondem aos bens dotados de um regime jurídico especial, devido ao 

interesse coletivo que emanam, bem como, por serem relevantes para a qualidade de 

vida e para a cultura de um povo. 

Para além da existência desses dispositivos legais que visam a salvaguarda 

patrimonial, é necessário perceber que os desejos de patrimonialização da cidade de 

Umbuzeiro correspondem às tentativas de incorporá-la na ordem do discurso 

patrimonial, justificadas pela necessidade de delimitar e preservar um dado 

patrimônio urbano, que até então, se limita aos exemplares que remontam a memória 

do ex-presidente paraibano, João Pessoa.  

Sendo assim, as primeiras medidas nesse sentido foram os tombamentos em 

âmbito estadual, feitos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 

Paraíba – IPHAEP, sendo eles: “Conjunto da Estação Experimental João Pessoa”20 e a 

“Casa onde nasceu João Pessoa”21. 

 

 

 

                                                        
20

 Tombamento feito pelo Decreto nº 23.011 de 07 de maio de 2002, publicado no Diário Oficial do 

Estado em 08 de maio de 2002. 
21

 Tombamento feito pelo Decreto nº 23.311 de 23 de agosto de 2002, publicado no Diário Oficial do 

Estado em 24 de agosto de 2002. 
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IMAGEM 2 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL “JOÃO PESSOA” 
E CASA ONDE NASCEU JOÃO PESSOA 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 2014. 

 

O patrimônio arquitetônico que resta preservado em Umbuzeiro é fruto do 

interesse dos respectivos proprietários, ou talvez, o receio de que o prédio seja 

tombado. Pois, na cidade acredita-se que todo o conjunto arquitetônico do centro 

urbano é tombado. Uma ideia que se disseminou após as visitas feitas pelo IPHAEP em 

junho de 2002, com o intuito de realizar um levantamento arquitetônico, histórico e 

fotográfico22. Dessa visita, resultou a criação de um processo com vistas a fazer o 

tombamento de tais bens, listados na ocasião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22

 Conforme relatório de viagem, Processo Nº 0099/2002/IPHAEP, que se encontra na sede do IPHAEP, 

localizada na cidade de João Pessoa-PB. 
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IMAGEM 3 - VISTA ATUAL DO CENTRO ANTIGO DE UMBUZEIRO 

 
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Umbuzeiro. Imagem editada pela autora. 

 

Para efetuar o possível tombamento da área que corresponde ao centro 

histórico citadino, O IPHAEP solicitou ao executivo municipal e ao Ministério público 

que providenciassem os dados necessários e cadastramento dos moradores dessas 

casas. Entretanto, como nos revela o ofício expedido pela prefeitura, a tarefa não pode 

ser cumprida com êxito.    

 

A prefeitura tem encontrado muitas dificuldades no sentido do 
preenchimento das referidas informações devido à falta de 
compreensão de alguns moradores em não querer passar as 
informações necessárias para o cadastramento, e em muitos deles o 
proprietário não reside no município, não tendo como entrar em 
contato com eles, todavia estamos enviando a essa promotoria a 
relação dos proprietários cadastrados. (Oficio nº 003/10, expedido 
pela Prefeitura Municipal de Umbuzeiro ao IPHAEP, em 11 de fevereiro 
de 2010) 

 

Diante desse impasse, da falta de colaboração ou de interesse dos moradores 

para que suas casas sejam tombadas, um pequeno número de cadastros foi concluído 
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e o processo de tombamento do centro histórico umbuzeirense encontra-se parado. 

Em contrapartida, alguns citadinos reclamam da falta de preservação do casario 

antigo. 

 

O patrimônio de Umbuzeiro está abandonado, eu não tenho outra 
expressão pra dizer, tá entendendo?  
Falta uma lei municipal, [...] há muito tempo poderia ter elaborado 
uma lei preservando seu próprio patrimônio, a conservação dos 
próprios prédios públicos, por exemplo o Grupo Escolar Coronel 
Antônio Pessoa, onde foi a Coletoria Estadual, a Biblioteca.  

Está tudo abandonado!  

De forma deplorável, então a conservação é péssima.  

(Entrevista com José Eduardo Gomes, concedida à autora em 21 de 

setembro de 2013) 

 

Diante disso, lançamos algumas reflexões. Qual o motivo de tanta morosidade 

e descaso? De quem é o interesse na preservação patrimonial? É do IPHAEP, que 

talvez, diante de tantas adversidades não consegue cumprir seu trabalho? É da 

Prefeitura Municipal, que tem competência para efetuar ações nesse sentido e deveria 

ter mais interesse pelo assunto, mas que, ante tantas outras ocupações acaba o 

deixado de lado? É da Promotoria? É da Câmara Municipal? É dos citadinos, dos 

donos do casario antigo? 

Certamente não teremos as devidas respostas para tais perguntas. Isso 

porque de fato, não existe um único responsável pela preservação do patrimônio 

arquitetônico. Todos somos responsáveis. Nos cabe apenas avaliar o caso concreto e 

verificar a parcela de responsabilidade de cada um. 

No que diz respeito ao IPHAEP, acreditamos que o mesmo não consegue 

abarcar todo o estado paraibano, com pessoal suficiente para fiscalizar e acompanhar 

os bens patrimoniais. Talvez devido à falta de recursos financeiros, de apoio 

consistente do Governo Estadual. 

Por sua vez, o executivo municipal ainda se revela um pouco silente quanto a 

preocupação com o conjunto histórico arquitetônico da cidade. A inexistência de uma 

Secretaria específica para cuidar desse assunto certamente dificulta as ações 
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municipais, pois atualmente a Secretaria de Educação acumula os assuntos referentes 

a cultura e turismo. 

O Parquet de Umbuzeiro, dentro de suas competências e possibilidades, acata 

denúncias de moradores e efetiva embargos a construções indevidas ou tenta evitar 

que algum prédio seja destruído. Contudo, em alguns casos, por não ser tombado o 

prédio acaba sendo demolido e o proprietário paga a multa. Sem falar que a maioria 

do casario antigo sofreu reformas nos últimos anos. 

Com relação ao Legislativo Municipal, no tocante a edição de alguma lei 

específica que trate da preservação e salvaguarda do patrimônio arquitetônico 

citadino, nada foi encontrado na pesquisa feita nas Atas das Sessões, entre os anos de 

2000 a junho de 2013. Isso revela que o tema do patrimônio urbano ainda carece 

discussões. Muito embora, mesmo não podendo legislar sobre tal assunto, o Poder 

Legislativo tem competência para tomar importantes posicionamentos na gerência da 

salvaguarda destes bens. 

Diante tais adversidades, fica evidente que o tema relacionado à salvaguarda 

dos bens patrimoniais é algo bastante complexo e imbuído de elementos que muitas 

vezes não se revelam tão facilmente. Pois, a escolha daquilo que deve ou não ser 

preservado, remete a uma seleção atravessada por valores, interesses diversos e 

sentimentos de pertença com um ou outro bem. Logo, não se trata de uma construção 

feita a partir do nada. Ela está inserida em um contexto cultural e político que envolve 

uma série de interesses que são difusos. 

Destarte, é inviável tentar homogeneizar o patrimônio. Sempre haverá 

dissidências e gostos diversos. Sendo assim, o que se busca atualmente não é priorizar 

a memória de determinado seguimento social, consagrar os grandes heróis ou 

legitimar uma história oficial e elitizada. Pois, o patrimônio deve ser o reflexo das 

várias histórias e memórias existentes, ele deve ser plural, como nos revela Oliveira: 

 

Acreditamos nas pluralidades e na possibilidade de convivência dessas 
histórias/memórias no sentido de esclarecimentos e, por vezes, 
complementações. Somos levados a acreditar que os infindáveis 
segmentos componentes de uma determinada sociedade podem ser 
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capazes de produzirem sua memória, e isto consiste em ter suas 
próprias referências, produzir suas próprias sacralizações, afinal, são 
várias as memórias em jogo. (OLIVEIRA, 2010, p. 51) 

 

Nesse sentido, compartilhando dessa mesma acepção, Funari enfatiza o quanto 

é importante selecionar os bens a serem considerados patrimônio. Estes devem 

refletir as aspirações da comunidade onde está inserido, visto que: 

 

A implementação de políticas patrimoniais deve partir dos anseios da 
comunidade e ser norteada pela delimitação democrática dos bens 
reconhecidos como merecedores de preservação. Mas a seleção dos 
bens a serem tombados precisa estar integrada aos marcos 
identitários reconhecidos pela própria comunidade no qual se 
inserem. (FUNARI, 2009, p. 59) 

 

Consideramos que os debates relativos à salvaguarda e preservação 

patrimonial estão interligados aos vários interesses sociais e por isso, não é algo tão 

simples de ser resolvido. Essa discussão envolve “relações de poder entre quem 

sacraliza e quem apenas aceita a sacralização de determinado suporte, sem que isso 

possa parecer uma simples ideia de dominação sem resistência” (OLIVEIRA, 2010. P. 

51). Dessa forma, a escolha dos bens a serem patrimonializados passa pelo crivo do 

interesse social e desemboca no respeito às várias memórias, histórias e identidades 

existentes numa dada cidade. 

Sabe-se que existem várias leis que versam sobre o tema. Mas isso não 

resolve o problema da falta de preservação. Para que haja a preservação e proteção 

desses bens culturais e palco de experiências passadas, é necessário que a 

comunidade local se identifique com seu patrimônio arquitetônico. Certamente, 

conhecendo a história desses bens, conscientizando-se de sua importância e 

suscitando um sentimento de pertença, a preservação acontecerá. 

Enfim, consideramos que é importante utilizar e conservar o nosso 

patrimônio  
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Histórico. É preciso ter consciência de sua importância para a história da cidade, para 

a memória, a identidade e a formação cidadã. Todavia, compreendemos a 

complexidade do processo de preservação e de seus embates e interesses difusos. 
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ESCRAVIDÃO EM ROMA: CONCEITOS E POSSIBILIDADES 

 

Alex de Assis Batista1 
Suédson Relva Nogueira2 

RESUMO 
O artigo tem como alvo discutir alguns problemas referentes à escravidão no império 
romano (séculos I-III d. C.). Serão examinados alguns comportamentos sociais 
atribuídos a escravos nas fontes literárias romanas, e então buscaremos refletir se 
eles agiam como uma ‘classe social’ seguindo a definição de Thompson (A Formação 
da Classe Operária Inglesa). Justifica-se o atual trabalho pela importância de 
apresentar a complexidade dos escravos como grupo social, e sua atuação no 
desenvolvimento de Roma. Começaremos resgatando as idéias de Aristóteles sobre 

escravidão, visto que são representativas de algumas percepções e práticas referentes 
aos escravos no mundo antigo/greco-romano. Em seguida, enfocaremos alguns 
relatos de Cícero e Tácito que nos dão vislumbres do comportamento de escravos em 

situações históricas específicas, tanto entre si como em relação aos seus ‘senhores’. 
Por fim será discutido em que medida a análise das fontes acima pode contribuir para 
o debate historiográfico acerca da utilidade do conceito de ‘classe social’ (Thompson) 

para pensar a situação dos escravos no império Romano – sobretudo no que se refere 
à relação de dominância e de dependência dos senhores com seus escravos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escravidão; Classe; Roma. 
 
ABSTRACT 

The article is aimed at discussing some issues related to slavery in the Roman Empire 
(centuries I-III d. C.). Will be examined some social behaviors attributed to slaves in 
the Roman literary sources, and then we seek to reflect if they acted as a 'social class' 
supporting up at idea of Thompson (The Making of the English Working Class). Is 
justified the present job through of the importance of to present the complexity of the 
slaves as social group, and your acting on the development of Rome. We begin 
rescuing at ideas of Aristotle’s about slavery, seen that are representative of some 
perceptions and practices referring to slaves in ancient world greco/roman. Then we 
will focus on some Cicero and Tacitus reports that give us glimpses of the slave 
behavior in specific historical situations, both among themselves and in relation to 
their 'masters'. Finally will be discussed to what extent the analysis of the above 
sources can contribute to the historiographical debate about the usefulness of the 
concept of 'social class' (Thompson) to consider the situation of slaves in the Roman 

Empire - especially with regard to the dominance relationship and dependence of the 
masters with their slaves. 
 
KEYWORDS: Slavery; Class; Rome; 
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Introdução  

Após a morte de Júlio César e a eclosão de Guerras Civis surge o Império de 

Roma sob comando de Otávio em 27 a. C. que recebeu o título de Augusto, que 

significava majestade ou venerável. Este período, em seu início, é marcado por 

prosperidade e por uma maior expansão de Roma. Esse crescimento se dava por meio 

de conquistas, e as conquistas era uma forma de se adquirir escravos. É durante esse 

tempo que a escravatura romana atinge seu auge, não só como propriedade, mas 

também como negócio.3 

Partindo desta argumentação, este trabalho tem como objetivo discutir alguns 

problemas referentes à escravidão no império romano, tendo como recorte temporal o 

período que se estende entre os séculos I-III d. C. Inicialmente, utilizaremos 

Aristóteles e suas ideias sobre escravidão, que podem, em certa medida, ser 

consideradas representativas de algumas atitudes e mentalidades vigentes no mundo 

greco/romano em geral.  

Nesta mesma linha será resgatado Cícero para nos dar uma ótica sobre o 

escravo em uma perspectiva mais enfocada no contexto histórico da república romana 

tardia (60-40 a.C.). Serão analisados alguns comportamentos e relações sociais 

atribuídos a escravos nas fontes literárias romanas, mais precisamente nos escritos de 

Tácito, e então encerraremos nossa discussão buscando refletir se eles agiam como 

uma forma primitiva de “classe” seguindo a ideia de Thompson.  

Contudo, teremos o cuidado de trabalhar esse conceito devido à 

heterogeneidade que marca a escravidão no mundo greco/romano. A ideia principal é 

tentar encontrar, no comportamento dos escravos, sinais de uma organização 

primitiva de “classe”. Não partimos de eventos de maior magnitude e sim de 

comportamentos mais íntimos, aqueles que levam a proximidade do escravo com o 

seu senhor. 

                                                        
3
 HOPKINS, K. Conquerors and Slaves. Cambridge: Cambridge University Press, 1978; BRADLEY, K., 

CARTLEDGE, P. (orgs.) The Cambridge World History of Slavery, Volume 1: the Ancient Mediterranean 

World. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 
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O principal questionamento que irá nos nortear na análise e reflexão acerca da 

escravidão em Roma é: Até que ponto podemos perceber indícios de uma forma 

primitiva de classe constituída por escravos? 

Ademais, pretendemo-nos ater as questões que remetem as relações sociais e 

aos impactos das mesmas na sociedade romana do período pesquisado, seja política, 

ou/e econômica entre outros. 

 

Conceito Aristotélica de Escravo 

Todos sabem que a escravidão é o regime, imposto, onde pessoas submetem 

outras pessoas às suas vontades. Estas vontades abrangem as mais diversas tarefas e 

desejos. O detentor de outro homem tem a alcunha de senhor, ele tem certos direitos 

sobre a vida deste homem subjugado, que por sua vez é chamado de escravo. Este é 

sistematicamente obrigado a atender de pronto as ordens impostas a ele. 

O que a maioria não sabe é quem validou esta situação. Quem viabilizou ou 

tornou natural a posse de homens como se os mesmos fossem coisas, instrumentos ou 

partes? Não podemos assinalar quem dentre tantos foi o primeiro, nem ao menos 

citar a todos. Seria extremamente inviável, dado sua grande diversidade. Mas 

podemos comentar um dos mais influentes da história, Aristóteles.    

Aristóteles (384-322 a.C.), grego, proveniente da Macedônia, aprendiz de 

Platão e tutor de Alexandre, o grande. Foi um pensador influente no mundo antigo 

ocidental, seu pensamento permeia por várias áreas dos conhecimentos como a lógica, 

metafísica, moral, ética, política dentre outras. É leitura base para intelectuais que 

desejam adentrar nestas áreas. Por isto, sempre, na contemporaneidade, o retorno ao 

seu pensamento se faz necessário. 

Nesta pesquisa não é diferente, o campo escolhido é a relação entre o senhor e 

o escravo no mundo antigo greco-romano. Mesmo não tendo vivido no período central 

desta pesquisa, séculos I-III d.C., suas ideias, como foi falado anteriormente, são 

extremamente presentes nesta fase da história ocidental.  
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Sua obra escolhida é a Politica, especificamente a justificativa dada por ele que 

classificava a escravidão como necessária, e o escravo como um ser natural. Proposta 

aceita por boa parte da humanidade por um bom período de tempo.  

Segundo Aristóteles, o senhor e o escravo, apesar de partilharem um sistema 

comum, são naturalmente diferentes. O senhor detém, em sua essência, uma alma que 

prevalece sobre o corpo. Domina os desejos do corpo. Usa a razão. Já o escravo deixa 

ser dirigido pelos desejos da carne. Vale dizer, que ambos possuem corpo e alma, 

(ARISTÓTELES, Política, 1254 b). 

Para Aristóteles, no mundo existem uma imensidão de instrumentos divididos 

em duas categorias, os animados e os inanimados. Aqueles que possuem vida e os que 

não a tem. Como em um carro, ele por si só é um instrumento inanimado, sem vida. Já 

o motorista é um instrumento com vida. Devemos entender que instrumento para 

Aristóteles é algo ou alguém que serve como auxiliar a qualquer tipo de atividade. 

 Este interage com outros instrumentos, desta interação um aciona o outro 

dando a entender que compõem um estruturado sistema. O motorista que aciona o 

carro dá vazão à pilotagem. Ele ainda diz que este instrumento é um bem que garante 

a vida. E que a riqueza é constituída do conjunto destes bens.  

Aristóteles ainda fala que existem instrumentos de produção e de ação. Por 

exemplo, a lançadeira, peça fundamental em uma máquina usada para tecer roupa, 

segundo Aristóteles, esta fornece mais que seu simples uso, mas, uma roupa. Da 

roupa apenas podemos vesti-la. Podemos entender que a ação é mais útil que a 

produção no pensamento de Aristóteles.  

Seguindo esta linha de pensamento, o mundo é especificamente constituído de 

ação não de produção, logo, mais valorosa é a lançadeira, não a roupa. O escravo é um 

bem, um instrumento de ação (ARISTÓTELES, Política, 1254a). Pois ele é mais que seu 

uso. Ele é parte. Mas parte de quê? De quem? 

Para Aristóteles este escravo, assim como seu senhor, pode ser entendido como 

parte. Parte de um sistema onde, segundo Aristóteles, alguns poucos comandam e 

muitos obedecem. Diz Aristóteles que está condição é inevitável e até conveniente 

para ambas as partes. 
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Pensando desta forma seria impossível acreditar em uma classe, ou que seja 

uma remota organização primitiva pautada em interesses convergentes. 

Para que possa funcionar bem, deve sempre existir os que comandam e os 

comandados, na verdade, esta é uma condição natural do ser humano para 

Aristóteles. E sua argumentação para esta situação é simples, todos os homens são 

constituídos de duas partes: a alma e o corpo.  

A alma por ser eterna, imutável e detentora da razão, deve comandar. O corpo, 

matéria perecível, suscetível a todo tempo aos desejos, anseia por controle. Ele diz: 

 

“A alma domina o corpo com a prepotência de um senhor, e a 
inteligência domina os desejos com autoridade de um estadista ou rei; 
estes exemplos evidenciam que para o corpo é natural e conveniente 
ser governado pela alma, e para a parte emocional ser governada pela 
inteligência – a parte dotada de razão, enquanto para as duas partes 

estar em igualdade ou em posições contrárias é nocivo em todos os 
casos.” (ARISTÓTELES, Política, 1254b).    

 

No tocante a isto Aristóteles afirma que os seres humanos que se deixam levar 

pelas emoções e desejos da carne, só sabem usar o corpo, da razão compartilha 

apenas o necessário para aprender os afazeres do labor diário. Daí vem a diferença 

entre o escravo e os outros animais, onde os últimos não tem esta pequena capacidade 

racional que tem o escravo: A capacidade de aprender melhor as funções do dia a dia. 

Porém diz Aristóteles, “[...] a utilidade dos escravos pouco difere da dos animais; 

serviços corporais para atender às necessidades da vida são prestados por ambos, 

tanto escravos quanto pelos animais domésticos.” (IDEM). 

Seguindo esta linha, Aristóteles diz que os corpos, naturalmente, dos homens 

livres são diferentes dos corpos dos escravos. Os corpos dos escravos são “[...] fortes, 

para as atividades servis, os primeiros eretos, incapazes para tais trabalhos, mas, 

aptos para a vida de cidadãos (esta se divide em ocupações militares e em ocupações 

pacíficas)” (IDEM). 

Aristóteles em seu texto fala que a natureza do escravo é: 
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“É um escravo por natureza quem é susceptível de pertencer a outrem 
(e por isso é de outrem), e participa da razão somente até o ponto de 
apreender esta participação, mas não a usa além deste ponto (os 
outros animais não são capazes sequer desta apreensão, obedecendo 
somente a seus instintos).” (IDEM).   

 

Ora, e se o escravo não for suscetível a esta dominação? E se de alguma forma 

ele transcender este objetivo limitado e simplório de vida, imposto pelos seus 

senhores, buscando a liberdade não só física, mas, acima de tudo intelectual? 

Encontramos vários registros de escravos que se revoltaram contra seus senhores, 

contra o sistema vigente e até, em alguns momentos, organizaram-se em grupos. 

Veremos alguns momentos logo em seguida, ao discutirmos os relatos de Cícero e 

Tácito. 

A primeira justificativa de Aristóteles para a escravidão é a natural. Ele diz que, 

desde sempre, há aqueles que nascem para comandar e os que nascem para obedecer. 

E isto se deve a características internas relativas à dicotomia entre a alma e o corpo. 

Os que são guiados pela alma, agem pela razão. Os que se deixam levar pelos desejos 

do corpo precisam de governo, de comando.“(...) portanto, que há casos de pessoas 

livres e escravas por natureza, e para estas últimas a escravidão é uma instituição 

conveniente e justa”. (ARISTÓTELES, Política, 1255a). 

A outra forma de escravidão para Aristóteles é a por força de Lei, ferozmente 

criticada por muitos juristas da época por ser contrária a escravidão por natureza 

defendida por ele.  Ora, tudo que é conquistado em guerra pertence ao conquistador. 

Mas seria certo ou justo escravizar um homem que tenha nascido livre? Segundo 

Aristóteles: 

 

“Algumas pessoas, tentando apega-se obstinadamente a algum 
princípio de justiça (pois a lei é um princípio de justiça), afirmam que 
a escravidão de prisioneiros de guerra é justa; ao mesmo tempo, 
todavia, elas contradizem a afirmação, pois há a possibilidade de as 
guerras serem injustas em sua origem, e não se admite de forma 
alguma que um homem que não merecesse a escravidão pudesse 
tornar-se realmente escravo – de outra forma, pessoas da mais alta 
nobreza passariam a ser escravos e descendentes de escravos se 
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fossem aprisionadas em guerras e vendidas.”(ARISTÓTELES, Política, 
1255a). 

 

 Portanto, segundo Aristóteles, este tipo de escravidão, por força de lei, é em 

parte justificada quando a guerra, em seu início, for justa. Ainda verificamos nestas 

palavras mais argumentos a favor da escravidão por natureza:“[...] existem certas 

pessoas essencialmente escravas em toda parte e outras em parte alguma”. (IDEM). 

 Ele reafirma a natureza livre e nobre dos helenos. Para ele os helenos livres 

são naturalmente nobres em toda parte. Os nobres bárbaros só exercem sua nobreza 

em suas regiões. Logo, segundo Aristóteles [...], portanto, não querem dizer que os 

próprios helenos, se aprisionados em guerra, são escravos, mas que os bárbaros são. 

(IDEM). 

 

Tácito e Cícero: relações e interpretações de senhores-escravos 

Adentrando ao mundo greco/romano, a partir de agora tentaremos entender o 

comportamento dos escravos na Roma antiga em uma perspectiva mais intimista, ou 

seja, serão analisadas as relações diretas entre os escravos e seus senhores. Com isso, 

passaremos a examinar a obra Anales4 de Tácito. Na literatura romana, existem 

alguns termos para designar escravos, como servus e ancillus (escravos e escravos 

domésticos respectivamente), uma forma de demonstrar a diversidade que a 

escravidão, em Roma, possuía. 

Retornando a Tácito, o mesmo foi um historiador, orador e político. De 

cidadania romana, ocupou alguns cargos magistrados ligado ao cursus honorum, entre 

eles: o de questor, pretor e cônsul. Viveu entre os anos de 55 a 120 a. C. Escreveu os 

Anales, obra citada anteriormente, que trata de quatro imperadores que sucederam ao 

assassinato de Júlio César e à formação do segundo triunvirato. Porém, hoje, esta obra 

encontra-se incompleta devido à fragmentação ocorrida com o tempo. Atualmente 

encontram-se, relatados na obra, os reinados de Tibério e Nero. 

                                                        
4
 Obra produzida por Tácito entre os anos de 115 a 117. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Questor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pretor
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4nsul
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Nesta obra, destacamos dois episódios que nos permitem analisar de maneira 

inovadora alguns aspectos até agora pouco discutidos a respeito do comportamento 

de escravos em relação aos seus senhores e à sociedade romana mais amplamente. 

Ambos esses casos narrados por Tácito são muito pouco tratados em estudos 

modernos sobre a escravidão em Roma, que tendem a se ocupar de questões mais 

gerais, tais como grandes tendências econômicas e ‘grandes acontecimentos’ como as 

revoltas servis ocorridas na Itália e Sicília nos séculos II e I a.C..5 Até agora, 

relativamente pouca atenção foi dada a breves, mas significativos relatos referentes a 

acontecimentos cujo caráter é um tanto “corriqueiro”, mas que, justamente por isso, 

nos oferecem uma perspectiva diferente em relação ao comportamento dos escravos 

na sociedade romana do período imperial. Contudo, serão notados os diferentes 

comportamentos dos escravos em Roma perante as atitudes e as distintas formas de 

tratamento dos seus senhores. 

De início, destacaremos o caso de Pedanio Secundo, prefeito de Roma desde 56, 

sua família residia em Barcelona, em Tarraconense, e era marcada pelo poder e pela 

proximidade com a corte imperial. O que Tácito relata é a morte de Pedanio6 por um 

escravo na qual são levantadas duas hipóteses como motivos para tal ato. O primeiro, 

segundo Tácito, seria que Pedanio Secundo não teria cumprido sua parte no acordo 

referindo-se a libertação do escravo e, com isso, o servo se revolta e mata Pedanio. A 

segunda hipótese sugerida é a de que Pedanio Secundo possuía um caso com um 

determinado indivíduo e que o autor do delito, que também tinha um caso com esse 

sujeito e, por ciúmes, matou Pedanio. Tal ato é descrito desta forma:  

 

“[...] Pedanio Secundo, prefecto de Roma, fue muerto por uno de sus 
esclavos, o por haberle negado la libertad después de avenidos en el 
precio, o por celos de cierto mozo, no pudiendo sufrir a su amo por 

competidor [...]” (TÀCITO, Anales, p.317) 

 

                                                        
5
 ROSSI, R. A. As Revoltas de Escravos na Roma Antiga e o seu impacto sobre a Ideologia e a Política da 

Classe Dominante nos Séculos II a. C. a I a. C.: Os casos da Primeira Guerra Servil da Sicília e da Revolta 

de Espártaco. 2011. 209 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Fluminense. Rio 

de Janeiro. 2011. 
6
 TÀCITO, Anales, p. 317 
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O que torna mais interessante esse caso é a repercussão que o mesmo tomou, 

pois teve conseqüência no Senado, onde, de acordo com o decreto vigente na época, 

todos os escravos tinham que pagar o crime com a vida, contudo isto não ocorreu 

devido ao fato de Pedanio possuir centenas de escravos, mesmo ele sendo prefeito de 

Roma. Isto nos dá uma ideia de que a escravidão em Roma também possuía seu viés 

político devido o resultado jurídico não ter sido comum para a época mesmo se 

tratando de uma vítima que possuía um alto prestígio. 

Seguindo o caso de Pendanio, não foi descartada a questão da cumplicidade por 

parte dos escravos restantes; mas mesmo com essa hipótese, os escravos da casa de 

Pedanio foram absolvidos perante o Senado. Não seria o caso de se pensar em uma 

organização comunitária dos escravos ao invés de uma cumplicidade, ou melhor, uma 

estruturação em busca de um objetivo comum?   

O segundo exemplo, também pouco citado em estudos modernos, é o do 

escravo Clemente7, que teria armado uma emboscada para o seu senhor Póstumo 

Agripa, neto do imperador Augusto, com o intuito de saquear a própria Roma, porém, 

não teve êxito no processo de executar o plano. Contudo, o que se destaca nesse 

evento é a capacidade de um escravo se aliar com habitantes das províncias, no caso a 

Gália, com o intuito de atacar o próprio imperador (Tibério), levantando a 

possibilidade de que existiam, na época do império romano, escravos individuais 

capazes de se rebelarem contra os seus opressores. Planejamento e aliança, não 

seriam qualidades/capacidades presente em um sistema de classe? 

Este fato embate com a ideia de Aristóteles de que o aprendizado do escravo 

está ligado, por excelência, ao trabalho diário. A atitude de Clemente nos mostra outra 

faceta do escravo. Com isso, esses servus são relatados em momentos que referem-se 

a  relações com seus senhores. 

Existiam algumas formas de resistência onde os escravos, por exemplo, 

roubavam comidas ou outros suprimentos a partir do agregado familiar. Aqueles que 

possuíam posições de responsabilidade poderiam falsificar livros de registro, e 

desviar dinheiro de seus proprietários, ou até organizar a sua própria liberdade. 
                                                        
7
 TÀCITO, Anales, p. 75 
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Para encorpar as argumentações sobre a escravidão em Roma, evocamos 

Cícero (106-43 a.C.) que foi um romano proveniente de uma família humilde que 

galgou os mais altos postos aristocráticos de sua época, era um polímata: orador, 

historiador, político, tradutor e filósofo. Seus textos são considerados fontes 

primárias para estudiosos da cultura helênica. Ele difere de Aristóteles no que tange o 

conceito de escravo. Aristóteles acredita em um escravo “coisa”, instrumento, 

pertencente a um senhor, submisso a paixões e desejos do corpo. Corpo este, diferente 

do corpo do senhor, feito apenas para o labor diário. Cícero por sua vez enxerga o 

escravo como um indivíduo em estado não fortuito de vida. Ele seria, muito mais um 

mercenário do que um instrumento ou coisa.     

Podemos perceber no pensamento de Cícero uma relação política entre o 

senhor e o escravo. Ora, segundo Cícero, o escravo fornece um serviço necessário ao 

senhor, o labor diário. Não seria justo recompensá-lo por este trabalho? Cícero 

afirma: 

 

“Lembremos que se deve observar a justiça até em relação aos 
humildes. É infinita a condição e a fortuna dos escravos, e mal não faz 

quem prescreve que deles se utilizem como de mercenários, exigindo 

trabalho mas fornecendo o que é justo.” (CÍCERO, Dos Deveres, p. 24) 

 

Cícero abre uma nova perspectiva sobre a relação entre senhor e escravo. Em 

Aristóteles, o escravo é aquele que pertence a outrem. Seja por natureza de sua 

existência ou por guerra. Este escravo não passa de um instrumento necessário para o 

desenvolvimento do complexo sistema greco-romano.  

Cícero não pensa em um escravo instrumento, mas, um indivíduo que, em 

grande parte das tarefas, assemelha-se a um homem livre do mundo greco-romano. 

Porém, este escravo, devido a uma desagradável fortuna, padece de pior condição ou 

colocação social.  

Nesta passagem Cícero faz certa comparação entre homens livres e escravos, 

“com muita propriedade: isso é grato às crianças, as mulherzinhas, aos servos, aos 

homens livres muito semelhante aos servos” (CÍCERO, Dos Deveres, p.106). Ora, 
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servos semelhantes a homens livres, improvável em Aristóteles, mas não seria 

possível em Cícero? Neste trecho deixa evidente a diferença de pensamento, sobre o 

conceito de escravo, entre Aristóteles e Cícero. Deixemos por um instante as ideias de 

Aristóteles, Tácito e Cícero sobre escravo e escravidão para adentrar no pensamento 

de Thompson sobre classe social. 

 

Thompson e a formação de uma ‘Classe’ 

Partimos agora para o entendimento conceitual do termo ‘Classe’ e sua 

complexidade quando referida a sua formação ou constituição, tendo como base o 

trabalho de Edward Palmer Thompson sobre a o conceito de classe social. Thompson, 

de início, trabalha o conceito de classe em cima de experiências e relações 

compartilhadas por grupos, e depois pautadas em uma perspectiva materialista.8 

Podemos afirmar, de maneira geral, que a escravidão em Roma imperial é 

marcada por uma redução dos direitos dos dominados, os quais tornam-se um tipo de 

propriedade chegando, em alguns casos, a tornarem-se moedas de troca, daí a ideia de 

que a escravidão era imprescindível para o funcionamento da economia romana do 

período imperial.9 

A expressão ‘Classe Social’ começou a ser utilizada e debatida já no século XIX. 

Segundo teóricos marxistas, toda e qualquer sociedade, independente da situação 

econômica, partilham de um mesmo interesse: lucrar.10 Karl Marx separava as classes 

pelo seguinte aspecto: a relação dos donos do capital e os vendedores de força de 

trabalho, ou seja, o patrão e o proletariado. De acordo com a história e os preceitos de 

Karl Marx e Friedrich Engels, a origem da humanidade está fundamentada tão 

somente na luta de classes.11 Tal luta teria se dado no decorrer do tempo, em que os 

burgueses oprimiam o proletariado. Quando surgiu a ideia de propriedade privada e 

                                                        
8
 THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa.  Rio de Janeiro, Paz e Terra, 3 vols, tradução 

de Denise Bottman 2004.  
9
 JOLY, F. D. A escravidão na Roma antiga: política, economia e cultura. São Paulo: Alameda, 2005. 

10
 MATTOSO, C. L. Q. Classes sociais e o comportamento das classes C e D: um levantamento    

bibliográfico. Revista de Ciências Humanas, v.4, n.2, p.127-138, dez. 2004. 
11

 FERRAZ, Cristiano Lima. Marxismo e teoria das classes sociais. Politeia: Hist. e Soc., Vitória da 

Conquista, v. 9, n. 1, p. 271-301, 2009. 
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dos meios de produção, a sociedade começou a ser desmembrada em classes. Por meio 

disso, nota-se que a Classe Social surge perante a adversidade de em um grupo de 

indivíduos durante um período de adversidade que com o tempo gera uma 

cumplicidade entre si tornando-os homogêneos, em pensamentos e/ou atitudes. 

A divisão da sociedade em classes é conseqüência dos diferentes papéis que os 

grupos sociais têm no processo de produção. Retornando a Thompson12, a ideia de 

classe pode ser resumida em três termos: experiência; luta e unificação. Em sua obra, 

Thompson trata das relações sociais em um contexto de conflitos em um recorte 

espacial britânico. Apesar da ideia de classe estar sendo trabalhada em um cenário 

diferente, porém, o intuito é extrair a essência do conceito de classe e tentar trabalhá-

la no mundo romano. 

Tendo em vista a dominação dos senhores perante os escravos, os primeiros 

passam a colocar os trabalhadores numa condição real de exploração. Essa exploração 

faz com que os trabalhadores compartilhem uma experiência e um sentimento de 

oposição de interesses aos de seus exploradores. Partindo dessa argumentação, o 

teórico marxista argumenta que a experiência é um dos componentes da espinha 

dorsal da formação de uma classe, ele diz:  

 

“A classe acontece quando alguns homens, como resultado de 

experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a 
identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos 
interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A experiência de 

classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção 
em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 

consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas 
em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, 
idéias e formas institucionais.” (THOMPSON, 2004, p. 10) 

 

Por meio disto, notamos que a formação de uma classe tem seu processo de 

transformação ocorrido de modo lento, onde a convivência e as medidas opressoras 

vivenciadas alimentam uma ideia que com um tempo toma corpo, dando início a um 

comportamento classista de um grupo de indivíduos que se interagem. Nesse 
                                                        
12

 THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa.  Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1 vol, tradução 

de Denise Bottman 2004. 
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argumento, inferimos que se atende à ‘experiência’ citada anteriormente. Com isso, 

entendemos também que é essa longevidade da convivência e da relação que dá 

origem à experiência, que por sua vez solidifica os interesses e sentimentos dos 

indivíduos envolvidos tornando-os coesos perante a adversidade enfrentada. 

Temos que enfatizar que, neste cenário britânico, o sistema de solidariedade 

era em primeiro momento de natureza comunal, ou seja, pautado na ideia de inglês 

livre por nascimento surgido após a Revolução Gloriosa ocorrida em 1688. Num 

segundo momento baseia-se no interesse de ganhos, num contexto de economia de 

mercado, com relações de exploração embasadas no capital e trabalho que seriam os 

motivos suficientes para servirem de divisor de classes. 

Partindo para o outro termo, que está intricado com o primeiro epíteto, a ‘luta’ 

ocorre quando o grupo encontra-se em um estado de radicalidade chegando a partir 

para o confronto direto com os seus senhores, isto se dá devido ao descontentamento 

exacerbado do oprimido em relação ao opressor. Tratando deste momento, Thompson 

relata que esse é o principal componente de uma classe tendo em vista a defesa do seu 

bem-estar e de seus interesses, e também seria o auge da coesão de um grupo 

unificado:  

 

“As classes não existem como entidades separadas, mas sim num 

constante processo de luta. E é neste processo que as pessoas se 
descobrem como classe, e chegam a conhecer este descobrimento 
como consciência de classe”. (THOMPSON, 2004) 

 

Analisando este pensamento nota-se que, de acordo com Thompson, para a 

existência de uma classe os indivíduos envolvidos necessitam adquirir uma 

“consciência de classe” que consiste na ideia de que os participantes devem pertencer 

reiterada e conscientemente a uma classe social específica pautada no consenso 

ideológico. 

Partindo para o último epíteto, ‘unificação’, encontramos aqui o seio de uma 

classe, que se revela em um momento de uniformidade social perante um grupo. 

Thompson trata que esse estado é essencial para a coesão das ideias. Este argumento 

http://www.infoescola.com/sociologia/classes-sociais/
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fica claro quando ele diz: “Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica 

uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados.” (THOMPSON, 

2004, p. 9). 

Para se considerar uma “classe social”, os indivíduos devem defender 

interesses em comum, com o objetivo de beneficiar o todo e não partes divididas. 

Além dessa consciência, o sujeito age de forma solidária e normalmente organizada, 

com outros que possuem a mesma orientação, na defesa dos seus interesses coletivos. 

Transferindo essa ideia para o contexto escravocrata romano, encontramos 

uma dificuldade, tendo em vista que nem todas as revoltas lideradas por escravos 

visavam um interesse comum. Citamos como exemplo, a Primeira Guerra Servil (134 

a. C.) e a de Espártaco (73 a. C.)13 onde ambas eram compostas por escravos que 

faziam trabalho braçal, seja nas terras dos senhores ou nas guerras. Estes conflitos 

não detinham todos os tipos de escravos defendendo um mesmo interesse. Com isso, 

notamos que nas rebeliões a participação dos escravos não era consensual tendo em 

vista a heterogeneidade14 que marcava a escravidão na Roma Antiga devido existirem 

diversos tipos de escravos: os servis; o das minas; os escravos que trabalhavam nas 

obras públicas; os de guerras; os de dívidas, entre outros. 

Contudo, apesar de elencar algumas características que remetem a formação de 

uma classe, Thompson não descarta um último atributo, que seria a ‘especificidade’. 

Cada classe, apesar de possuírem uma linha lógica de existência, constitui de uma 

singularidade. Como ilustração, em sua obra, Thompson vai destacar como exemplo o 

caso dos movimentos jacobinistas, luditas e cartistas que ocorreram entre os séculos 

XVIII e XIX na Inglaterra. O primeiro tinha o objetivo de ir de encontro ao regime 

vigente na Inglaterra, apesar de passar por algumas modificações no decorrer do 

tempo, os jacobinos defendiam a centralização do poder no Estado, e algumas visões 

mais radicais caracterizavam seus pensamentos como uma ditadura do proletariado. 

                                                        
13

 ROSSI, R. A. As Revoltas de Escravos na Roma Antiga e o seu impacto sobre a Ideologia e a Política da 

Classe Dominante nos Séculos II a. C. a I a. C.: Os casos da Primeira Guerra Servil da Sicília e da Revolta 

de Espártaco. 2011. 209 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Fluminense. Rio 

de Janeiro. 2011. 
14

 JOLY, F. D. A escravidão na Roma antiga: política, economia e cultura. São Paulo: Alameda, 2005.  
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Já o Ludismo tinha o intuito de lutar contra a Revolução Industrial e suas 

modificações nos locais e modos de trabalho. De um modo geral, os luditas eram 

avessos a industrialização que desembocava no advento de novas tecnologias. 

Já o Cartismo, derivado das modificações ocorridas pela Revolução Industrial, 

tinha como ideologia exigir melhores condições e salários para os trabalhadores nas 

indústrias e também requerer participações de representantes dos operários no 

Parlamento inglês. 

Com estes argumentos, notamos as particularidades que permeiam cada 

movimento britânico citado. No caso dos jacobinos, os integrantes eram movidos por 

interesses políticos derivados da insatisfação com a coroa; enquanto os luditas eram 

norteados por ideias que remetiam às modificações no estilo de trabalho de sua época 

imposta pela Revolução Industrial. E por último os cartistas, que lutavam contra as 

injustiças sociais derivadas da nova ordem industrial que dominava a Inglaterra. 

Neste sentido, conseguimos inferir a ideia de especificidade que Thompson destaca 

em sua obra quando relacionada à formação de uma classe e os interesses que as 

moviam e davam respaldo e justificativa para as atitudes tomadas como forma de 

resistência. 

O que destaca as ideias de Thompson perante a constituição de um grupo é que 

o historiador britânico direciona os principais fatores de uma classe não ao 

capitalismo industrial tão defendido pelos marxistas, mas embasado nas experiências 

de cada grupo perante a convivência destes com a sociedade britânica. Era sempre 

visada à defesa dos direitos e deveres tendo como objetos de conquista o 

constitucionalismo, dos jacobinos, à economia moral, dos luditas, e uma participação 

maior dos grupos operários, pelos cartistas, enfatizando os interesses distintos dos 

movimentos. 

Com isso, conseguimos identificar que a visão de Thompson mostra que classe 

não é construída unicamente com elementos econômicos, pois também se baseia na 

construção histórica de experiência. Quando se procura uma nova interpretação do 

passado busca-se a multiplicidade de experiência, tentam-se da importância as perdas 

e aos ganhos desses subalternos, ou subordinados, que tiveram uma grande 
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importância histórica, pois só assim compreendem-se os conflitos e os processos de 

transformação pelos quais estes indivíduos foram responsáveis direta e 

indiretamente. 

Thompson esclarece a consciência de classe e as experiências manipuladas 

dentro dos termos culturais, vendo que grande parte dessa experiência dos 

indivíduos, originando a classe, determinou as relações produtivas dentro das quais 

os homens nascem e são inseridos a ela de modo involuntário. 

Nessa visão de classe, destacamo-la como uma formação social e cultural, pois 

surge de um desenvolvimento onde o protagonista se torna o homem, seja em uma 

esfera dominante ou operária. Com isso, podemos destacar que classe é derivada de 

uma relação, seja entre senhores rurais e camponeses, entre burguesia e proletariado, 

ou entre patrão e funcionário. Independente do momento, a classe, mesmo que de 

forma embrionária ou indiciais, está implícita em um momento de relação. 

Ademais, a classe é constituída de ideias, comportamentos, instituições e 

relações humanas recíprocas, e também surge em locais e tempos diferentes, porém 

não da mesma forma. Assim, a classe é composta de uma base de sustentação, porém 

a sua solidificação como instituição deriva de tempos em tempos. 

 

Considerações Finais 

Portanto, com base nos argumentos apresentados neste trabalho, podemos 

notar a complexidade que permeia o comportamento dos escravos na Roma antiga, 

mais precisamente durante a fase imperial. É notável a confluência de vivências 

desses subalternos devido à importância que tiveram para a grandeza de Roma 

durante a fase imperial. 

As fontes literárias romanas, como os escritos de Tácito, nos trazem ricas 

informações acerca do comportamento e das relações sociais dos escravos tendo em 

vista que essas fontes nos emitem dados que muitas vezes são silenciados pela a 

sociedade que se encontra em volta. Nesse artigo, buscamos utilizar as fontes 

literárias de maneira a acessar aspectos da vivência de escravos que de outro modo 

são extremamente difíceis de conhecer. 
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Ademais, tendo em vista nossa discussão da obra de Thompson, é difícil 

tentarmos conceber uma classe, na acepção mais precisa do termo, no mundo 

greco/romano.  Entretanto, podemos notar sinais que podem ser interpretados como 

uma forma primitiva de uma organização complexa, com interesses e vivências 

misturadas que deram corpo a rebeliões e confrontos naquele período. Notamos 

também que as ideias de Aristóteles e Cícero sobre a escravidão e o escravo 

contribuíram em grande parcela para perpetuar uma imagem estereotipada destes. 

O que realmente podemos afirmar é que esta discussão não acaba aqui, a 

questão do escravo no mundo greco-romano é ainda um território gigantesco, com 

muitos aspectos e muitas facetas ainda ocultas e prontas a serem estudadas. 
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EMBLEMAS, SIGNOS E ALEGORIAS: O LIVRO DE APOCALIPSE E A 
BUSCA POR UMA IDENTIDADE PARA O CRISTIANISMO DO SÉCULO I 

 

Alisson Pereira Silva15 

RESUMO 
Nosso trabalho trata-se de um ensaio analítico, que pretende lançar o olhar para uma 
obra literária específica do cristianismo que ainda hoje é alvo de especulações no 
campo da religião: o livro de Apocalipse. Tal obra está inserida em uma cultura 
literária específica do mundo judeu, a saber, a literatura apocalíptica. Enquanto estilo 
literário, podemos perceber alguns aspectos que remetem diretamente com o contexto 
de criação da obra, datada por volta das últimas décadas do século I da presente era. 

Considerando a análise destes elementos, é possível constatar a construção de uma 
identidade cristã, pautada em determinadas representações do Império Romano, de 
um lado, bem como da igreja cristã nascente no I século, por outro lado. Há na obra, 
portanto, uma linguagem ficcional que não está distante de um universo de 
significação do mundo e da história. É nessa relação entre a história, cultura e 
literatura que é possível perceber a busca – por parte da igreja cristã, dita primitiva – 
por romper com a ordem vigente e estabelecer uma nova ordem, fundamentada por 
uma perspectiva idealista do mundo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Apocalipse, Império Romano, cristianismo. 
 
ABSTRACT 
This paper is an analytical essay, I want to gaze for a specific literary work of 

Christianity which is still the subject of speculation in the field of religion: the book of 
Revelation. Such work is inserted in a specific literary culture of the Jewish world, 
namely the apocalyptic literature. While literary style, we can see some aspects that 
refer directly to the creation of the work context, dated around the last decades of the 
first century of this era. Considering the analysis of these elements, it is possible to 
see the construction of a Christian identity, based on certain representations of the 
Roman Empire on the one hand and the Christian church in the spring first century, 
on the other hand. There the work is therefore a fictional language that is not far 
from one of the world significance of the universe and of history. It is this 
relationship between history, culture and literature that you can see the search - by 
the Christian church, called primitive - to break with the existing order and establish 
a new order, supported by an idealistic view of the world. 

 
KEYWORDS: Revelation, the Roman Empire, Christianity. 
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Introdução 

O historiador Antônio Celso Ferreira16, em suas reflexões a respeito das 

possíveis relações – assim como dos limites – entre a história e a literatura, nos 

permitiu pensar sobre um aspecto de bastante relevância para o fazer historiográfico 

que se serve do saber literário: ao se enveredar em suas pesquisas no campo da 

literatura, o historiador precisa tomar um duplo cuidado: não escrever de modo que 

sua produção se assemelhe a um tratado de crítica literária e, ao mesmo tempo, não 

tratar a literatura como sendo resultado de uma intenção histórica apenas, pois eleger 

uma obra literária e delegá-la a uma categoria de fonte histórica é uma intenção do 

historiador, e não do literato17. 

Essas ponderações iniciais nos fazem lembrar que a literatura fala de um lugar 

próprio, com regras próprias. É o historiador que se apropria dela para produzir um 

conhecimento que parte de um outro lugar, com regras e métodos específicos. Não se 

pode então confundir literatura com história, pois ambas são narrativas diferentes, 

embora a história se valha de recursos literários a fim de construir uma narrativa 

mais fluida e digerível. 

Apesar de haver certos limites entre a história e a literatura, isso não significa 

que seja impossível haver um diálogo entre estas duas áreas do saber. A literatura 

pode servir a história como um grande manancial, de onde o historiador extrai 

experiências vividas por homens e mulheres no decorrer do tempo. A produção 

literária se torna então o que Antônio Celso chamou de A fonte fecunda. 

O intercâmbio entre a história e a literatura foi cada vez mais recorrente após a 

primeira geração dos Annales, que através da chamada revolução documental passou 

a produzir trabalhos historiográficos resultantes do uso de obras literárias em suas 

respectivas pesquisas. Além do mais, o exercício da interdisciplinaridade nos estudos 

                                                        
16

 Cf. FERREIRA, Antonio Celso. A fonte fecunda. In.: PINSKY, Carla Bassanezi.; LUCA, Tânia Regina 

(Orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2011. pp, 61-91. 
17

 Não queremos dizer que o literato não está preocupado com a memória ou a história. Apenas 

afirmamos que, ao falar de um lugar diferente do discurso histórico, a literatura não se obriga a se 

deter às categorias do conhecimento histórico. 
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históricos fazia demandar por um novo conceito de fonte histórica, bem como de uma 

nova definição do que seria a ciência histórica.  

Tal atitude por parte dos historiadores possibilitou perceber um dado que 

Antônio Celso expôs em uma de suas considerações acerca da literatura enquanto 

fonte histórica, a saber, o fato de que o campo literário consiste em um universo 

fluido, complexo, cabendo ao historiador identificar os traços de subjetividades 

contidos nas obras literárias. E embora se caracterizem como sendo uma produção 

mimetizada18, as obras literárias possuem traços de seu tempo, transparecem com 

mais liberdade – de maneira direta ou indireta – as crises e os conflitos vivenciados 

no que poderíamos chamar de tempo de produção. 

Entretanto, o historiador, na perspectiva de Antônio Celso, deve ir além das 

rotulações dadas pela crítica literária – algo que havíamos supracitado anteriormente 

–, buscando questionar sobre aspectos da obra como, por exemplo, a que público tal 

obra se dirige, bem como que papel social, cultural e político a mesma desempenha. 

A partir destas considerações acerca do uso da literatura enquanto fonte 

fecunda para a produção de um saber histórico, intentamos expor em nosso artigo a 

importância da literatura apocalíptica judaica, em especial o livro de Apocalipse de 

João, para a compreensão do universo religioso, político, social e cultural do 

cristianismo nascente no século I. Intentamos primeiramente discutir acerca do 

Apocalipse enquanto produção integrante de um gênero literário específico na 

literatura judaica, para depois analisarmos a maneira como a linguagem ficcional 

apocalíptica foi utilizada na obra em questão como instrumento de representação do 

império romano e da igreja cristã em formação no 1º século da era cristã. Para tanto, 

faremos uma análise histórica de alguns dos elementos literários contidos no 

Apocalipse, obra escrita provavelmente por João, discípulo de Jesus de Nazaré, por 

volta do final do primeiro século de nossa era. 

Antes de expor analiticamente os aspectos históricos contidos no livro de 

Apocalipse, é importante inserir a referida obra dentro de uma tradição literária, a 

                                                        
18 Nesse sentido, nos referimos a ideia de imitação do mundo que Aristóteles fazia menção ao falar 

sobre a literatura. 
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saber, a apocalíptica, expondo os aspectos mais importantes da literatura apocalíptica 

judaico-cristã. 

 

O estilo literário apocalíptico: entre o gênero literário e a história 

A literatura apocalíptica foi o resultado de uma produção cultural judaico-

cristã que se desenvolveu entre os séculos II a.C e o século I d.C. Envolve um conjunto 

de livros que corresponde aos chamados pseudoepígrafos, deuterocanônicos, apócrifos 

e canônicos19. Além do Apocalipse de João, temos como exemplo deste tipo de 

literatura obras como o Livro de Daniel, Os Segredos de Enoque, trechos do Livro de 

Ezequiel, Apocalipse de Pedro, dentre outras produções. 

O teólogo e especialista em Letras Clássicas, Dr. Dionísio Oliveira Soares, nos 

ajuda a sintetizar em linhas gerais o que caracteriza a literatura apocalíptica20. De 

acordo com ele, esse tipo de produção literária tem como marca principal falar sobre 

conflitos do tempo presente relacionados a um vislumbre de uma nova realidade no 

porvir. Portanto, uma narrativa de cunho escatológico, que tem como propósito 

contemplar o tempo histórico como sendo um percurso linear, cuja realização se 

encontra em um futuro essencialmente antagônico ao tempo hodierno. 

Para além dessas considerações, é possível observar que a produção literária 

apocalíptica judaico-cristã reflete o contexto vivenciado pelos judeus desde o segundo 

século a.C. Desde o período citado anteriormente, os hebreus da região da Palestina 

passaram a experimentar uma sucessão de domínios estrangeiros, dos quais 

destacamos principalmente dos selêucidas e dos romanos. A religião judaica, firmada 

na crença de um eterno reino messiânico, vive um período de instabilidade, com a 

presente incerteza do cumprimento da promessa da vinda de um messias libertador. 

Ao mesmo tempo, tal clima de tensão e volatilidade sócio-religiosa se agrava quando o 

corpo religioso judaico se fragmenta em algumas facções, a exemplo dos fariseus, 

                                                        
19

 Percebemos, portanto, que a literatura apocalíptica possui uma ampla produção, que não se restringe 

aos livros que foram considerados sagrados pela religiões judaica e cristã. 
20

 Mais detalhes, Cf. SOARES, Dionísio Oliveira. A literatura apocalíptica: o gênero como expressão. 

In.: Revista Horizonte: Belo Horizonte, v. 7, n. 13, p. 99-113, dez. 2008. 
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saduceus, zelotes e essênios. Aqueles dias eram interpretados como sendo difíceis e 

problemáticos. 

No 1º século da era cristã, a situação não se modifica muito. Pelo contrário, as 

tensões religiosas se intensificam com a disseminação do cristianismo pelo Império 

Romano. Os cristãos se veem encurralados em uma via sem volta: de um lado, a 

perseguição por parte dos judeus força muitos adeptos do cristianismo saírem da 

Palestina, à procura de um lugar de refúgio; do outro lado, a acirrada perseguição 

romana, que buscava naquele período exterminar os seguidores do Jesus de Nazaré, 

pelo fato dos cristãos representarem uma ameaça à ordem social21 e ao culto 

praticado pelos romanos em honra ao Imperador. 

Nesse sentido, na esteira da concepção da história judaico-cristã, a literatura 

apocalíptica se colocou como instrumento para a construção de uma leitura mais 

ampla dos problemas que se manifestavam no tempo presente da história da 

humanidade. Para a apocalíptica, o presente é o momento em que se desenvolvem os 

conflitos, ou melhor, a grande batalha entre as forças divinas e satânicas, período em 

que aparentemente as coisas pareciam ter saído do controle divino. Ao mesmo tempo, 

temos nessa mesma perspectiva da literatura a ideia de um futuro em que 

 

[...] o triunfo de Deus está assegurado, e junto com ele o triunfo de 

seu povo. Essa vitória se alcançará não por desenvolvimento natural, 
mas por revolução ou, preferivelmente, por uma intervenção 
catastrófica e sobrenatural. (SOARES, 2008, pág. 101)   

 

É nesta perspectiva que o livro de Apocalipse de João se insere. O título do livro, 

originado do termo grego Aποκάλυψις, pode ser traduzido como Revelação. É, 

portanto, um livro que pretende transmitir uma mensagem profética de esperança em 

                                                        
21 

Tácito, senador e historiador romano do século II, ao fazer referência aos cristãos da época do 

Império Romano, afirma que: “[...]Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas 

em certos homens odiados por suas abominações: os cristãos (como eles eram popularmente 

chamados). Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de 

Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Poncio Pilatos. Pouco após, uma perversa 

superstição voltou à tona e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as 

coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam 

populares” (Anais, XV, 44). 
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um tempo de instabilidades e tensões, no propósito de fortalecer a fé daqueles que 

estão inseridos na comunidade religiosa, ao mesmo tempo em que se pretende 

desvendar e ampliar as relações históricas hodiernas.  

Tal literatura apocalíptica se mostra então conectada a seu tempo. Isso nos 

remete ao que Bakhtin se refere ao mencionar as relações entre a produção literatura 

e as experiências históricas. Para ele, “a literatura é parte inalienável da cultura, 

sendo impossível compreendê-la fora do contexto global da cultura numa 

determinada época” (BAKHTIN, 1997, pág. 362).  

 

A linguagem ficcional à serviço de uma interpretação do mundo 

O livro de Apocalipse22 foi uma obra escrita durante o século I de nossa era. 

Entretanto há uma divergência quanto à data razoável em que o livro foi produzido, o 

que gerou uma série de debates acerca deste tema23. Algumas datas possíveis 

remetem aos anos que precederam a queda de Jerusalém, em 70 d.C., ou senão ao 

período do governo do Imperador Domiciano, entre 81-96 d.C. Entretanto, o que 

podemos afirmar é que o livro está inserido em um contexto em que o cristianismo 

está se espalhando pelo Império Romano e concomitante a isto as perseguições 

religiosas sofridas pelos cristãos também aumenta consideravelmente. 

Quanto à autoria do Apocalipse, a tradição cristã costuma atribuir este posto à 

João, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, devido à declaração inicial do livro, que faz 

menção ao nome do autor e de sua situação24: 

 

João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós 
outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 
sete Espíritos que se acham diante do seu trono [...]. Eu, João, irmão 
vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em 

                                                        
22

 A tradução que usaremos neste artigo para as citações do livro de Apocalipse é a de João Ferreira de 

Almeida – Edição Almeida Revista e Atualizada (ARA).  
23

 Sobre este debate, Cf. DEVENTER, Jack Van. A datação do Apocalipse. Disponível em: 

<http://www.monergismo.com/textos/preterismo/datacao-apocalipse_deventer.pdf> 
24

 Neste mesmo período o apóstolo João achava-se exilado na ilha de Patmos, localizada próximo à Ásia 

Menor. Nesta ilha, eram aprisionadas pessoas que eram consideradas perigosas à ordem social imposta 

pelo Império Romano. Sobre a ameaça da disseminação da mensagem cristão para o Império Romano, 

discutiremos mais adiante. 
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Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de 
Deus e do testemunho de Jesus. (Apocalipse I, 4, 9. Grifos nossos).  

 

O livro de Apocalipse é repleto de linguagem metafórica. Desde o início da obra 

até o seu final, percebemos que o autor recorre a simbolismos, de modo que a leitura 

do livro é tida por alguns como sendo algo dificultoso ou ambíguo demais para a 

compreensão. Consequência disso é a variedade imensa de propostas interpretativas25 

do livro em questão, formuladas pelas principais ramificações do cristianismo católico 

e protestante. Para além das interpretações e dos usos/abusos das mesmas, é preciso 

compreender que a linguagem metafórica-simbólica do Apocalipse não está 

desconectada do universo subjetivo judaico-cristão da época. Nesse intercâmbio 

passado/presente, o autor do livro utiliza uma linguagem ficcional para representar 

alguns aspectos que envolvem a fé cristã, a comunidade eclesiástica e o Império 

Romano de então. É o que veremos a seguir. 

 

Em busca de uma divindade cristã 

No período de formação da igreja cristã, podemos perceber uma pluralidade de 

ideias sobre a pessoa de Jesus Cristo. Basta destacar os gnósticos que, embora fosse 

um grupo de difícil detecção por causa de sua variedade doutrinária, negavam a 

divindade de Cristo, atribuindo a ele apenas o fato de que ele havia recebido uma 

emanação divina, o que não se confundiria com a pessoa de Deus. Nesse contexto, em 

que algumas ideias se apresentavam como uma ameaça à igreja que nascia sob a 

tutela dos apóstolos, era imprescindível deixar marcas discursivas que servissem 

como instrumento de combate às chamadas heresias26. 

                                                        
25

 Neste universo interpretativo, destacamos três vertentes: os pré-milenistas, que fazem uma 

interpretação literal do Apocalipse, atribuindo a ele um caráter quase exclusivamente escatológico; os 

amilenistas, interpretam o livro levando em consideração os aspectos simbólicos da obra; e os pós-

milenistas, que fazem uma interpretação do livro a partir de uma mescla entre o que seria literal e 

simbólico no Apocalipse, sem perder de vista o caráter essencialmente escatológico da obra. 
26

 Mais informações acerca das vertentes do pensamento cristão no século I, Cf. DUBOIS, Jean-Daniel. 

Polêmicas, poder e exegese: o exemplo dos gnósticos antigos no mundo grego. In.: ZERNER, 

Monique (Org.). Inventar a heresia? Discursos polêmicos e poderes antes da Inquisição. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2009. 
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Um exemplo do que estamos falando reside quando lemos a descrição que o 

autor do Apocalipse faz de Jesus Cristo no seguinte trecho: 

 

Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros 

de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, 
com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. 
A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os 
olhos, como chama de fogo; os pés, semelhantes ao bronze polido, 
como que refinado numa fornalha; a voz, como voz de muitas águas. 
[...] O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a 

seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, 
dizendo: Não temas; eu sou o primeiro e o último e aquele que vive; 

estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho 
as chaves da morte e do inferno. (Apocalipse I, 12-18. Grifo nosso.) 

 

Inicialmente, tal linguagem ficcional parece não fazer sentido algum. Mas se 

atentarmos para a produção apocalíptica judaica podemos encontrar descrições 

semelhantes a esta. Temos como exemplo o Livro de Daniel27. Em uma das narrativas 

que o autor constrói a respeito dos encontros do personagem Daniel com Deus, temos 

a descrição a seguir: 

 

Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o Ancião de 
Dias se assentou; sua veste era branca como a neve, e os cabelos da 

cabeça, como a pura lã; o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas 
eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele; 
milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam 

diante dele; assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. (Daniel VII, 
9-10. Grifo nosso.) 

 

No trecho acima, percebe-se uma narrativa que busca fazer uma representação 

sobre Deus, personificado no referido trecho como sendo um Ancião de Dias – ou um 

homem velho, tipificando a eternidade ou a pré-existência. Há uma linguagem que 

remete às noções de pureza, a exemplo da luz produzida pelo fogo e as cores das 

                                                        
27

 Esta obra em particular também possui um forte teor apocalíptico, uma vez que trata-se de uma 

produção literária escrita provavelmente no período do chamado Exílio Babilônico, no século VI a.C. 

Neste período em especial, o grupo sacerdotal judeu interpretou a invasão dos Caldeus ao Reino de 

Judá como sendo um castigo divino. O tempo do cativeiro babilônico seria então um momento de 

sofrimento e, ao mesmo tempo, de espera pela manifestação de Deus, quando Ele finalmente traria paz 

e descanso ao povo judeu. 
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vestes do personagem em foco. Estas descrições fazem alusão aos atributos que 

geralmente os judeus costumam fazer referência quando se trata da pessoa de Deus: 

eternidade e santidade. 

É pertinente fazer uma comparação entre a descrição feita pelos dois livros 

citados28, uma vez que no 1º século de nossa era o cristianismo busca se afirmar 

enquanto religião sob a égide da divindade de Cristo. Logo, a linguagem metafórica 

usada pelo autor de Apocalipse para descrever a pessoa de Jesus – possivelmente sob 

influência de outras obras literárias apocalípticas da tradição judaica – poderia estar 

associada à intenção de dar a este Cristo um atributo de divindade.  

Outros trechos do Apocalipse apontam para esta intenção. O Cristo, 

representado no início do livro de Apocalipse na figura de um cordeiro, é alvo de 

adoração. Em uma cena cujo plano de fundo é um cenário celestial, os participantes 

da trama dirigem palavras de adoração a Jesus: “Àquele que está sentado no trono e 

ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos” 

(Apocalipse V, 13. Grifo nosso). Logo, a narrativa apocalíptica não trata o Cristo 

apenas como um filho de Deus no sentido afetivo do termo. Pelo contrário, o autor do 

livro faz questão de igualá-lo à própria divindade. Isso seria uma forma de atribuir 

uma identidade à igreja cristã em formação, uma vez que acreditar na divindade de 

Jesus diferenciaria os cristãos dos judeus que, na perspectiva do cristianismo, 

rejeitaram a mensagem messiânica propagada por Jesus e seus seguidores. 

O Cristo representado na linguagem apocalíptica está associado a um chefe 

vitorioso, semelhante aos valentes centuriões romanos, e até mesmo superior ao 

imperador romano. O autor do Apocalipse faz questão de descrever essa imagem: 

 

Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel 
e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. [...] Está vestido com um 

manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus; [...]. 
Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações; e ele 
mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do 
vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na 

                                                        
28

 Valendo salientar que o Livro de Daniel pode ser classificado, como dissemos anteriormente, como 

uma produção literária apocalíptica. 
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sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS 
SENHORES. (Idem, XIX, 11-14. Grifos nossos.) 

 

O Jesus descrito na passagem acima está voltando de uma guerra – daí a ideia 

das vestiduras manchadas de sangue. E o que mais chama a atenção é o fato de que o 

autor representa o Cristo como sendo um chefe político-militar, aquele que expandiria 

seus domínios, tal qual a ação do Império Romano de então. Logo, há uma intenção de 

construir para a igreja cristã uma concepção de messias que busca mesclar elementos 

transcendentais e imanentes, de modo a mostrar que a comunidade cristã deveria 

esperar o socorro escatológico daquele que um dia se manifestaria na história da 

humanidade como um deus e, ao mesmo tempo, um líder governamental que traria 

uma nova ordem para todos os homens. 

Perceba na descrição destacada anteriormente que o autor do livro relaciona o 

estabelecimento da nova ordem com o extermínio daqueles que não se ajustariam à 

cosmovisão daqueles que declarariam Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos 

Senhores. Temos então mais um aspecto da literatura apocalíptica: o mal, embora 

esteja presente e oprima aqueles que se consideram justos, é um dado transitório. 

Mais cedo ou mais tarde, ele daria lugar ao bem, havendo paz e bondade entre todos 

os homens.  

 

Imagens de um império romano 

Tal caracterização da divindade cristã, comentada anteriormente, incide da 

reação hostil pelo qual os seguidores de Jesus estavam sofrendo por parte de judeus e 

romanos. De um lado, aqueles que de modo algum conceberia a ideia de um deus 

encarnado; do outro lado, aqueles que adoravam o Imperador romano como se fosse 

uma divindade, rejeitando a ideia de um Jesus que estivesse acima da figura do chefe 

imperial. O cristianismo seria então uma ameaça para ambos. As declarações do livro 

de Apocalipse nos permite identificar a afronta que os cristãos faziam tanto aos 

judeus quanto aos romanos. 
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Particularmente a estes últimos, podemos destacar um trecho do livro que 

busca tipificar a figura do imperador romano: “Aqui está a sabedoria. Aquele que tem 

entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número 

é seiscentos e sessenta e seis.” (Idem, XIII, 18. Grifo nosso). O tradicional número da 

besta era uma combinação numérica que correspondia ao nome de Nero César em 

hebraico29. Independentemente das discussões sobre o período de produção do 

Apocalipse30, tal analogia é possível de ser concebível, uma vez que a figura de Nero é 

bastante significativa para a comunidade cristã. Esse imperador em especial havia 

exterminado milhares de cristãos durante o seu governo imperial, bem como 

responsável pela autorização da execução dos principais ícones da igreja cristã da 

época: Simão Pedro e Paulo de Tarso. 

Logo, atribuir uma imagem monstruosa do imperador é associá-lo a um 

sistema opressor para a igreja. Mais que isso, dar destaque a Nero nesse contexto é 

torna-lo uma representação do que seria o império romano, independentemente do 

chefe de governo que estivesse no poder31. O império Romano seria, então, a 

manifestação concreta das forças malignas, uma vez que o imperador estaria à serviço 

da Besta – uma representação da figura de Satanás no livro de Apocalipse – em 

perseguição aos cristãos. 

Na perspectiva do autor de Apocalipse, tal conjuntura iria inevitavelmente 

entrar em declínio para dar lugar ao governo de Cristo na Terra em um momento 

futuro na história. A comparação do Império Romano com a antiga cidade da 

Babilônia é um recurso que de certam maneira nos mostra a relação entre o 

                                                        
29

 Vale destacar que até a invenção do sistema numérico arábico, os números eram escritos nas 

culturas hebraica e greco-romana a partir das letras do alfabeto fonético. Daí, ao mesmo tempo que 

temos uma grafia hebraica para o nome do imperador Nero, também obtemos representação numérica 

do mesmo. Mais informações sobre a temática, Cf. GENTRY JR., Kenneth L. O Número da Besta. 

Disponível em: <http://www.monergismo.com/textos/preterismo/numero-besta_gentry.pdf> 
30

 Como dissemos anteriormente, há uma divergência entre os teólogos e estudiosos da literatura 

judaico-cristã acerca da datação do livro de Apocalipse. Se o Apocalipse foi escrito antes da queda de 

Jerusalém, então a referência a Nero foi direta. Caso o livro foi produzido na época do governo do 

Imperador Domiciano (81-96 d.C.), a figura de Nero é apenas alegórica. Em ambos os casos, o 

Imperador Nero foi tratado como um arquétipo do chefe de governo à serviço das forças do mal, em 

oposição à Igreja Cristã. 
31

 Por isso dissemos que a interpretação usual sobre o número da besta, que atribui a Nero a figura de 

representante das forças malignas, seria possível. 
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Apocalipse e algumas produções do gênero apocalíptico judaico. A cidade de Roma 

estaria para os cristãos como a Babilônia foi para os judeus na época do exílio. Em 

síntese, o período de aflição e cativeiro, o contexto de perseguição religiosa exercido 

por um determinado sistema político não-aliado das forças divinas, teria um fim 

certo. A linguagem utilizada no livro tem um tom de profecia. A transitoriedade do 

Império Romano seria representada pela alegoria da Queda de Babilônia32: 

 

Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande 

autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou 

com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou 
morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e 

esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as 
nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se 
prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se 
enriqueceram à custa da sua luxúria. (Apocalipse, XVIII, 1-3. Grifo 
nosso.) 

 

Esse jogo de significações que percorre todo o livro de Apocalipse faz parte de 

uma tradição literária que, como dissemos anteriormente, lança mão dos simbolismos 

e das alegorias para representar determinados aspectos da realidade. Nesse sentido, 

lembramos do que Antônio Cândido falou a respeito da linguagem ficcional e suas 

relações com as experiências vividas na chamada literatura primitiva:  

 

A arte, e portanto, a literatura, é uma transposição do real para o 
ilusório por meio de uma estilização formal, que propõe um tipo 

arbitrário de ordem para as coisas, os seres e os sentimentos. Nela se 
combinam um elemento de vinculação à realidade natural e social, e 

um elemento de manipulação técnica, indispensável à sua 
configuração, e implicando uma atitude de gratuidade. (CANDIDO, 
2008, pág. 63) 

 

                                                        
32

 Posteriormente, este tipo de leitura acerca do Império Romano ganha força, principalmente a partir 

do século IV e V, por se tratar de uma época em que os domínios do Imperador de Roma passam a ser 

ameaçados com as invasões estrangeiras ao Império – mais conhecidas como invasões bárbaras. 

Tamanha visibilidade deve-se principalmente aos escritos de Santo Agostinho, em particular o seu livro 

Cidade de Deus. Devido ao contexto de crises e tensões dentro de Roma, bem como das relações entre 

estes e a narrativa de Apocalipse, houve uma revisitação aos escritos apocalípticos de João, fato que 

determinou no século IV a inclusão desta obra no conjunto de livros sagrados do cristianismo. 
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Nesse sentido, podemos perceber que a linguagem fictícia/simbólica não está 

isenta de uma intenção de realidade ou de uma representação da mesma. Os signos 

literários – ou em outras palavras, a ficção – estão interligados com o vivido, criando 

um universo interpretativo do mundo e das coisas, como o estudioso em literatura 

Wolfgang Iser expôs em um de suas reflexões:  

 

[...] os diversos signos ficcionais não indicam que por eles se opera 

uma oposição à realidade [...]. Pois o sinal de ficção no texto 
assinalado é antes de tudo reconhecido através de condições 
determinadas, historicamente variadas, de que o autor e o público 
compartilham e que se manifestam nos sinais correspondentes.” 
(ISER, 2002, pág. 969-970) 

 

 

Um horizonte utópico: um propósito definido 

O desfecho do livro de Apocalipse nos dá uma percepção do contraste entre as 

temporalidades apresentadas na obra. A narrativa joanina propõe a noção de um 

tempo presente que está em uma condição oposta à uma perspectiva de realidade 

futura. Esta é uma das características do gênero apocalíptico – e não seria diferente 

do Apocalipse: pensar o tempo hodierno como caótico, dominado por um sistema 

corrupto e opressor daqueles que sofrem, em contraposição a um futuro de 

restauração e paz, o momento em que as forças do bem finalmente venceriam a 

Batalha Final. 

O tempo futuro é idealizado pelo autor de Apocalipse. Na descrição final do 

livro, é recorrente observar expressões e alegorias que transmitem a ideia do novo, 

em contraposição ao tempo presente: 

 

Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra 
passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva 
adornada para o seu esposo. [...] E lhes enxugará dos olhos toda 
lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, 
nem dor, porque as primeiras coisas passaram. (Apocalipse, XXI, 1-4) 
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Percebamos nesta descrição que há uma projeção, um vislumbre de um tempo 

futuro oposto ao presente – representado como caótico. Este seria substituído por 

uma nova ordem, por um lugar que, na perspectiva da narrativa apocalíptica, não 

existiria a perseguição, o choro e a dor. Vale salientar mais uma vez que a igreja cristã 

do primeiro século de nossa era, estão sendo duramente perseguidos e mortos33, 

desde o governo de Nero até o Imperador Vespasiano34. 

Tomando por base a perspectiva da concretização de um futuro próximo, 

podemos fazer menção a outro aspecto da literatura apocalíptica: produzir uma 

narrativa que tem como propósito estimular a comunidade sofredora a permanecer 

fiel às suas crenças e convicções, engajando os indivíduos da mesma na busca pelo 

estabelecimento do mundo idealizado por eles. A nova realidade seria então uma 

recompensa para aqueles que se manteriam firmes naquilo que aprenderam na 

tradição religiosa a qual foram ensinados. Este tipo de linguagem é recorrente no 

livro de Apocalipse. Basta indicar um exemplo em particular. O autor constrói uma 

narrativa, dando lugar à fala do personagem Jesus. Seria como se o Cristo estivesse 

escrevendo cartas às principais igrejas cristãs da Ásia Menor. Em uma delas, vemos o 

estímulo dado ante às dificuldades do tempo presente: 

 

Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para 

lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e 
tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da 
vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O 

vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. 
(Apocalipse II, 10-11) 

 

                                                        
33

 Quem nos dá uma noção histórica de como possivelmente aconteceu a ação perseguidora dos 

romanos e judeus aos cristãos é um autor inglês chamado John Foxe. Ele viveu no século XVI e escreveu 

um livro popularmente conhecido na comunidade protestante, intitulado O Livro dos Mártires. Nesta 

obra, o autor faz um histórico da perseguição religiosa aos cristãos, desde o século I até o reinado da 

rainha Maria I. Para fundamentar suas investigações sobre o século I, o autor faz uso das obras 

patrísticas e de historiadores eclesiásticos, a exemplo do Eusébio de Cesareia. Para um 

aprofundamento dessas discussões, Cf. Foxe, John. O livro dos mártires. Trad.: Almiro Pizetta. São 

Paulo: Mundo Cristão, 2003. 
34

 Considerando que o período mais recente de produção do Apocalipse diz respeito ao tempo do 

governo deste último imperador citado. 
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O mais emblemático disso é que o autor do livro age como se ele estivesse saído 

da cena principal e dado lugar à fala de Jesus. Isto fazia toda a diferença, pois as 

palavras de conforto e ânimo às comunidades cristãs teriam uma conotação especial: 

era a própria divindade cristã que os falaria. 

Este exercício e esforço por romper com a ordem presente e estabelecer uma 

nova ordem, sob a égide do governo de Cristo na terra, pode ser entendido se nos 

deslocarmos levemente para um diálogo com a sociologia, pensando as reações cristã 

à ordem romana propostas no livro de Apocalipse a partir da ideia de utopia pensada 

por Karl Mannheim. Na perspectiva de Mannheim, o pensamento utópico  

 

reflete a descoberta [...] de que certos grupos oprimidos estão 
intelectualmente interessados na destruição e na transformação de 
uma dada condição da sociedade que, mesmo involuntariamente, 
somente veem na situação os elementos que tendem a negá-la. [...] em 
seu pensamento, buscam mudar a situação existente. Seu pensamento 
[...] pode ser usado como uma orientação para a ação. Na mentalidade 
utópica, o inconsciente coletivo, guiado pela representação tendencial 
e pelo desejo de ação, oculta determinados aspectos da realidade. 

Volta as costas a tudo que pudesse abalar sua crença ou paralisar seu 
desejo de mudar as coisas. (MANNHEIM, 1976, p. 66-67) 

 

 Mannheim nos ajudaria então a entendermos o contexto essencial da literatura 

apocalíptica, especialmente o livro de Apocalipse: os cristãos do I século deveriam ser 

firmes o bastante para continuarem agindo de maneira oposta aos interesses 

romanos, uma vez que o retorno do Messias era um dado certo. A certeza deste 

acontecimento é declarado pelo autor no início da obra: “Eis que vem com as nuvens, 

e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se 

lamentarão sobre ele. Certamente. Amém!” (Apocalipse I, 7). Este seria o horizonte 

utópico que estimularia os cristãos à ação de resistência ante os atos de perseguição 

romana, engajando-os na construção de uma nova ordem, regida por Cristo em seu 

retorno à Terra. 
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Uma breve consideração final 

É certo que ainda existe muitos aspectos a serem tratados sobre o livro de 

Apocalipse, no que tange às relações entre literatura e história. Enquanto obra 

literária, o Apocalipse está inserido em um conjunto de produções em comum, com 

características próprias. A linguagem metafórica, o contexto de produção das obras, o 

propósito das narrativas construídas, são alguns dos aspectos que constatamos na 

leitura do livro que analisamos, bem como os demais que tivemos acesso de ler. 

Constatamos que a produção literária não está desconectada com as 

experiências históricas de seu tempo de criação. A partir delas o autor ajusta, cria, 

imagina e ficciona seu texto. O livro de Apocalipse não estaria fora destas relações. 

Em um contexto difícil para a igreja cristã nascente no século I, o autor do livro citado 

utiliza de um estilo de escrita para conferir um certo traço de identidade à 

comunidade cristã, bem como criar para os cristãos um horizonte de expectativa 

quanto ao futuro. Horizonte esse que poderia estimular os seguidores de Jesus a se 

manterem constantes ante as perseguições do Império Romano e dos judeus. 

Acreditamos que enveredar por esse universo de pesquisa contribui para a 

compreensão da história do Império Romano, em geral, e da formação da igreja 

cristã, em particular. Entretanto, o ato da pesquisa não se esgota em um simples 

texto. Ele se esvai em sua continuidade. Ainda há muitos outros aspectos a serem 

levados em consideração, o que faremos posteriormente em nossas investigações. Tal 

postura pode nos fazer perceber outras leituras e interpretações acerca do contexto 

espaço-temporal que analisamos neste texto. Nesse sentido, a literatura da época 

contribui inquestionavelmente para isso. 
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RESUMO
Não é sem surpresa que ouvimos corriqueiramente dos(as) futuros(as)
professores(as) de História que estes(as) só aprenderam a “gostar” da disciplina
apenas quando cursavam o Ensino Superior, onde aí foi traçada uma relação de
identificação e/ou reconhecimento com o conhecimento ensinado. Nossa proposta,
nesse sentido, procura problematizar os resultados da pesquisa realizada com trinta
discentes concluintes, futuros professores(as) de História, numa relação entre
memória, sensibilidades e suas perspectivas para a carreira docente. Assim, os
discentes discorreram sobre as práticas educativas vividas com essa disciplina
durante a experiência escolar no passado, sobre a relação com os conteúdos, métodos
e avaliações aplicadas, bem como o que entendem sobre o êxito na prática docente e
as contribuições do Ensino de História no currículo escolar e além.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino de História; Sensibilidades; Docência.

ABSTRACT
It is not without surprise that we hear routinely of ( a) future (as) teachers (as)
history they ( a) only learned "how" discipline only when they were enrolled in
higher education , where there is a relationship of identification was traced and / or
recognition of educational knowledge. Our proposal accordingly, aims to discuss the
results of research conducted with thirty graduates, future teachers (a) history, a
relationship between memory, sensibilities and perspectives for teaching career.
Thus, students talked about the educational practices experienced with this discipline
during the school experience in the past, on the relationship with the content,
methods and tests applied and what it means for success in teaching practice and the
contributions of history the school curriculum school and beyond.

KEYWORDS: History teaching; sensitivities; Education.
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Introdução

Qualquer professor(a) que dialogue abertamente com os(as) seus(suas)

alunos(as), facilmente ouvirá destes(as) que a História que aprendeu na escola é bem

diferente daquela que é ensinada no Ensino Superior. A essa informação, podemos

identificar prontamente dois apontamentos: a primeira em que se refere ao tipo de

conhecimento que se aprende na escola; o segundo a forma (ou como) este

conhecimento foi ensinado.

Certamente nossos(as) alunos(as) chegam às licenciaturas com várias

representações e/ou julgamentos sobre a Educação, sobre o Ensino, sobre o

conhecimento histórico, sobre a docência... Sendo estes postos à reflexão no instante

da sua profissionalização durante o período de estudo no curso superior, mesmo já

entendendo que não é apenas o currículo formal da licenciatura que incide

unicamente na formação profissional dos(as) nossos(as) professores. Logo, o “fazer-

se” professor(as) de história extrapolaria apenas os espaços formais de educação

profissional para este fim, e se estenderia pela trajetória das experiências da própria

vida destes(as), tal como já dito por CAIMI (2007)1.

Este texto pretende provocar um reflexão sobre as concepções de Docência e

Conhecimento Histórico junto à futuros(as) professores(as) de História. É verdade

que estes(as), ao cursarem “História”, acabam por narrar diversas cenas cotidianas do

seu trato com a disciplina, e que são ulteriores ao período da academia.

Frequentemente, também é verdade, tais narrativas estão carregadas de imensa

sensibilidade, quando do ato de (re)memorar tal aproximação com essa disciplina

escolar.

Para efeito, realizamos um trabalho de investigação juntos aos discentes

concluintes da Licenciatura em História da Universidade Estadual Vale do Acaraú,

1 Como alerta Flávia Eloisa Caimi (2007), a formação docente não se encerra quando concluída a etapa
acadêmica de preparação profissional dos(as) discentes. A docência, nesse sentido, só seria consolidada
com o passar do tempo da atuação profissional, e cuja própria atividade educadora pudesse se tornar
numa atitude reflexiva partilhada com os pares e pelos referenciais teóricos confrontados com as
práticas cotidianas da sala de aula.
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Núcleo do Interior em Campina Grande - Paraíba, período letivo 2015.2, a fim de

melhor compreender a relação com tal disciplina, fosse desde antes (período escolar)

e durante o período acadêmico, e mesmo depois de terminada tal profissionalização,

conhecendo as expectativas destes(as) para com a futura (ou em alguns casos já

vivida) experiência docente.

O público discente pesquisado era constituído ao todo por trinta pessoas,

sendo dezessete homens e 13 mulheres, com idades entre 22 e 53 anos, residentes de

diferentes cidades dos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e, claro, Paraíba.

O questionário trabalhado pelos(as) discentes esteve estruturado a partir de

três grandes interesses de abordagem: a) Descrição da experiência escolar vivida com

a disciplina de História; b) Identificação das características ou atributos para o êxito

docente em sala de aula; e c) Considerações sobre a atual importância e contribuições

da disciplina História junto aos alunos. Tal pesquisa foi realizada no dia 22 de agosto

de 2015.

Entretanto, partimos nossos interesses temáticos dialogaram, e mesmo foram

provocados, pelas contribuições das professoras Elza Nadai (1993) e Maria

Auxiliadora SCHMIDT e Marlene CAINELLI (2009), especialmente ao realizarem a

História do Ensino de História enquanto disciplina escolar no Brasil, bem como as

contribuições atentas e inquietantes de Fernando SEFFNER (2013) relativamente às

experiências da docência vividas por alunos(as) durante a atuação a realização do

Estágio Supervisionado.

Experiências com a disciplina História
O mote de interesse da nossa pesquisa incidiu sobre a experiência dos(as)

discentes entrevistados em sua relação com a disciplina de História ainda durante o

período escolar. Nesse ponto, e dada à diversidade do próprio grupo entrevistado,

cujas histórias de vida foram marcadas diferentemente ao contexto escolar, a relação

com o conhecimento histórico disciplinar foi lembrado e diretamente associado a três

condicionantes: ao professor; à utilidade e/ou ao estímulo à aprendizagem; e, por fim,

à didática aplicada à disciplina.
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A partir da análise das respostas, percebe-se que a figura docente é vista como

uma referência para uma boa relação com o conhecimento histórico. Nos relatos,

considerou-se que o instante da aula era consequentemente dependente da atuação

desse profissional. Este podia tornar o saber histórico interessante e reflexivo

(associados ao gostar), embora a maioria dos entrevistados tenha pontado a aula de

história como algo “chato” devido, sobretudo, à condução desse profissional, posto

que estava associado ao pouco estímulo ao estudar.

Assim, foi relatado que a boa relação com a disciplina de história “dependia do

professor... às vezes era interessante, às vezes era muito maçante”. Outro entrevistado

associa o pouco interesse pelas aulas de história devido à ausência mesmo de aula,

posto que “o professor não dava aula” ou mesmo que esse profissional “era ditador”.

Outro, por sua vez, destacou que “alguns professores faziam pensar, mas a maioria era

só decorar”, justificando assim o seu desinteresse.

Entretanto, outra entrevista dá a perceber a própria relação de interesse pela

disciplina, a partir da mudança na sua condução, entendida, então, como total mérito

do professor, cuja provocação foi entendida como verdadeiras incursões no tempo, tal

como se segue na afirmação: “A aula de história era uma chatice até o professor mudar

o modo de ver a história a partir de uma visão interativa. Ele transformou aulas

‘cochilos’ em viagens temporais”.

O Ensino de História durante o período escolar também foi lembrado a partir

da sua utilidade ou avaliado pelo estímulo à aprendizagem. Nesse sentido, uma aluna

lembrou que a História ensinada era uma “monótona e sem questionamentos”. Outros

dois alunos arremataram: “as aulas de História eram cansativas, chatas e não

estimulava a gente a gostar dos conteúdos” e “eram [as aulas de história] chatas, sem

muito proveito de aprendizado”.

Em tom de muita sinceridade uma aluna respondeu que “eram quase

insuportáveis” as aulas de história. Outros três alunos associaram o pouco interesse

às aulas de História à falta de clareza sobre os objetivos da disciplina, o que

afirmaram: “não tinha entendimento sobre a importância da história, por isso não

gostava”, ou “não tinha objetivo, por isso não havia interesse dos alunos”, e também
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que “achava tão chata que pensei que não precisava estudar, já que pensava que não

servia pra nada”.

Logo, vazia de propósitos, as aulas de história foram narradas como instantes

vividos na escola dos quais não tinham estímulo de conhecimento. A identificação com

a falta de objetivos ou questionamentos a tornavam “rotineiras”, “chatas”,

“monótonas”, já que não se apresentava como constituinte ou contribuinte de nada

para a vida do educando.

Por fim, outro importante ponto destacado se referiu à didática aplicada à

disciplina, incidindo, novamente, grande importância pelo interesse despertado à

disciplina enquanto dependente da atuação do(a) docente em História. A maioria das

respostas parecia convergir numa mesma direção: “apenas desafiava a memorizar, a

decorar todas as informações”; “as aulas eram péssimas, pois focavam apenas nas

causas e consequências dos fatos”; e a corriqueira constatação de que as aulas de

História “era só decoreba e muito chata” ou ainda que “o professor copiava muito e

explicava ao mesmo tempo e eu não conseguia acompanhar, por isso não aprendia

nada”. Poucos entrevistados(as) consideravam interessantes as aulas de História,

quando estas eram “discursivas” ou porque exigiam a “leitura” dos conteúdos e

ajudavam a “pensar nas coisas, sempre trazendo questões que eu nem pensava em

duvidar”.

Assim, a condução da aula também foi motivo de apontamento para a boa ou

má relação com a disciplina de História. Enquanto as aulas eram interessantes a

partir das práticas de leitura, questionamentos e desafios, outras práticas educativas

foram apontadas como menos agradáveis, tais como a memorização, pela explicação

dos fatos por causas e consequências, ou através da prática de cópias.

Atributos e êxitos para a prática docente em História
A segunda abordagem da pesquisa procurou entender a identificação dada

pelos(as) discentes às características atribuídas ou necessárias para se ter “êxito”

profissional enquanto docente de História. A partir das respostas foi possível

identificar três conjuntos gerais para tal sucesso profissional, a saber: valores e/ou
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atitudes pessoais do(a) docente; manejo e habilidade do(a) professor(a); e concepções

de ensino-aprendizagem dos(as) professores(as).

Claro estava que a avaliação dos(as) entrevistados(as) era incidida agora sobre

a própria atuação profissional, o que deixava entrever as próprias concepções sobre a

educação escolar, sobre o espaço escolar, o momento da aula e os agentes envolvidos

na ação educativa, não necessariamente reduzida apenas ao professor(a) de História.

Nesse sentido, muitos(as) entrevistados(as) identificaram o êxito da atividade

docente como sendo dependente de certos valores e atitudes pessoais desses(as)

sujeitos(as). Atributos como “ser crítico”, “ser atencioso”, “ser dinâmico” ou “exercer

por amor” a profissão, foram as respostas mais correntes.

Outras respostas foram mais específicas e identificaram a necessidade de

“tratar o aluno como um ser humano dotado de limites”, ou que o professor (a) não

podia ter “preconceito com nenhuma civilização” (!). Para certo entrevistado, o êxito

profissional docente exigia alguém “bem qualificado, que planeje e domine o conteúdo,

que seja ético e não ‘marrento’ e ‘mal amado’, que com tudo se irrita”.

Logo, verifica-se que o maior ou menor sucesso do (a) professor (a) de História

na profissão parte das características pessoais do (a) mesmo (a), tais como posturas

ou valores assumidos enquanto sujeitos (as) sociais e subjetivados. Valores como

amor, atenção, compreensão, bem como ser alguém dinâmico, crítico e ético balizam a

postura esperada pelo (a) docente.

O sucesso profissional também foi identificado como estando condicionado ao

manejo ou habilidades didáticas próprias à atividade docente. Facilmente percebemos

que o êxito docente assume a sua forma profissional: a preparação acadêmica

conferiria ao(à) professor(a) habilidades intelectuais e metodológicas na lide diária

com o saber histórico. O uso de novas metodologias, o exercício da pesquisa e o trato

com variadas dinâmicas e ferramentas são esperados de alguém que recebe uma

formação específica para tal exercício profissional.

Assim, como amostra pesquisada, um dos entrevistados afirmou que o êxito na

atuação docente exigia que esse(a) tivesse “boa formação acadêmica, tratar das

mudanças em curso no tempo e estabelecer conexão com passado para compreender o
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presente”. Outras respostas foram menos explicativas, mas igualmente elucidativas:

foi dito que o(a) professor(a) precisava de “formação adequada e gosto em aplicar o

assunto”, que era preciso utilizar de “novas metodologias”, ter “capacidade intelectual

e trazer sempre novidade para a sala de aula”, “ser pesquisador” ou ainda ser capaz de

“realizar dinâmicas a partir de várias ferramentas”.

O êxito docente também foi identificado diretamente pela própria concepção de

ensino-aprendizagem, cujas respostas oscilaram entre as velhas representações que

cercam o ato educativo escolar ou a adoção de novas posturas profissionais. Logo, foi-

nos apresentado que o(a) professor(a) deveria ter como atributo o “domínio de

conteúdo”, “transmitir o conteúdo para a realidade do aluno” ou ainda “passar o

conteúdo com clareza, de forma que observe o assunto ministrado”.

Outras respostas, entretanto, indicam posturas mais condizentes com as atuais

propostas educativas na escola. Assim, alguns entrevistados identificaram como

atributos para o êxito docente a “consciência da realidade”, “ser atualizado”, ter a

capacidade de “dialogar com os alunos” ou possibilitar o momento da aula como o

instante em que “os alunos interajam”.  Identificaram ainda que o(a) docente precisa

“ser um mediador”, sendo antes alguém que “não monopoliza a fala” e alguém de

quem “se espera saber debater”.

Nesse sentido, as respostas também deixam entrever a própria concepção do

ato educativo. Expressões com ter “domínio de conteúdo”, “transmitir o conteúdo” ou

“passar o conteúdo” revela a quem pertence o saber histórico, e quem o deve receber,

talvez, dentro de certa passividade. A posse ou exercício dessa atitude foi considerada

como componente exitosa do(a) professor(a) de história. Entretanto, concepções

menos centradas ou dependentes da figura docente também foram arroladas, uma vez

apontadas que esses deveriam ser mediadores do saber, capazes de dialogar, debater

e interagir com os alunos.
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A contribuição escolar do conhecimento histórico

Último ponto abordado em nossa pesquisa, procuramos verificar a

compreensão dos(as) professores(as) sobre a contribuição do conhecimento histórico

no contexto escolar, de modo a justificar a sua importância de aprendizagem.

Destacamos, assim, duas relações traçadas por nossos(as) entrevistados(as) sobre

essa temática, e que associam o ensino-aprendizagem do conhecimento histórico em

sua relação ao trato com a categoria “tempo” e seus diferentes contextos, bem como o

ensino-aprendizagem de conteúdos atitudinais a partir da leitura do passado.

Uma parte considerável dos(as) entrevistados(as) associam o conhecimento

histórico como uma contribuição à vida, cujos ensinamentos são imprescindíveis para

não se cometer “erros” ou “equívocos”. Assim, permaneceria a ideia clássica da

história como “mestra da vida”, cujo curso é seguido para “frente”. Ao menos é o que

depreendemos de um dos entrevistados ao afirmar que a história contribuiria criando

“um senso crítico e consciente da marcha da humanidade na passagem do tempo”, o

que outro arremata: “contribui para conhecer os processos históricos”.

Uma entrevistada proferiu semelhante entendimento sobre a contribuição do

conhecimento histórico no contexto escolar: "para entender como chegamos até aqui,

ver os erros do passado e com isso balizar nossos passos para o futuro”. Outras

leituras, entretanto, procuram relacionar o passado e o presente, talvez como uma

forma de justificar os usos dos tempos, atualizando o passado: “Ensinar história para

que o passado tenha um elo de ligação com o que acontece hoje”. Ou de forma confusa:

“vestir a roupa do passado para viver melhor no presente” e ainda “trazer o passado

para o presente”.

Logo, o conhecimento histórico nos foi apontado como importante para a

educação temporal dos alunos. A partir da categoria “tempo” os alunos aprenderiam

com o passado, percebendo o presente e delineando o futuro. Pensado numa

perspectiva de continuidade de um processo histórico, o passado serviria como

mestra da vida ao presente.

Entretanto, outros apontamentos consideraram importante o conhecimento do

presente, cujo passado ajuda a desnudar em sentidos mais claros. Logo, a contribuição
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da história seria fazer uma ligação do presente com o passado, a fim de melhor

compreender o tempo vivido pelos alunos.

O conhecimento histórico também esteve relacionado ao aprendizado de

condutas ou atitudes esperadas pelos(as) alunos(as). “Aprender a conviver em

sociedade e sem preconceitos”, “humanizar mais” e “formar um cidadão em um mundo

diverso e plural para ser agente transformador”, foram algumas das respostas

relacionadas à contribuição da história no contexto escolar.

Algumas respostas, mesmo que confusas sobre o lugar do professor e da

educação escolar, também podem ser relacionadas ao conteúdo atitudinal cujo

conhecimento histórico deve contribuir, tais como “tornar um ser crítico e pensante”

(!), “formar cidadãos a partir do conhecimento do professor” (!) ou ainda “fazer com

que os alunos se tornem em pensantes” (!).

Outros apontamentos mais arrojados, digamos, também foram arrolados a esta

abordagem, e que parecem se afinar ainda mais a certa contribuição acadêmica

trabalhada durante os anos de formação profissional: “tornar o aluno um pesquisador

e que este preserve o passado”, “contribuir com a compreensão dos fatos do presente e

do modo de vida que as pessoas têm hoje” ou “entender a si mesmo como parte

integrante do processo histórico”.

A contribuição do conhecimento histórico dada pelos entrevistados também se

afina com as mais recentes demandas esperadas pelas diretrizes curriculares

nacionais, dentre as quais explicitadas pela ampla cartela de conteúdos atitudinais a

serem ensinados junto aos discentes. Da amostra pesquisada, foi possível apontar a

contribuição da disciplina de História para a formação do “sujeito crítico”, do

“cidadão”, do “ser pensante”, do “agente transformador”, do ser humano “capaz de

conviver com a diferença sociocultural” e capaz de “ler” o tempo e a sociedade nos

dias atuais.

Também foi possível apontar a contribuição da história para o reconhecimento

de si, e como parte integrante de um dado tempo histórico. Pretende-se, ainda,

contribuir para a formação de certas habilidades específicas, tais como o sujeito
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pesquisador, ou seja, alguém que manejaria o saber científico participando da sua

própria produção.

Considerações finais

A profissão docente se constitui no tempo e para além da academia. Segundo

SCHMIDT&CAINELLI (2009), ela arrola uma séria de saberes interelacionados e/ou

justapostos cotidianamente, tais como os saberes pessoais, os saberes anteriores à

formação escolar, àqueles relativos à formação profissional, bem com aqueles

definidos pelos saberes curriculares/disciplinares e os saberes partilhados com outros

sujeitos da educação.

Diante dessa pluralização de saberes constituintes do sujeito docente, esse

trabalho buscou, de forma parcial, despretensiosa ou mesmo arrojada, compreender

as representações identificadas por futuros(as) professores(as) de história. Tal

especulação buscou entender suas concepções sobre a educação, sobre a docência, e,

de modo direto, sobre sua relação com a disciplina escolar de História no passado, de

que forma ela foi reelaborada em sentidos e contribuições diante da necessidade de se

profissionalizar na academia. A amostra apresentada pelos(as) discentes apresentam

um conhecimento escolar que, justamente, parece amalgamar duas concepções de

saber: uma advinda da cultura escolar e outra própria às investidas acadêmicas

durante o andamento da sua profissionalização.
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Apêndice
Questionários aplicados junto aos discentes do Curso de História da UVA/UNAVIDA
no dia 22 de agosto de 2015, e que se encontram em posse dos autores.
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RESUMO
Apaixonado pela história do interior da Paraíba, Wilson Seixas, intelectual vinculado ao
IHGP, dedicou-se a investigar os meandros da colonização de sua terra natal, a cidade de
Pombal, nominada em sua obra por sua (equivocada) nomenclatura histórica: Arraial de
Piranhas. A reconstituição possível da história efetivada pelo autor é o cerne de nossa
pesquisa, que parte do pressuposto de que a mesma faz parte de uma totalidade
vislumbrada como possível – sempre almejada, mas nunca alcançada, no dizer de
NAXARA (2006) –, de compreensão desse não-lugar, no entorno da História da Paraíba.
Em segunda edição, revisada e ampliada, Seixas demarca espacialmente sua história
numa amplitude pouco conhecida em nossos dias, a demonstrar as mudanças de cunho
político que modificaram a face e a compreensão atual de e sobre o sertão paraibano. A
reconstituição levada a efeito pelo autor tem como base a documentação eclesiástica
coligida pelo mesmo, às quais tece notáveis críticas, estabelecendo a si como um saber
único e especializado sobre o tema. Por esse viés, objetivamos identificar as estratégias
narrativas daquele autor sobre a memória histórica de um dado sertão, e cujos recursos
retóricos foram determinantes para fundamentar a história local, interligando-a a
acontecimentos de cunho nacional, como mecanismo de exaltação e grandiosidade
desejadas de um espaço esquecido e desdenhado pela historiografia do estado.

PALAVRAS-CHAVE: Historiografia paraibana. Sertão. História local.

ABSTRACT
Gotten passionate for the history of the interior of the Paraíba, Wilson Seixas, entailed
intellectual to the IHGP, was dedicated to investigate it the meandros of the settling of
its native land, the city of Pombal, nominada in its workmanship for its (maken a
mistake) historical nomenclature: Arraial de Piranhas. The possible reconstitution of the
history accomplished for the author is cerne of our research, that has left of the
estimated one of that the same one is part of a glimpsed totality as possible - always
longed for, but never reached, in saying of NAXARA (2006) -, of understanding of this
not-place, in entorno of the History of the Paraíba. In second edition, revised and
extended, Seixas space demarcates its history in an amplitude little known in our days,
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to demonstrate to the matrix changes politician that had modified the face and the
current understanding of and on the paraibano hinterland. The taken reconstitution the
effect for the author has as base the ecclesiastical documentation coligida by the same,
which weaves notables critical, establishing itself as one to know only e specialized on
the subject. For this bias, we objectify to identify to the strategies narratives of that
author on the historical memory of data hinterland, and whose rhetorical resources had
been determinative to base local history, establishing connection it it events of national
matrix, as mechanism of desired dither and grandiosidade of a space forgotten and
disdained for the historiografia been it.

WORD-KEY: Paraibana Historiografia. Hinterland. Local history.

Introdução
O Sertão, enquanto termo largamente usado, exige um passeio por sua

historicidade, como exercício de desvendamento de seu uso pelos mais variados
historiadores e lingüistas, cujas práticas e dizeres chegam aos nossos dias, estabelecendo
uma compreensão quase cristalizada sobre uma considerável região dentro dos
contornos políticos que definem nosso país.

As abordagens de expedições e missões científicas nos séculos de colonização (e
mesmo após estes) deram o sentido de “grande deserto” a toda e qualquer localidade à
margem do influxo colonizatório da empresa ibérica. Nasceram, assim, duas idéias
correlatas acerca da região: a de espacialidade (o interior, em oposição ao litoral) e a de
sociabilidade (deserto, em oposição à confluência de pessoas, de idéias e de governança).
Tal sentido foi reafirmado por Aurélio Buarque de Holanda, ao definir o sertão como
“Região agreste, longe das povoações ou das terras cultivadas; terreno coberto de mato,
longe do litoral; interior pouco povoado”. Observa-se, assim, que o sentido do termo
transcende o de uma delimitação espacial precisa, alargando-se ao máximo os limites do
que hodiernamente compreendemos como tal.

Em seu trabalho, MADER (1995) analisa os sentidos que o imaginário sobre o
sertão impôs a diferentes textos e épocas, o que a leva a concluir que, mais que em
oposição à ideia de espacialidade, solidificou a percepção da não sociabilidade provocada
pelo lugar, o avesso do espaço preenchido e moldado pelo colonizador, a antítese do
mundo da ordem e das instâncias de poder. Seria, assim, o mundo do vazio, o domínio
do desconhecido, o espaço ainda não preenchido pela civilização; um mundo de barbárie
e de selvageria, a carecer de ordenação.

Tratado quase de forma pejorativa, essa abordagem também apresenta seu
avesso: ao tempo em que se distancia das astúcias dos colonizadores e das sociabilidades
tingidas por manifestações culturais plurifacetadas, ao sertão se aufere também uma
aura de autenticidade de um espaço que desenvolveu uma cultura única, originalmente
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brasileira, transversal aos interesses coloniais e vinculada à atividade pecuária. A
chamada “civilização do couro”, soerguida na simbiose do homem sertanejo e na quase
impenetrabilidade dos elementos naturais se fez valer nos escritos de Vicente Licínio
Cardoso (1933), de Capistrano de Abreu (1903), de Oliveira Viana (1932) e Nelson
Werneck Sodré (1957), sendo encontrada também em Euclides da cunha (1902), Rondon
(1915) e Oswaldo Cruz (1913), entre outros.

Tal perspectiva do sertão foi vinculada facilmente ao semi árido nordestino,
embora outras definições tenham afluído para identificar distintas regiões do país,
calcadas como distanciadas do poder público e de projetos modernizadores (o Oeste
paulista, por exemplo), ou aquelas marcadas pela população mestiça, infantil e inculta
(como definido por Nina Rodrigues, 1894). O dualismo entre o atraso e o moderno,
contudo, sempre marcou tais definições, comuns a uma diversidade de lugares e
contextos abordados pela intelectualidade nacional, fossem grandes áreas do Nordeste
ou do Centro-Oeste, o interior das capitanias, o oeste paulista oitocentista, a Amazônia,
as Minas Gerais, a ilha de Santa Catarina e até mesmo os subúrbios do Rio de Janeiro.

As construções do sertão a partir do litoral, marca exponencial do pensamento
social brasileiro, no entanto, resultam, indiretamente,  numa reprodução do que se
pensava do Brasil frente à Europa, findando numa forma ambivalente de pensar o país e
seus sertões.

O sertão paraibano e a produção da história local
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 idéia 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. Logo, nessa 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.

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
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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, como os Rios
do Peixe, Seridó, Espinharas e Rio Piancó.  A Coroa Portuguesa, desde o início do
processo de colonização nos litorais, já se preocupava com os com os caminhos internos,
pois, continuamente o translado via rotas marítimas apresentavam seus problemas
como a falta de correntes ou monções e ventos que perturbavam as direções das naus.
Portanto, em tempos de perigos internos e externos, como foram os tempos coloniais,
como era o caso da presença de corsários estrangeiros em diferentes capitanias da
colônia, como foi o caso de franceses no Maranhão, levavam a uma orientação da coroa
em ordenar que se consolidassem vias que possibilitassem as quebras de isolamento dos
sertões e a constituição de meios alternativos e mais curtos de ligações entre os litorais e
os interiores, especialmente, das capitanias do Maranhão e Grão-Pará , para onde as
viagens marítimas apresentavam grandes empecilhos causados pela própria natureza.

O Rio Piranhas, na sua parte baixa, fincada no Rio Grande do Norte, era
chamado de Assú.. Nesse contexto, o Sertão de Piranhas e Piancó passou 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, envolvido com os limites das
Capitanias do Ceará, do Rio Grande e Pernambuco, tornando-se ponto de passagem e
circulação de criações de gado que iam e vinham para os lugares de mercado e
pastagens.

Isto se deu porque no interior do nordeste da colônia, formaram-se estradas
sobre as quais percorriam sujeitos colonizadores dos espaços ermos (despovoados ou
não) dos sertões e, ao mesmo tempo, circulavam produtos da indústria criatória de
modo, entrando ou saindo dos interiores, cujos exemplos destes caminhos que
fortaleciam a comunicação com os sertões do norte (nordeste) estavam a “Estrada Nova
das Boiadas” e a “Estrada das Boiadas” mencionadas por Sturdat Filho (1937) 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”.

Percebe-se, assim, a existência da intercomunicação entre os diferentes
espaços sertanejos no norte da colônia portuguesa, onde, o Sertão do Rio Piranhas e
Piancó estava articulado com as vias de comunicação colonial da Capitania do Ceará,
tornando-se um ponto estratégico de ligação do litoral com os sertões mais distantes do
norte, e portanto, uma importante área de difusão da presença do Estado Português e do
fluxo de mercadorias, seja cana, gado ou outros produtos vindos dos centros maiores.
Segundo Irineo Joffily (1977 [1892]: 225), estas eram as “duas grandes arterias do
sertão”, partindo do que hoje conhecemos como Campina Grande, PB.

Importante lembrar também que os sertões do Pernambuco e da Bahia se
coligavam com os Sertões do Piancó, através das margens do Rio São Francisco que tinha
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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
(1975), 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, afluente do grande rio nordestino,
daí se comunicando com a bacia do Piranhas, segundo SEIXAS, 1975: 65.

A presença neerlandesa em muito contribuiu para que o Estado Português
estimulasse a consolidação da Povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó, na
medida em que o seu erguimento trazia para aquelas dos sertões ermos, fincados nos
limites entre a Paraíba do Norte e o Rio Grande, fortalecimento da presença do Estado
Português e de sua ordem. 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 GrãoPará. Desde 1695, circulavam
correspondências5 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”.

É necessário salientar que a tríade citada de lugares, era uma sequência de
lugares 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 este não é permanente, a presença dos rios passa a ser fator de facilitação
do processo de adentramento de seus espaços por parte dos colonizadores forasteiros e
ao mesmo tempo, fonte de disputa, na medida em que, naquela época, não havia
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 de centro no processo de reocupação do sertão parte dos colonizadores
fossem eles não-indígenas ou indígenas aliados ou próximos aos interesses da Coroa
Portuguesa. Mesmo assim, isto também justifica o fato de a nominação do sertão
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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, o
que denota o quanto a sua ocupação por colonizadores forasteiros, foi acompanhada “de
perto” pela Coroa Portuguesa, já que as suas passagens eram importantes para a
conservação do “Caminho do Brasil”, a via de comunicação com o extremos 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”.

Seixas e a escrita do Sertão
O Sertão de Piranhas, enquanto lugar no qual se fundou forças econômica,

políticas e militares, tornou-se, pois, preocupação central dos estudos de nosso autor.
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, este território colonial foi apropriado pelo
historiador, na tentativa de seu desvendamento.

Sua “Viagem através da Província da Paraíba” se apresenta como um presente
intelectual do autor ao aniversário de quarto centenário da fundação da Paraíba no ano de
1985. Nesta obra, Seixas descreve minuciosamente as informações adquiridas pelo
presidente Silva Nunes em sua viagem aos municípios do sertão paraibano. Descrevendo as
principais características de cada um deles. Na última parte da obra, o autor se dispõe a
delinear importantes momentos históricos que marcaram a história da Paraíba, e da
colonização e povoação do seu sertão.

A partir das análises realizadas em tais obras certificamos que o projeto de
colonização do interior paraibano se originou primeiramente, a partir de um projeto de
colonização que visava desbravar as regiões mais extremas do país, para a apropriação de
novos territórios, e certamente, uma maior expansão do poder governamental a partir dos
novos povoamentos que foram surgindo com as bandeiras. Assim fala Mariz:

Na verdade, estamos ante o período curioso da nossa expansão
territorial: aquele que determina logo cedo, marchando aos loucos
avanços para o Oeste, a descripção definitiva do interior... Na verdade,
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é em torno destas que se agita a vida interessante da conquista e
povoamento do Sertão (MARIZ, 1910, p7).

Ainda sobre as primeiras expedições das entradas realizadas no interior, em sua
narrativa, Mariz atribui um caráter heróico aos primeiros expedicionários. O autor faz
uso de adjetivos exaltantes ao se referir a alguns personagens. É interessante destacar
que, Mariz promoveu um discurso bastante singular em sua obra, ao enfatizar a
peculiaridade étnica, física e comportamental dos sertanejos paraibanos. Para ele, o
sertanejo como produto físico é

“um tipo forte, de tecidos rijos e estatura regular; como produto
moral, é uma caldeira, onde fervem os maiores contrastes, onde se
acham em ebulição um kosmos de elementos, mas tudo isso já
adquirindo  certa consistência, tendendo a engrossar na segurança de
uma formação definitiva. Ele é o sangue de três raças diverssissimas
entre si, que se fizeram num conflito natural e impremeditado, uma
raça única consubstanciadora das forças originantes (MARIZ, p.50).

Certamente, essa estratégia discursiva utilizada por este autor foi usada de modo
a obedecer ao cânone historiográfico estabelecido pelo IHGP no momento em que esta
instituição buscava uma identidade singular para a Paraíba. Notamos com isso, que o
espaço interiorano foi usado também pela historiografia local, para promoção da
especificidade que tanto buscaram os membros do Instituto Histórico e Geográfico da
Paraíba.

Ainda segundo este autor, o interesse em ocupar o espaço interiorano da capitania
superava a importância econômica da implantação de currais de gado nessa região, não
que esta prática não tenha sido relevante neste momento, mas, a ocupação do Sertão
teve além de tudo, fins políticos. Houve, porém, o desejo de expansão do poder do
governo sobre regiões mais afastadas do Litoral, como afirma Celso Mariz em sua obra;
Podemos afirmar que o fim principal dessa bandeira não era a descoberta de campos
para a criação de gados, porque, então ao derivar pelas fraldas ocidentais da Borborema,
ela daria por terminada a sua tarefa (IDEM, p.28). Para Wilson Seixas, em O velho
Arraial de Piranhas (Pombal), é verídica a ideia de que as primeiras entradas realizadas
ao interior da Paraíba se deram a partir da expulsão dos holandeses da região, e que
foram frutos da exigência da coroa portuguesa em querer estender a colonização da
capitania por todo o interior da mesma, em busca de nativos e do aumento econômico
com a aquisição de riquezas minerais.

Após a expulsão dos holandeses da Paraíba é que, na realidade, começaram as
explorações do interior. A princípio, as entradas pelo sertão quase se limitavam ao
trafego dos rios, navegando de remo, quando feitas por terra, tinham quase sempre
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como causa principais, a caça aos índios e a exploração das riquezas minerais (SEIXAS,
1962 p129, 130).

Notamos, porém, na narrativa deste mesmo autor, mais especificadamente em
sua obra intitulada de Através do Sertão, do ano de 1985, que o mesmo faz certa
contradição em suas ideias, ao dizer que a colonização do interior paraibano ocorreu de
forma lenta, e sem objetivos expansionistas. Wilson Seixas mostra ainda, que a
colonização do Sertão paraibano foi fruto do esplendor açucareiro da capitania de
Pernambuco:

No interior da Paraíba, a colonização fez-se aos poucos, sem um plano superior,
sem objetivos expansionistas. Deve-se ao esplendor do açúcar de Pernambuco o ter
incentivado nas capitanias vizinhas o cultivo da cana que na Paraíba, alcançou a zona da
Várzea. Somente depois da expulsão dos invasores, é que alguns sertanistas
aventureiros, cujo aldeia em comércio com Pernambuco era ignorada da própria
capital(SEIXAS, 1985 p.128)

Nesta mesma obra, Seixas descreve claramente que havia de certeza, certa
independência da capitania da Paraíba sob sua vizinha. Mostrando o direito que
Pernambuco exercia sobre as criações de novas vilas na nascente capitania, direitos
esses adquiridos pela carta Régia de 1766 ; Promover uma identidade para Paraíba
implicaria numa determinação de fenômenos que especificasse o povo deste lugar, mas
que além de tudo, buscasse maneiras de exaltar tal povo de modo a engrandecê-lo com
suas histórias, seus personagens, e os grandes feitos realizados por estes, a ponto de
torná-los únicos. Desta forma, notamos claramente no discurso de Celso Mariz, que o
mesmo busca até mesmo em questões étnicas esta especificidade do sertanejo paraibano,
dando-lhes “superioridade” ao enfatizar a influência européia sobre a origem dos
mesmos:

O sertanejo, para nosso autor, descendia dos bravos expedicionários que
promoveram a colonização, assim como foi em toda essa região que se estabeleceram as
fazendas de gado. Os primeiros proprietários, com a grande facilidade da vida colonial,
formaram imensos latifúndios, separados por dezenas de léguas. As heranças, as secas e
outras circunstâncias vieram subdividi-los em parte ainda consideráveis. Afinal, a
profissão local fez de cada novo habitante, novo criador. Raro é o sertanejo que,
atingindo a condição indispensável, não seja dono de uma, dez ou cem vacas (MARIZ,
p.46,47).

É de fundamental importância, destacar alguns pontos sobre o comportamento
dos povos que se propuseram a habitar as terras áridas do Sertão paraibano.  Sobre eles,
além das descrições físicas e étnicas que Mariz faz, os afirmando como seres fisicamente
fortes e preparados para tal habitat, o autor ainda relata o modo peculiar que este povo
se apropriou da religião e da política, colocando o sertanejo paraibano como uma figura
ingênua, ao mesmo tempo em que astuciosa.
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Nessa escrita astuciosa, porém sensível, Seixas construiu o seu sertão, dando visibilidade
aos aspectos que a ele pareciam interessantes e necessários de serem destacados. Por
outro lado, promoveu o esquecimento de múltiplos detalhes dessa região que se propôs a
escrever, recriar e contar ao seu modo.
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